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3- Cada trabalho poderá ter até 5 autores;

4- A autoria dos trabalhos será realizada pela ordem dos autores indicada na inscrição;

5- Os resumos deverão ser enviados para o e-mail: seminario.pesquisa@estacio.br

6- A avaliação dos trabalhos será realizada pelo Corpo Editorial previamente designado.

INDICE
Saude
Ciências Biológicas
Titulo Análise do efeito hipoglicemiante de um extrato aquoso de costus spicatus. Um estudo in vivo e in vitro.
Titulo Uso da química forense no estudo da interferência de diferentes suportes e/ou substratos na identificação de antígeno
específico da próstata (PSA) em manchas de sêmen humano.
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Correlação entre massa magra e testosterona em resposta crônica a três metodologias diferentes de treinamento de força.
Estresse em atletas de basquete do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) no período competitivo.
Análise das variações na composição corporal em adolescentes com excesso de peso após a prática esportiva do voleibol.
Equilíbrio e quedas de idosas submetidas a um programa de exercícios resistidos.
Níveis da pressão arterial sistólica de normotensos após exercício no ciclo ergômetro submetidos a acupuntura.
Perfil do estilo de vida de atletas de vôlei sentado.
Indicadores de saúde dos moradores de Jardim Camburi.
Atletismo em uma escola da zona oeste do Rio de Janeiro como forma de inclusão social.
A prática da natação e sua influência no desenvolvimento da criança de três meses a seis anos: uma revisão.
A influência das aulas de educação física no estilo de vidade alunos do ensino médio.
Interferência da ansiedade no desempenho de judocas do clube yamaguchi de Vitória-ES em período competitivo.
Lesões em corredores fundistas: incidência e fatores associados.
Índices de saúde dos policiais do batalhão de missões especiais do Espírito Santo.
Obesidade e execício: uma perspectiva atual.
Estudo comparativo de três métodos para remoção de lactato após teste ergométrico de esforço máximo.
Efeito do exercício de alongamento sobre respostas cardiovasculares: revisão sistemática.
Qualidade de vida no processo de envelhecimento e na terceira idade em residentes de dois municípios do estado do Rio
de Janeiro.
Aspectos fisiológicos e funcionais do exercício resistido na insuficiência cardíaca: uma abordagem histórica.
Nível da aptidão cardiorrespiratória de praticantes de yoga da pedra da cebola.
Eventos esportivos e de lazer para população idosa.
Análise do vo2 máximo através do teste de 12 minutos de cooper nos praticantes da corrida de rua.
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Diálise peritoneal: alternativa à hemodiálise aos pacientes renais crônicos.
13
A produção da enfermagem brasileira sobre o cuidado a criança com câncer.
13
Professores do ensino fundamental e as urgencias médicas: e agora o que é que eu faço?
14
Desenvolvimento de leite de cabra prebiótico com baixo teor de lactose adicionado de betaciclodextrina.
15
Infecção de cateter venoso central.
15
A atuação do enfermeiro frente às novas modalidades assistenciais ao doente mental.
16
O gerenciamento do enfermeiro em uma unidade de Queimados: uma questão de qualificação.
16
Fatores de risco e a etiologia das infecções no paciente oncológico neutropenico febril.
17
A articulação entre educação e saúde: ações de aconselhamento em DST/AIDS.
17
Parto humanizado: resgate da autonomia da mulher.
18
Conhecimento e práticas de docentes e discentes de graduação em enfermagem sobre sustentabilidade: subsídios para um 19
enfermagem sustentável
Aspectos relevantes da interface entre Diabetes Mellitus e infecçôes microbianas.
19
O crepúsculo da vênus: a sexualidade sob a ótica das mulheres no pós-menopausa.
20
Planejamento familiar: a atuação do enfermeiro na contracepção.
20
Auditoria: um caminho para o profissional enfermeiro.
21
Atenção do enfermeiro à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes.
21
A prevenção da transmissão vertical do HIV promovida pela equipe de enfermagem.
22
Aspectos fisiopatológicos e assistenciais de enfermagem ao paciente com sepse grave.
22
Estudo descritivo sobre a esclerodermia local e sistêmica: sinais e sintomas, tratamentos, e assistência de enfermagem.
23
Auditoria interna no serviço de enfermagem.
23
Caracterização da prática da automedicação no brasil: revisão da literatura.
24
Oxigenoterapia hiperbárica: uma atuação do enfermeiro.
24
A percepção da enfermagem na participação da famÍlia no cuidado de crianças com necessidades especiais de saúde em
25
unidade neonatal.
Política e práticas de atenção a saúde do homem.
25
O mel como ativo cosmético na revitalização da pele.
26
A comunição não verbal do enfermeiro no cuidado ao idoso hospitalizado.
26
Avaliação de microrganismos de potencial patogênico e não patogênicos em ambiente hospitalar no município de Macapá
27

Titulo Assistência humanizada do enfermeiro no cuidado ao parto natural.
Titulo O quinto sinal vital: o manejo da dor em pacientes adultos feito por enfermeiros.
Titulo Identificação de fatores clínicos necessários para o diagnóstico de síndrome metabólica em profissionais de enfermagem
em um hospital filantrópico da cidade de Macapá/AP.
Titulo A implantação de Caps III na cidade do Rio de Janeiro: avanços e desafios.
Titulo Perfil da formação do profissional de enfermagem.
Titulo O papel do enfermeiro diante de uma parada cardiorrespiratória em situações de emergência.
Titulo Representações sociais dos universitários dos crusos de saúde de uma IES de Juiz de Fora/MG sobre a automedicação.
Titulo A dificuldade no atendimento da equipe de enfermagem ao paciente surdo em unidades básicas e hospitalares de saúde:
um foco (ao ensino de libras) na comunicação.
Titulo Infecções em adultos internados em uti: etiologia e fatores de risco.
Titulo Humanização da assistência de enfermagem: uma realidade tangível.
Titulo Ações de promoção da saúde em adultos jovens do sexo masculino de escolas públicas.
Titulo Abordagem de enfermagem dermatológica em melanose e estrias por distensão na gravidez .
Titulo A úlcera por pressão como um indicador de qualidade da assistência de enfermagem.
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Farmácia
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Dados diagnósticos das epidermes foliares de coleus barbatus (andrews) benth. e momordica charantia l.
Preparação e caracterização de biopolímeros.
Caracterização por difração de raio - x de hidroxiapatita produzida a partir de precipitação em meio aquoso.
Descrição das epidermes foliares de vernonia polyanthes less (assa-peixe) e cordia verbenacea dc (erva baleeira) para o
controle de qualidade de drogas vegetais.
Pesquisa clínica: um estudo comparativo entre as legislações aplicáveis do Brasil e da Espanha.
Estabilidade da quercetina de eugenia uniflora sob diferentes condições de secagem e armazenamento.
Resposta imune inata na Leishmaniose Tegumentar Americana.
Controle da qualidade em droga vegetal de unha de gato (uncaria tomentosa) (willd.) dc. comercializada nas cidades do Rio
de Janeiro, Duque de Caxias, Teresópolis (RJ) e São João Nepomuceno (MG).
Análise da tendência do mercado farmacêutico norte americano no lançamento de medicamentos oriundos de fármacos
enantiomericamente puros.
Influência de luz, fogo e baixa temperatura na germinação de sementes de chrysoalanus icaco.
Estudos físico-químicos e comparativos de um extrato de mucilagem e de um extrato aquoso de aloe vera.
Análise de prescrições contendo antimicrobianos dispensados em drogarias distintas no município de Campo Grande –
MS, no período de janeiro a abril de 2012.
Monitoramento microbiológico de infecção urinária em pacientes com lesão medular atendidos em um centro de
reabilitação de Campo Grande, MS.
Avaliação de exposição a agrotóxicos: determinação dos valores de referência para colinesterase plasmática e eritrocitária.
Fator de risco para hipertensão: teor de sódio nos alimentos.
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Fisioterapia
Titulo Análise comparativa das comorbidades respiratórias em crianças com síndrome de down, que receberam intervenção
sensório-motora essencial (isme) nas redes: pública e privada.
Titulo Simulações computacionais da propagação do ultrassom em fraturas ósseas: influência do comprimento e desnivelamento
da fratura.
Titulo
-femoral – estudo de caso.
Titulo A influência da yoga-terapia-hormonal nos níveis hormonais de estradiol em mulheres menopausadas.
Titulo Estudo comparativo do tratamento de estrias atróficas com microcorrente galvânica utilizando as técnicas de escarificação
e ponturação.
Titulo Efeitos da taxa da bilirrubina sérica na resposta dos reflexos primitivos em prematuros.
Titulo Efeito da sala de descompressão com intervenção da fisioterapia em confecções na prevenção de doenças
osteomioarticulares relacionadas ao trabalho, nível de estresse e qualidade de vida.
Titulo Análise de escalas funcionais para classificação do risco de quedas em idosos.
Titulo Orientações para o cuidador da criança com luxação displásica do quadril: relato de dois casos.
Titulo A influência da prática mental na melhora da performance motora.
Titulo Avaliação cardiorrespiratória de atletas amadores da categoria de base do esporte clube de São João da Barra.
Titulo Fisioterapia e dermato-funcional: co-relatos do público feminino.
Titulo Análise da função do ombro em indivíduos portadores da síndrome do impacto, submetido a intervenção
cinesioterapeutica.
Titulo A implicação da deficiência mental não–sindrômica no desenvolvimento motor do lactente.
Titulo Prevalência de sintomas músculoesqueléticos em trabalhadores de uma empresa de confecção em Salvador-Bahia.
Titulo Correlação de aspectos clínicos e familiares com desenvolvimento atípico.
Titulo Avaliação eletromiográfica do músculo tríceps braquial na posição pronada, supinada e neutra.
Titulo Simulações computacionais da propagação do ultrassom através de fratura óssea com haste intramedular fresada.
Titulo Conhecimentos sobre diabetes mellitus tipo 2 em idosos.
Titulo Aplicabilidade da bandagem funcional em indivíduos portadores de disfunção patelo-femoral – estudo de casos.
Titulo Efeitos da terapia manual no tratamento da cervicalgia: estudo de caso.
Titulo Correlação da anemia e estado nutricional de pré escolares do município de Vitória-ES.
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Titulo
Titulo
Titulo
Titulo
Titulo

Efeitos da microdermoabrasão no envelhecimento da face: uma revisão bibliográfica.
Triagem do desenvolvimento neuromotor de crianças de 0 a 36 meses do município de Vitória.
Comportamento do ângulo quadricipital e do retropé em membros inferiores com síndrome da dor patelofemoral.
Efeitos de um programa de reabilitação em pacientes com DPOC.
Tratamento fisioterapêutico no pós-operatório imediato de cirurgia de ombro: estudo de caso.
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Medicina
Titulo Identificação da sintomatologia musculoesquelética em estudantes de medicina da UNESA.
Titulo Sífilis ocular em paciente hiv-positivo - relato de caso.
Titulo Análise morfométrica da disposição dos óstios ureterais em cadáveres humanos adultos e sua aplicação em procedimentos
cirúrgicos endoscópicos vesicais.
Titulo Ética em Pesquisa: porque? para que? como?
Titulo Avaliação comparativa sobre o efeito hipoglicemiante e hipolipidêmico da curcuma longa l. e curcumina em ratos diabéticos
induzidos pelo aloxano.
Titulo Caracterização das formas de violência entre parceiros íntimos (VPI) em mulheres frequentadoras de um PSF em região do
centro da cidade do Rio de Janeiro.
Titulo Percepção da administração tópica ocular de drogas: comparação entre vaporização em olho fechado e instilação de gotas
em olho aberto.
Titulo Analise morfológica e imunoistoquimica do gist.
Titulo Pfil genetico-clínico das pessoas com síndrome de down e aspectos psicológicos de familiares em relação à síndrome.
Titulo Os médicos em Sergipe e a luta pela constituição de um campo de atuação profissional.
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Medicina Veterinária
Titulo Prevalência de dirofilariose canina nos bairros de Guaratiba e Ilha de Guaratiba – cidade do Rio de Janeiro, utilizando
correlação entre às técnicas gota espessa e knott modificado.
Titulo Avaliação dos riscos de contaminação por parasitos nas praças do bairro de Vargem Pequena, cidade Rio de Janeiro
Titulo Prevalência das afecções dermatológicas não tumorais em cães atendidos durante o ano de 2011 no setor de dermatologia
da clínica veterinária Vet Care, Rio de Janeiro, RJ.
Titulo Análise parasitológica do grau de inquinação em cédulas do real na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Titulo Levantamento parasitológico da areia do parcão da lagoa e Bosque Marapendi, Rio de Janeiro.
Titulo Atlas e Guia Digital de Citologia e Histologia Veterinária
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Nutrição
Titulo
Titulo
Titulo
Titulo

Gastronomia na promoção da saúde para pacientes hipertensos.
Comparação sensorial de bebida isotônica hipossódica e convencional.
Comparação sensorial de sanduíche com teor reduzido de gordura e sanduíche padrão.
Identificação de fatores de riscos cineantropométricos para o desenvolvimento da sindrome metabolica em trabalhadores
de atividades com baixa demanda energética: um estudo com motoristas de ônibus.
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Análise da concentração de fluoreto em águas minerais disponíveis no comércio do Rio de Janeiro.
Indicação de exames radiográficos em crianças e adolescentes.
Perfil dos pacientes hipertensos atendidos na Faculdade da Universidade Estácio de Sá.
Cálculo da pressão do irrigante endodôntico produzida seringas hipodérmicas de dois diferentes diâmetros.
Efeitos da terapia periodontal não-cirúrgica sobre marcadores de inflamação sistêmica, pressão arterial, massa ventricular
esquerda e disfunção endotelial em pacientes hipertensos refratários.
Remineralização de lesões inicias de cárie. Análise de diferentes agentes terapeuticos.
Lesões perirradiculares inflamatórias diagnosticadas no laboratório de patologia oral da Universidade Estácio de Sá.
Efeitos da utilização de anestésico local contendo vasoconstrictor em paciente hipertenso grave refratário na clínica
periodontal.
Prevalência de crescimento gengival associado a 3 diferentes drogas bloqueadoras de canais de cálcio utilizadas na terapia
anti-hipertensiva.
Avaliações clínica e radiográfica de pacientes odontológicos para auxílio no diagnóstico precoce da baixa densidade óssea.
Uso de implantes dentais cuneiformes retilíneos e angulados: estudo da prevalência segundo a localização.
Qualidade de vida associada à saúde oral em pacientes periodontais hipertensos e normotensos atendidos na Faculdade de
Odontologia da Universidade Estácio de Sá.
Substâncias remineralizadoras do esmalte dentário- revisão da literatura.
Avaliação da perda de dimensão vertical de oclusão em funcionários da FES-JF.
Uso do laser de baixa intensidade na estomatologia.
Odontologia, pré-natal e equipes do programa de saúde da família. Início da prevenção.
Efeitos da utilização de solução anestésica local contendo vasoconstrictor nos níveis pressóricos de pacientes hipertensos:
estudo-piloto.
Agenesia dentária em pacientes da clínica de odontologia da FESJF e sugestiva evolução das arcadas dentárias humanas.
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Odontologia
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PG - Odonto
Titulo Estudo das propriedades físicas do instrumento endodôntico excêntrico de Niti revo-S® .
Titulo Avaliação da influência do polimorfismo genético no sucesso e fracasso do tratamento endodôntico.
Titulo A influência da geometria de canais curvos artificiais na fratura de instrumentos de níquel-titânio por flexão rotativa
contínua.
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Titulo Diabetes mellitus tipo 2 e a prevalência de lesão perirradicular e tratamento endodôntico em uma população brasileira
adulta.
Titulo Estudo da anatomia interna da raiz mésio-vestibular de molares superiores através de micro-tomografia computadorizada.
Titulo Avaliação da expressão de il17 em lesões perirradiculares.
Titulo Concentração ideal de carbonato de bismuto como agente radiopacificador da pasta hpg.
Titulo Acurácia de Root ZXII, Root ZX mini and RomiApex A-15 na obtenção do comprimento de trabalho de dentes humanos
extraídos.
Titulo Atividade antimicrobiana de diferentes cimentos endodônticos.
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PG Saude Familia
Titulo Desenvolvimento de tecnologia de apoio à gestão da saúde da família.
Titulo Utilização dos setores censitários para o mapeamento territorial por geoprocessamento no programa saúde da família na
cidade do Rio de Janeiro.
Titulo Representações sociais da autonomia profissional e o protocolo de enfermagem na atenção básica: o trabalho em
enfermagem na estratégia de saúde da família.
Titulo Práticas de gestão das equipes de saúde da família.
Titulo Mudanças no processo de trabalho em enfermagem: uma análise do impacto do protocolo de enfermagem para a atenção
básica na rotina dos enfermeiros da saúde da família no Rio de Janeiro.
Titulo A integração da saúde da família à rede do sistema único de saúde em município de pequeno porte: o exemplo de Rio do
Prado.
Titulo A política de assistência farmacêutica básica municipal: um olhar a partir de Petrópolis.
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Psicologia
Titulo Sobre as origens emocionais dos atrasos na aprendizgem e no desenvolvimento de competências sociais em crianças de 6 a
9 anos.
Titulo Sorrir e amar: uma intervenção psicológica no tratamento de crianças com câncer.
Titulo Voz e vez como estratégias de promoção de saúde na escola.
Titulo O pensamento no artigo de Freud "projeto para uma psicologia científica".
Titulo Psicodiagnóstico na escola: interfaces com o desenvolvimento cognitivo.
Titulo Transferência e repetição na clínica psicanalítica.
Titulo Mulheres invisíveis: uma análise psicossocial da invisibilidade pública.
Titulo Planejamento de carreira: um estudo com universitarios concluintes do curso de administração em uma instituição de
ensino superior pública.
Titulo O impacto do atendimento psicopedagógico no desempenho escolar de crianças de 7 a 12 anos.
Titulo A escola como rede de apoio psicossocial na promoção de resiliência em crianças que sofrem violencia doméstica.
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Serviço Social
Titulo
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Titulo
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Saúde da família e serviço social.
Bullying: violência nas escolas.
Formação profissional e a violência contra a criança e o adolescente.
Medida socioeducativa em regime de liberdade assistida: um estudo sobre adolescentes no creas de São Pedro da Aldeia/RJ.
Trabalho informal: uma discussão sobre o ambulante nos trens do Rio de Janeiro.
O abandono e suas demandas no judiciário.
Avanços na política de saúde e a luta por direitos: uma realidade para travestis e transexuais.
Gravidez na adolescência: uma aproximação ao universo de adolescentes grávidas ou mães em relação a educação e
vivências da sexualidade.
Bullying: um debate sobre o papel da escola e a atuação do serviço social na educação.
A humanização da saúde na atenção básica sob a perspectiva do programa humaniza SUS.
Intervenção do assistente social em abrigo destinado à população infanto juvenil.
Para pensar a integralidade no atendimento : assistência social x saúde mental.
A criança e o direito à saúde: uma análise da política da atenção básica.
O acesso ao cigarro na adolescência.
O idoso em família: considerações sobre o projeto idoso em família da prefeitura municipal do Rio de Janeiro.
Cooperação internacional em saúde pública: Brasil, Argentina e Uruguai - a experiência do Instituto Sul-Americano de
Governança em Saúde/ISAGS – União de Nações Sul-Americanas/UNASUL saùde.
Educação pública e família: uma discussão sobre irmãos e gêmeos na mesma escola.
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Tecnologia
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Titulo Utilização dos modelos itil e cobit para o gerenciamento de serviços de TIC: uma proposta base para a governança de
tecnologia da informação.
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Engenharia Ambiental
Titulo Impactos ambientais das linhas de transmissão de energia elétrica.
Titulo Estudo de caso de monitoramento das águas do Rio Ubatiba no municípo de Maricá/RJ.

113
114

Titulo Obtenção de biocompóstito (ha) a partir dos princícpios da biomineralização visto em conchas do molusco pomacea
lineata.
Titulo Zoneamento ecológico-econômico:um instrumento de planejamento e gestão em busca do desenvolvimento sustentável.
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Engenharia de Petróleo e Gás
Titulo
Titulo
Titulo
Titulo
Titulo
Titulo
Titulo

Impactos ambientais positivos da produção de biodiesel no Brasil.
.
A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC´S) no processo de aprendizagem.
A importância dos conchostráceos para estudos bioestratigráficos de sistemas petrolíferos.
Modelos regulatórios praticados no Brasil e Angola.
Análise do gradiente térmico para garantia de fluxo em flowline/riser para operações em águas profundas.
Modificação e caracterização de argila brasileira para uso em fluidos de perfuração de petróleo.
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Engenharia de Produção
Titulo Atualização do estudo referente à aplicação da engenharia de confiabilidade na otimização da periodicidade da
manutenção preventiva dos trens unidades elétricas (TUE´s) do Metrorec.
Titulo Análise por técnicas proativas de unidade central de processamento quanto as possíveis causas de falhas.
Titulo Aplicação da lógica fuzzy para avaliação e melhoria da mobilidade em shoppings centers.
Titulo A lógica fuzzy para avaliação da qualidade e segurança em estacionamentos de shoppings centers.
Titulo Uso de técnicas proativas de manutenção para análise de componentes críticos de um caixa eletrônico.
Titulo Modelagem e simulação da operação de descarga de tubos de aço para serviços de logística no Porto de São Sebastião Projeto do Gasoduto Gsnc Raso.
Titulo Análise da demanda futura para o planejamento do transporte aéreo de passageiros.
Titulo Logística reversa do lixo tecnológico: estudo sobre a coleta de baterias inservíveis de veículos automotores.
Titulo Modelo baseado na teoria fuzzy e em redes neurais para qualificação de fornecedores.
Titulo Estatística de weibull aplicada a tijolos queimados a lenha e gás natural.
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Sistemas de Informação
Titulo
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Titulo
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Studio Espaço Corpo - personal training e pilates.
Sistema de chamados de TI.
Sistema de locação de geradores.
Controle de estoque microempresa no ramo de papelaria.
Sistema xdetec crm.
Sistema de gerência de configuração de códigos fonte.
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Ciencias Juridicas
Direito
Titulo
Titulo
Titulo
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Controle de constitucionalidade concentrado (adin e adc): fator de segurança ou de ilegitimidade jurídica.
Acesso à justiça no município de Duque de Caxias.
Justiça global e direitos humanos: o direito à liberdade na contemporaneidade.
O movimento da ecologia profunda e o direito ambiental brasileiro.
(Des)cumprimento do estatuto da criança e do adolescente em situações de exploração sexual comercial de crianças e
adolescentes na cidade de Nova Friburgo.
A responsabilidade civil das indústrias do tabaco.
(Ir)renunciablidade de direitos trabalhistas à luz da conciliação.
Controle judicial de políticas públicas.
O PLC 122/06 : tensões e clivagens na discussão sobre o combate à homofobia no Brasil.
O debate contramajoritário: fundamentos políticos para a suprema corte norte-americana.
Mediação comunitária: uma alternativa de composição de conflitos sociais.
Análise da relação do poder público em Nova Friburgo com as instituições de abrigamento de crianças e adolescentes.
O processo administrativo disciplinar nas entidades paraestatais.
Responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem na venda de imóveis.
(In)constitucionalidade do trabalho do menor de 16 anos.
O conteúdo discriminatório da liberdade de associação: uma análise, dialogada com paul ricoeur, do julgamento da resp.
650.373.
A incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural quando da incidência quando da ocorrência de esbulho
possessório.
Educação para além do capital: educação em direitos humanos - a formação da cidadania através do ensino juridico nas
escolas públicas.
Pobreza e assistência pública e privada em Minas Gerais (1888-1923).
A justiça de transição no Brasil: breve abordagem crítica.
Tutelas de urgência-antecipada e cautela.
Marginalidade e sexualidade à luz da criminologia.
Teoria da perda de uma chance.
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O princípio protetivo: raízes históricas e tendências futuras.
As regras que regulamentam as doações de alimentos no brasil e suas consequências em termos de responsabilidade civil.
A proposta do senado federal de emenda à constituição nº 15, de 2011 e a ofensa aos direitos e garantias fundamentais.
Análise da prática do estágio jurídico não obrigatório no município de Vitória/ES a partir da Lei nº 11. 788/2008.
A desaposentação como direito fundamental do idoso.
Existe um constitucionalismo solidário brasileiro.
O uso de algemas: sob o prisma da atividade policial.
Sonhos invisíveis - sobre o trabalho dos porteiros e faxineiras - relatos de trabalho a campo.
A evolução social e legal do divórcio no Brasil até a emenda constitucional 66 de 2010.
Direitos humanos e polícia.
Acesso à justiça da pessoa idosa no Brasil: (in)efetividade?
O pedido genérico de indenização por dano moral: erro formal e implicações em sentenças.
(Des)vantagens da implementação do teletrabalho.
Metodologia de estudo sobre os impactos da copa de 2014 em Salvador.
O princípio da soberania e a interpretação constitucional.
A razoável duração do processo.
A impenhorabilidade do bem de família imóvel sob a alegação de alto valor e suntuosidade nas execuções trabalhistas.
Remissão da pena como condição de dignidade humana.
Síndrome de alienação parental.
Licitação no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, em especial, a aplicação ou não da Lei nº
8.666/93 à Petrobrás.
A importancia da educação em direito humanos para o acesso à justiça.
A cirurgia de transgenitalização e a alteração do nome como direito fundamental.
Projeto saber mais.
O tribunal de contas como instrumento de efetividade dos direitos fundamentais sociais.
O perfil do adolescente que sofre a medida de internação no estado do Espírito Santo.
Solidariedade e democracia.
Análise do conflito entre art. 2035 do código civil e art. 5 da Constituição Federal: solução de uma antinomia jurídica real.
Direito e literatura: diálogos e intersubjetividade.
Acesso à justiça: conquistas alcançadas e avanços necesários na justiça penal. Estudo psicossociojuridico exploratório em
um juizado especial criminal.
Direito dos animais e políticas públicas.
A influência do preconceito de cor no processo de adoção no Brasil.
Educação ambiental participativa na promoção da cidadania: análise das comunidades urbanas do baixo Amazonas.
Guarda compartilhada sob o viés da Lei nº 11698/2008 e o poder familiar.
A nova lei de drogas: uma tentativa de alteração da política criminal afeta ao uso de drogas.
Empregado doméstico: apontamentos e questionamentos à Lei 5.859/72, suas mudanças e possíveis inovações
constitucionais.
Terceirização: enfoque especial ao setor público.
A inércia do poder legislativo frente à necessidade de legalização da interrupção de gestação de feto anencefálico.
Dignidade da pessoa humana: liberdade e privacidade.
A defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar diante da violação aos princípíos da liberdade e da defesa.
A legitimidade ad causam do contribuinte de fato para a ação de repetição do indébito tributário.
A mitigação do princípio da supremacia do interesse público.
A tutela do meio ambiente sob a perspectiva dos direitos fundamentais.
A responsabilidade civil na extração e produção de hidrocarbonetos.
Limitações ao direito de propriedade em razão da tutela ambiental.
As liberdades constitucionais à luz da teoria pettiana do controle discursivo.
Cláusulas abusivas nos contratos de planos de sáude à luz do código de defesa do consumidor.
Um estudo sobre o impacto da lei complementar 128/2008 a luz do direito empresarial em um município da região
metropolitana do Recife.
Um estudo de caso sobre a exclusão da pessoa surda no processo penal brasileiro: como a sociedade excludente consegue
transformar uma pessoa surda num estrangeiro em seu próprio país.
A fixação do quantum indenizatório por dano moral decorrente da relação individual de consumo e o princípio da
dignidade da pessoa humana.
A importância da autonomia normativa das agências reguladoras para o desenvolvimento do país.

Titulo Políticas públicas e direito do idoso: o Brasil se prepara para envelhecer.
Titulo O sistema de precedentes no processo civil brasileiro: uma análise à luz do contraditório e da participação democrática na
formação da decisão judicial.
Titulo Uma análise do modelo de mensuração do adicional noturno a luz do parágrafo 3º do artigo 73 da clt: custo histórico ou
182 fair value (valor justo), dos dois, o mais benéfico ao hipossuficiente.
Titulo Incesto e a síndrome da alienação parental: os dois lados da mesma moeda.
Titulo O caráter punitivo pedagógico do dano moral nas relações de consumo.
Titulo Responsabilidade civil do estado.
Titulo (Super) endividado tem direito? Práticas de negociação de dívidas nos procon da grande Vitória/ES.
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Titulo Homicídio e lesão corporal causado por condutor embriagado: dolo eventual x culpa consciente.
Titulo A nova ordem mundial: a análise da necessidade de se repensar o sistema internacional em face de um mundo multicultural.
Titulo Acidentes rodoviários com produtos de petróleo e possíveis impactos ao meio ambiente: uma abordagem estatística
simplificada.
Titulo Discussões polêmicas acerca do divórcio e do inventário por escritura pública.
Titulo Responsabilidade civil por erro médico.
Titulo A (in)dignidade da aposentadoria proporcional quando da invalidez do servidor público.
Titulo A eficácia do instrumento convocatório no contexto da lei de licitações e contratos administrativos.
Titulo O assédio moral coletivo decorrente dos abusos empreendidos na fixação de metas de produtividade.
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PG - Direito
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O mercado de capitais e o desenvolvimento social.
191
O antagonismo entre a ressocialização do delinquente e o atual sistema carcerário brasileiro.
192
A cláusula geral da personalidade e a extensão aos animais não humanos.
193
A água e suas múltiplas funções.
193
O combate ao crime organizado por meio dos sistemas de prevenção, repressão e tratamento de uma política de segurança 194
pública desorganizada.
O ônus probatório no processo coletivo ambiental.
195
A sociedade civil e os direitos sociais numa perspectiva de Jürgen Habermas.
196
A inovação e a tecnologia na concretização da democracia.
196
O resgate do direito à identidade familiar das crianças e dos adolescentes em medida de acolhimento institucional sob a
197
ótica da parentalidade responsável.
Protesto de certidão de dívida ativa como instrumento de cobrança de tributos.
197
A tributação e a crise econômica.
198
Os direitos da personalidade como limitadores da instrução probatória no direito processual brasileiro.
198
Tutela antecipatória e medida cautelar - diferênças.
199
Poluidor pagador e a tributação.
199
A sustentabilidade e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
200
Direito fundamental a uma tributação justa.
200
A investigação criminal à luz dos princípios constitucionais.
201
O controle da justificativa do uso da algema após a edição da súmula vinculante 11.
201
A mediação compulsória e a (pseudo) garantia do acesso à justiça.
202

Licenciaturas
Ciencias Sociais
Titulo A representação de interesses dos trabalhadores: sindicatos e centrais sindicais no Brasil contemporâneo.
Titulo Redemocratização, manifestações de rua, espaço público e repertórios de ação coletiva.
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História
Titulo Da criação à expansão: um estudo sobre as instituições de ensino da capital mineira (1897-1930).
Titulo As principais praças de Belo Horizonte:uma discussão sobre a Praça Rui Barbosa (Praça da Estação). As principais praças de
Belo Horizonte: uma discussão sobre a Praça Rui Barbosa (Praça da Estação).
Titulo A formação e a consolidação da identidade nordestina no Largo Treze de Maio.
Titulo Sociabilização, fé e poder: O papel social das associações religiosas na minas setecentista.
Titulo A dança e a representação do nacional (1930-1945).
Titulo A tortura aos presos políticos no brasil da ditadura: uma abordagem psicanalítica.
Titulo Preconceito, do histórico ao invisível.
Titulo O papel do sincretismo na permanencia e conservação das religiões de matrizes africanas – um enfoque no candomblé da
Bahia.
Titulo
: um estudo sobre academias de Belo Horizonte.
Titulo A última sessão de cinema: do cine democrata ao cine arte roxy de Belo Horizonte (1920/1995).
Titulo Os imigrantes judeus e a política imigratória brasileira no governo vargas (1930-1945).
Titulo Costumes, comportamentos e artefatos: uma abordagem transdisciplinar acerca dos modos de viver e fazer.

204
204
205
206
207
207
208
208
209
210
211
212

Letras
Titulo
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O letramento literário sob o ponto de vista da hermenêutica e da estética da recepção.
A importância da semântica e da inferência léxica na compreensão de textos.
Letramento literário e leitura de poesia.
O espírito antropofágico e a imaginação radical.
Análise do processo de implementação do estudo de história e cultura afro-brasileira nas instituições de ensino públicas e
particulares de Niterói, conforme determina a Lei 10.639/2003.
Titulo Cultura judaica e o teatro ídiche no Rio de Janeiro no século xx.
Titulo O conceito de "Brasilidade" na Literatura no Brasil: Diálogos entre Antônio Cândido (A Formação da Literatura no Brasil,
1962) e Afrânio Coutinho (Conceito de Literatura Brasileira, 1980). Ensaios de historiografia crítica.
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Matemática
Titulo Algoritmo da divisão:uma abordagem conceitual nos anos iniciais do ensino fundamental.
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Pedagogia
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O papel da gestão no enfrentamento da violência na escola.
Eja e cidadania: uma educação para prática de liberdade.
Violência nas escolas públicas de "primeiro e segundo graus " da educação em Campos dos Goytacazes - RJ.
Política curricular para formação de professores: análise de discursos de identidade docente com professores do ensino
fundamental.
Pesquisa e educação: uma experiência, muitas representações.
Brinquedoteca: possibilidades e contribuições no processo de aprendizado humano.
As novas tecnologias da educação e o novo aluno tecnológico na EAD (educação à distância).
Perspectivas de formação profissional em programas de educação à distância.
Indagações sobre o fazer pedagógico do professor de ensino fundamental.
Alfabetização e letramento.
Escola espaço de multiculturalismo.
Processo ensino aprendizagem em classe multisseriada.
As contribuições dos projetos no contexto escolar e sua funcionalidade na educação infantil.
Concepções historiográficas e geográficas adotadas no cotidiano das práticas de professores (as) no sistema de ensino
municipal de Vila Velha.
Representações de pesquisa em educação: um estudo no curso de pedagogia.
A gestão democrática e participativa nas escolas públicas em Campos dos Goytacazes-RJ.
A experiência da inclusão de crianças autistas em escolas da rede privada.
A reciclagem como metodologia de conscientização ambiental da comunidade escolar na escola municipal Dr. Mário
Augusto Teixeira de Freitas.
Métodos e técnicas de investigação científica aplicados à produção textual universitária.
A contribuição dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento cognitivo da criança.
Gestão das escolas públicas de educação básica no municipio de Vila Velha/ES.
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PG - Educacao
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O tempero e a receita: representações sociais de didática por professores e alunos de curso de pedagogia.
Retórica, a ciência da educação.
O projeto soldado cidadão como política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho.
Representações sociais das unidades de policia pacificadora (UPP) por estudantes do CETEP Santa Marta - Rio de Janeiro.
Representações sociais de estágio supervisionado por professores e alunos de curso de pedagogia.
Curso de apreciação musical online (amo): concepção, estrutura, metodologia e validação.
Relação museu/escola: ações educativas do mnba de 1938 a 1958.
A inclusão digital na terceira idade: estudo sobre uma Unati.
Tutoria e qualidade na educação a distância sob a ótica dos tutores.
Representação do impacto socioambiental do BRT no município do Rio de Janeiro.
Mediação docente no curso de pedagogia da UFJF e no curso de ciências da educação da UAB.
Autonomia discente em espaços virtuais de aprendizagem.
Intenções e ações em uma escola pública de ensino fundamental à luz do ideb.
Prouni: gestão em instituições de ensino superior privadas do Rio de Janeiro.
Representações sociais da aprendizagem da leitura em inglês como lingua estrangeira para fins específicos (LEFE) por
alunos do Proeja.
Jovens pobres em telecentros: uma saída para a inclusão social?
Políticas públicas de formação de professores, um estudo de caso.
Lógica natural e argumentação na análise da comunicação em educação.
Ações educativas de prevenção ao uso de drogas: as atuações de uma instituição de segurança pública e de uma
organização do terceiro setor.
Interações entre a psicologia do desenvolvimento e a teoria das representações sociais.
Ideb da rede municipal de ensino de Barra Mansa: análise das ações dos gestores.
O fórum de discussão na era das redes sociais.
Representações sociais: saberes pedagógicos dos professores do ensino superior.
Decorrências em escolas públicas do estado do Mato Grosso do curso tecnologias na educação: ensinando e aprendendo
com as TIC.
A relação com o saber em espaços não formais de ensino.
Impactos socioambientais: contribuição da teoria das representações sociais para a educação ambiental.
Contribuições do gestor na formação docente continuada para o uso das tecnologias de informação e comunicação.
Avaliação por portifólio no ensino fundamental.
Representações sociais da escola sesc de ensino médio por seus alunos.
Licenciatura em pedagogia na modalidade de educação a distância: a especificidade da formação do pedagogo após as
diretrizes curriculares nacionais.
Expansão do curso de pedagogia nas modalidades presencial e a distância: panorama da oferta e perfil dos estudantes.
Um estudo das representações sociais elaboradas por professores de educação física da sua prática escolar.
Formação de professores para uma escola de autoria.
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Titulo
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Titulo
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Formação de professores para docência online numa escola de formação profissional.
Análise em três níveis dos cursos de formação de professores das séries iniciais.
Mídias no curso de pedagogia: a apropriação instrumental e a formação para a leitura crítica no trabalho docente.
Representação social de sexualidade por alunos e professores de ensino médio de uma escola de Duque de Caxias.
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Titulo: Análise do efeito hipoglicemiante de um extrato aquoso de costus spicatus. Um estudo in vivo e in vitro.
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Resumo:
Em alguns países do Continente Americano, especialmente no Brasil, a Costus spicatus é usada na forma de infusão para o tratamento de
doenças renais, e com menor frequência em nosso país, com a finalidade de diminuir níveis da glicemia sanguínea. O objetivo deste
estudo foi avaliar os efeitos biológicos de um extrato aquoso liofilizado da Costus spicatus utilizando métodos in vivo e in vitro. Nos
estudos in vivo foram utilizados camundongos F1 divididos em 4 grupos com n=5 e seus respectivos controles: Grupo A, previamente
submetidos por 14 dias a uma dieta hiperglicemiante e posteriormente foram tratados por via oral com o extrato liofilizado aquoso da
Costus spicatus (300mg/Kg) durante 21 dias consecutivos, tendoconcomitantemente continuada a dieta hiperglicemiante, e sua glicemia
em jejum monitorada e comparada ao grupo controle (grupo B); grupo C, previamente submetidos por 14 dias a uma dieta
hiperglicemiante e posteriormente foram tratados por via oral com o extrato liofilizado aquoso da Costus spicatus (300mg/Kg) durante
21 dias consecutivos, retornando a dieta ad libtum, tendo sua glicemia em jejum monitorada e comparada ao grupo controle (grupo D);
grupo E, com alimentação ad libtum, previamente submetidos a injeção intraperitoneal de streptozotocina (diabetes induzida), para uma
verificação da ação do extrato de Costus spicatus em modelos diabéticos, tratados por via oral com o extrato liofilizado aquoso da
Costus spicatus (300mg/Kg) durante 21 dias consecutivos tendo sua glicemia em jejum monitorada e comparada ao grupo controle
(grupo F); grupo G, com alimentação ad libtum sem tratamento prévio com a finalidade de verificar a ação do extrato aquoso da Costus
spicatus em indivíduos com glicemia normal, tratados por via oral com o extrato liofilizado aquoso da Costus spicatus (300mg/Kg)
durante 21 dias consecutivos tendo sua glicemia em jejum monitorada e comparada ao grupo controle (grupo H). Experimentalmente foi
monitorada a glicemia sanguínea em jejum de cada indivíduo iniciando em 24h antes da primeira administração do extrato e seguindo no
7º dia, 14º dia e 21º dia de tratamento. Ao final do experimento foi observada uma diminuição gradual nos valores da glicemia em jejum
dos grupos tratados em comparação aos valores de glicemia dos grupos que receberam NaCl 0,9%. Foram isolados o cérebro, o coração,
os pulmões, o estômago, o fígado, os rins e o pâncreas, seccionados para comparação de massa e para a preparação de amostras para
histologia comparativa entre os grupos para a investigação de uma possível alteração na morfologia destes órgãos. Foram verificadas
alterações macroscópicas no fígado dos animais submetidos a dieta hiperglicemiante, bem como no fígado de animais com diabetes
induzida por injeção intraperitoneal de streptozotocina. Foi constatado um ganho de massa no estômago, fígado e rins dos grupos
tratados com o extrato em questão, sugerindo que o extrato de Costus spicatus possa otimizar a captação de glicose em nível hepático e
possui uma ação anti-AGE, promovendo a manutenção do citoesqueleto de espectrina deste e dos demais órgãos conforme observado
na análise da massa dos órgãos dos animais tratados com o referido extrato natural, diferentemente dos animais hiperglicêmicos não
tratados com o extrato natural em estudo.
Titulo: Uso da química forense no estudo da interferência de diferentes suportes e/ou substratos na identificação de antígeno
1
específico da próstata (PSA) em manchas de sêmen humano.
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Resumo:
Os primeiros relatos sobre o uso de ciência para solucionar crimes datam da antiga Roma, pois nesta época era comum assassinar
políticos usando veneno. No final do século XVII, um cientista chamado Bernardino Ramazzini, que foi o fundador da Medicina
Ocupacional, descreve a ação de várias substâncias químicas na fisiologia humana, nascendo assim à Química Forense. Nos últimos anos
o Brasil investiu, de forma crescente, na polícia técnica e cada vez mais este espaço profissional tem se especializado na criminalística. Os
peritos criminais além da aplicação do conhecimento executam pesquisas para desenvolverem técnicas novas e mais eficientes nas
soluções de diferentes crimes. Os crimes de origem sexual são analisados com exames de natureza biológica procurando a identificação
do esperma. O encontro de espermatozóide pela microscopia é uma prova irrefutável em crimes sexuais. Mas nem sempre isto é possível,
pois a vítima pode ter sido estuprada, por exemplo, por um indivíduo que usou preservativo, ou que seja oligozooespérmico ou
azoospérmico, não sendo possível o encontro dos espermatozóides. Para solucionar crimes com esta complexidade, alguns
pesquisadores desenvolveram técnicas que fossem capazes de detectar a presença de sêmen, buscando células do canal seminífero ou
antígenos prostáticos. O objetivo do trabalho foi pesquisar a possível interferência de diferentes suportes e/ou substratos na
identificação de Antígeno Específico da Próstata (PSA) em manchas de sêmen humano. Os tecidos lycra, jeans, brim e algodão foram
usados como suporte para o sêmen e estes foram colocados nos substratos areia, terra e cimento. Ao final de dois meses e doze dias foi
pesquisada a presença de PSA nas amostras utilizando-se o kit da ABON. O trabalho demonstrou a presença de PSA nos suportes
guardados em envelopes de papel sem interferência dos substratos e intempéries, mas não verificou a presença do mesmo nos suportes
depositados nos três substratos. Sendo assim, foi verificado que o PSA sofre interferência dos substratos terra, areia e cimento como
possíveis desnaturantes da proteína prostática.
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Titulo: Correlação entre massa magra e testosterona em resposta crônica a três metodologias diferentes de treinamento de força.
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Resumo:
O treinamento de força é reconhecidamente uma metodologia apropriada para o desenvolvimento da massa magra, especialmente pelo
aumento do testosterona, como resposta as altas intensidades do treinamento. As principais variáveis na prescrição do treinamento de
força são a intensidade, entendida como carga total do treinamento, e o volume, entendido como número de repetições, números de
séries, tempo de intervalo e quantidade de seções por semana. A velocidade de execução, ação muscular (concêntrica, excêntrica ou
isométrica), a perspectiva biomecânica dos exercícios também são outras variáveis fundamentais na prescrição do exercício. Apesar disso
há varias metodologias de prescrição do treinam
q
“
”
v
,
intervalo, que levam a diferentes respostas endócrinas, marcadamente sobre o hormônio testosterona. Neste trabalho testamos três
modelos de treinamento de força e suas respectivas respostas crônicas sobre a massa magra. Especificamente testamos por vinte
semanas em homens adultos jovens aparentemente saudáveis e com histórico prévio de seis meses de treinamento de força
consecutivo, o método convencional, com doze exercícios em esquema de 3 séries de 10 repetições máximas; o método do circuito,
onde foram usados os mesmos exercícios executados alternadamente a cada três exercícios sem que haja intervalo formal entre eles e
revezando os grupamentos musculares; e o método do bi-set, onde foram executados consecutivamente dois exercícios por
grupamento muscular, sem que houvesse intervalo. Foram mensurados a composição corporal, pelo método duplamente indireto da
aferição das dobras cutâneas para determinação dos valores de massa magra, massa muscular e massa gorda e o testosterona total pelo
método do radioimunoensaio em três ocasiões, uma semana antes do início do programa, e 48h após as décima e vigésima semanas de
treinamento. A coleta de sangue foi realizada em clínica com os voluntários em jejum de 10h. Os dados da massa muscular e do
x
,
v
ê
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õ
ram feitas
com os dados absolutos. Foi realizada a
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correlação com um p<0,05. Foi observado o maior aumento da testosterona foi observado após a décima semana de treinamento para o
grupo do circuito (33,7%), embora o maior aumento na massa magra tenha sido observado nos grupos do circuito e no bi-set (3,6% e
3,7%, respectivamente; p=não significativo). Todas as correlações demonstraram-se significativamente fracas e inesperadamente
negativas, com p<0,01 e r= -0,048, -0,139 e -0,241, respectivamente para os grupos convencional, circuito e bi-set. Os presentes dados
demonstram que o aumento da massa magra não está diretamente relacionado ao amento do testosterona e que vários outros
fenômenos podem estar agindo, como o aumento da sensibilidade a este hormônio. Também ficou claro a superioridade dos métodos
circuito e bi-set sobre o método convencional em aumentar o testosterona total e a massa magra.
Titulo: Estresse em atletas de basquete do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) no período competitivo.
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Resumo:
Estresse refere-se a reação do organismo indicado por alterações psicofisiológicas que ocorrem quando um indivíduo é confrontado
com situações que o desestabilizam. O estresse pré-competitivo inclui situações que envolvem a interação entre as exigências ambientais
e recursos pessoais para lidar com eles. Isso significa que a forma que cada um interpreta e lida com situações estressantes, tem impacto
sobre o nível de estresse e, conseqüentemente, o desempenho do atleta. Objetivo: Avaliar a correlação entre o stress pré-competitivo e
indicadores de desempenho em atletas de basquete feminino 18-21 anos de IFES (Instituto Federal do Espírito Santo). Metodologia:
Trata-se de um estudo de correlação, que utilizou o LSSPCI (Lista de sintomas de "stress" pré-competitiva) como ferramenta para avaliar
o estresse. A avaliação de desempenho foi medida com uma escala que avaliou os pontos fortes (eficiência no jogo e na recuperação da
bola) e negativo (perda da bola em jogo e erro). Foi utilizado o coeficiente de Cronbach para avaliar, estatisticamente, a consistência
interna dos itens avaliados. Na descrição dos indicadores de desempenho foi utilizado procedimentos descritivos e desvio-padrão.
Também foi determinado o coeficiente de correlação de Pearson. Resultados: Observou-se uma correlação significativa entre o estresse
prév
“
j
” “
” ( = 0,89, <0,05). J
v
v
m maior
número de erros e perderam mais a bola durante o jogo. Por outro lado, os jogadores com nível de estresse leve e moderado
apresentaram uma maior eficiência nas jogadas, marcando o ponto e recuperando a bola. Conclusão: Os resultados indicam que existe
uma relação entre estresse pré-competitivo e desempenho em atletas de basquete. O desempenho diminui quando o nível de estresse é
muito alto. Um nível leve ou moderado de estresse pode, no entanto, ser desafiador e encorajador. É preciso equilíbrio entre as
demandas e os recursos do atleta para um bom desempenho. Neste ponto, o educador físico deve observar não apenas o rendimento
físico do atleta, mas propiciar condições para o desenvolvimento emocional e social nas situações de treino.
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Titulo: Análise das variações na composição corporal em adolescentes com excesso de peso após a prática esportiva do voleibol.
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Resumo:
A obesidade é uma doença crônica que cresce de forma epidêmica em todo o mundo, a sua prevalência em adolescentes vem
aumentando sendo considerada um dos principais problemas de saúde pública. A prevalência de obesidade em diversos países
(desenvolvidos e, mais recentemente, em desenvolvimento) levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a considerar a obesidade
como uma nova síndrome mundial. Em crianças e adolescentes americanos, observa-se que a prevalência de obesidade triplicou nas
últimas três décadas. Nos Estados Unidos, cerca de 15% das crianças e adolescentes são obesos, considerando-se como critério para
diagnóstico o índice de massa corpórea (IMC) acima do percentil 95 para idade e gênero. Um estudo populacional realizado na cidade de
Santos, São Paulo, envolvendo 10.882 crianças com idade entre sete e dez anos, revelou prevalência de sobrepeso e obesidade de 15,7 e
18%, respectivamente. Entretanto, existem poucos estudos sobre atividades programadas para crianças e adolescentes obesos. A adesão
dessa população à atividade física é variada e inversamente proporcional à duração dos programas, provavelmente devido à menor
tolerância dos obesos ao esforço. Em atividades mais intensas, o índice de desistência desses indivíduos pode chegar a 50% devido,
principalmente, a fatores físicos, sociais e ambientais. Além disso, uma das causas apontadas para a desistência das atividades é a
prescrição de atividades que não sejam desejadas, ou na qual o praticante não se sinta à vontade. O objetivo deste estudo foi analisar as
variações na composição corporal em adolescentes com excesso de peso após a prática esportiva do voleibol. Para tanto, foi utilizado
uma amostra de 16 adolescentes (8 do sexo feminino e 8 do sexo masculino) com excesso de peso entre 10 a 14 anos de idade. Foram
realizadas duas avaliações físicas, uma antes e outra após a intervenção que teve a duração de três meses. Na intervenção foram
realizadas vivências na modalidade esportiva do voleibol. As sessões, com duração de 60 minutos e a frequência de três vezes na
semana, foram compostas por alongamento, aquecimento, fundamentos da atividade esportiva e relaxamento. As medidas
antropométricas que foram utilizadas para a determinação da composição corporal dos adolescentes foi a estatura (m), peso corporal
(kg), dobras cutâneas (tríceps e subescapular) e perímetros (cintura e quadril). A partir dessas medidas foi calculado o IMC (Índice de
Massa Corporal), a relação cintura/quadril e a porcentagem de gordura dos adolescentes participantes do estudo. Os resultados da
estatística descritiva estão expressos como média ± desvio padrão da média e para comparação das médias foi utilizado o teste-T de
amostras dependentes. A análise das modificações na composição corporal antes e após a intervenção não tiveram diferenças
significativas (p> 0,05) relação cintura/quadril do sexo feminino e porcentagem de gordura e IMC tanto para o sexo feminino quanto
para o masculino, só houve diferença significativa (p≤ 0,05)
/q
x
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-se que para um
programa de atividade física composto pelo voleibol possa exercer um efeito positivo na composição corporal de adolescentes com
excesso de peso é necessário um período de prática maior que três meses e ter em conjunto um controle alimentar.
Titulo: Equilíbrio e quedas de idosas submetidas a um programa de exercícios resistidos.
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Resumo:
IAs alterações do equilíbrio com o envelhecimento são problemas comuns que podem causar importantes limitações nas atividades da
vida diária e quedas nos sujeitos idosos. A participação em um programa de exercícios resistidos pode preservar e aprimorar o equilíbrio,
reduzindo a quantidade de quedas da própria altura. Objetivo: avaliar as alterações no equilíbrio e a quantidade de quedas da própria
altura em idosas submetidas a um programa de exercícios resistidos do Projeto III Idade em Movimento da UNESA-Cabo Frio/RJ.
Metodologoa: a amostra foi composta por 30 idosas, divididas em um grupo experimental (GE; n: 15; Idade: 66±3,7 anos; IMC:
26,31±4,3), submetido a exercícios resistidos com halteres, bastões e caneleiras (2 a 3 séries de 8 a 10 repetições para cada exercício),
em uma frequência de 3 vezes na semana e duração de 60 minutos por sessão, durante 12 semanas, e um grupo controle (GC; n: 15;
Idade: 67±4,9 anos; IMC: 25,48±5,1). A análise do equilíbrio foi feita através da plataforma de força (AMTI, USA) acoplada ao software
Balance Clinic. O protocolo utilizado foi com olhos abertos e base aberta com duração de 20 segundos na posição bipodal. Avaliou-se o
deslocamento do centro de pressão (COP) lateral direito (DLD), esquerdo (DLE), anterior (DAnt), posterior (DPost) e a área elíptica (AE).
As informações sobre a quantidade de quedas foram obtidas através de aplicação de questionário com análise dos últimos 3 meses
antes do período de intervenção e no final do estudo. Utilizou-se a ANOVA com medidas repetidas, seguida do post hoc de Tukey para a
análise dos dados. Verificou-se que houve u
v ( <0,05)
LE (∆= -36,56%), A (∆= -45,60%) AE (∆= -55,10%)
q
q
(∆= -75,25%) do GE em relação ao pré-teste. Não houve alterações significativas no GC. Na comparação
intergrupos, observou-se que o GE
õ
CO
LE (∆= -40,83%), A (∆= -49,48%) AE (∆= -55,63%) e
q
q
(∆= -75,83%) em relação ao GC no pós-teste (p<0,05). CONCLUSÃO: a participação regular em um
programa de exercícios resistidos pode ser uma medida de prevenção para reduzir a quantidade de quedas e melhorar o equilíbrio em
idosos.
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Resumo:
A hipertensão é uma doença sistêmica que pode ser controlada através de procedimentos farmacológicos e mudanças no estilo de vida,
a prática de exercício físico é um dos mais práticas recomendadas. Para recomendar um exercício é necessário o controle da frequência
cardíaca e pressão arterial, as observações deste parâmetros isolados não é seguro, mas as associações entre essas variáveis oferecem
aos profissionais consumo de oxigênio no músculo cardíaco. O tratamento da hipertensão arterial como principal objetivo anti é reduzir
a mortalidade e morbidade das doenças cardíacas associadas à pressão arterial elevada. A farmacologia ter sido a forma de tratamento
único para esse tipo de paciente e pode ser tergiversava e os exercícios aeróbios têm sido um recurso importante para controlar os níveis
sanguíneos de pressão. As diferenças na manutenção da pressão arterial de temporização baixo resposta parece ser mediada por plasma
sanguíneo reduzir maior débito cardíaco e da resistência vascular periférica superior (5). As terapias alternativas complementares
medicamentos são definidos pelo Centro Nacional para Medicina Complementar e Alternativa, como um grupo de diversos sistemas
médicos e de saúde, práticas e produtos que não são atualmente consideradas parte da medicina convencional. A prática chinesa de
inserir agulhas no corpo em pontos específicos manipula o fluxo de energia do organismo para equilibrar o sistema endócrino. Objetivo:
O objetivo deste estudo foi observar os níveis da pressão arterial sistólica de normotensos após exercício no ciclo ergômetro
submetidos a acupuntura. Método: Os participantes foram recrutados de estudantes dentro da UNESA - Cabo Frio. Os critérios de
inclusão eram participantes saudáveis, como confirmado pelos seus históricos médicos e não sofrem de doença cardiovascular e não
fazer uso de qualquer medicação. Eles também deveriam nunca ter experimentado quaisquer efeitos adversos relacionados a
acupuntura. Se abstivessem de cafeína no dia do estudo, e ter feito jejum 3 horas antes do início do estudo. Os temas eleitos para
participar do experimento foram submetidos um procedimento antropométrico: O IMC foi obtido por um estadiômetro (Cardiomed ®) e
peso máquina digital (Filizola ®). A freqüência cardíaca (FC) foi medida por um estetoscópio (Littmann ®) e pressão arterial por um
esfigmomanômetro (Missouri ®). A PA e FC foram coletadas cinco minutos antes de iniciar o teste em cicloergômetro (Monark ® 7000
que foram calibrados para funcionar 1,5 kilopounds, após 10 minutos, vinte minutos, quando o teste terminou, um minuto e três
minutos após o término do teste, o sujeito foi orientado a manter a intensidade como alguém difícil - difícil (13 - 15) no Borg `s escala
visual e 70% da freqüência cardíaca máxima que foi obtido por estimativa fórmula 220 – idade. As aferições foram observadas nos
instantes pré esforço, 10 minutos, 20 minutos, 1 minuto após e 3 minutos após Figura 1: níveis médios da PA. Conclusão: observou-se
que os indivíduos submetidos aos testes apresentaram níveis da pressão arterial sistólica durante o esforço dentro da normalidade não
oferecendo risco, sugere-se que se repita o teste em indivíduos hipertensos controlados para observar o efeito benéfico da acupuntura
nos níveis préssóricos .
Titulo: Perfil do estilo de vida de atletas de vôlei sentado.
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Resumo:
O vôlei sentado surgiu de acordo com o Comitê Paraolimpico Brasilero (2011) em 1956 na Holanda com a junção do sitzball, esporte
alemão jogado sentado e sem a rede, muito passivo e o voleibol convencional, após a fundação do primeiro clube para deficientes em
1953 de onde se originou o sitzbalI; desde então o vôlei sentado tem sido considerado um dos esportes mais importantes de equipe
para atletas com deficiência. Dados do CDC de Atlanta, apontam que mais de 2milhões de mortes por ano são atribuídas à inatividade
física, o que provavelmente é um dos fatores do aumento da aderência em atividades físicas. Vários fatores influenciam a qualidade de
vida e, segundo Nahas (2006), o estilo de vida é um dos parâmetros que reflete como um indivíduo se comporta em relação ao meio
conseqüentemente, é um dos componentes da qualidade de vida, esta é percebida e possui caracterização individual. Objetivo Avaliar a
percepção de qualidade de vida de atletas de Voleibol Sentado de um grande clube do Rio de Janeiro. Metodologia: Este estudo
caracterizouquestionário de perfil de estilo de vida (NAHAS, 2003). Utilizou-se estatística descritiva. Resultados: O grupo teve resposta satisfatória
nos domínios em geral em suas modas, excetuando-se o de nutrição (0), onde os indivíduos percebem-se não fazer uso em sua
alimentação diária de 5 porções de frutas e hortaliças e fazem uso de alimentos gordurosos e não mantem um controle da pressão
arterial e ao colesterol (0). Conclusão: A inclusão de hábitos de vida e mudança no estilo de vida, principalmente quanto à prática de
atividade física, se fazem necessárias visando a autoestima e suas contribuições para os deficientes. Porém a má alimentação, talvez
devido a classe social dos indivíduos, possa influenciar negativamente tanto na pratica do esporte como na prevenção de doenças que
podem surgir congruente a deficiência, assim como o não conhecimento preventivo da pressão arterial e do colesterol.
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Resumo:
Sabe-se que a boa saúde é fortemente influenciada pelo estilo de vida, e este afeta diretamente na qualidade mantendo o equilíbrio no
dia-a-dia, procurando sempre melhorar o processo de interiorização de hábitos saudáveis, aumentado a capacidade de enfrentar
pressões e dissabores e vivendo mais consciente e harmônico em relação ao meio ambiente, às pessoas e a si próprio. A saúde
populacional é um dos parâmetros para uma melhor qualidade de vida e inclusive investimentos públicos para prevenção, diagnóstico e
tratamento. O objetivo do estudo foi investigar e correlacionar os indicadores de saúde dos moradores de Jardim Camburi. O estudo foi
descritivo e de pesquisa de campo. A amostra do estudo piloto foi de 74 indivíduos do sexo masculino, com 45,97 anos ±17,96. Os
instrumentos utilizados foram: 1 trena da marca Cescorf, 1 balança com estadiômetro da marca Welmy. A tabela de comparação dos
valores do Índice de Massa Corporal é a da Organização Mundial de Saúde (OMS). Para a Circunferência da Cintura CCT foi utilizada
Ashwell (2011), para a Circunferencia Abdominal (CA) foi utilizado Bispo (2004), para o Índice de Relação Cintura x Quadril (IRCQ) foi a
do ACSM (2000). A análise dos dados foi feito pela média e desvio padrão, além da correlação de Pearson (p≤0,05),
software SPSS 20 para o trato estatístico. Os resultados encontrados quanto a massa corporal foi de 75,52 kg ±14,55, a estatura foi de
169,9 cm ±8,92, o IMC foi de 25,96 kg/m2, a cintura foi de 87,63cm ±11,7, o quadril foi de 98,89 cm ±8,27, o IRCQ foi de 0,87 cm ±0,8,
a CA foi de 91,19 cm ±11,28, a CCT foi de 84,98cm ±4,47. Concluiu-se que quanto ao IMC encontram-se com sobrepeso I o que
corrobora com o que está sendo encontrado na sociedade atual. Quanto ao IRCQ encontram-se no patamar de normalidade quanto ao
risco cardíaco o que corrobora com os valores de CCT em que a probabilidade também foi baixa para problemas cardíacos. Quanto a
probabilidade de síndrome metabólica (colesterol total, triglicerídeos, hiperglicemia, hipertensão e HDL baixo) encontram-se com baixo
risco, porém os dados não tem correlação para que sejam utilizados como parâmetros individuais. Não foi encontrado correlação com
os dados estudados, sendo somente encontrado em relação ao CCT e a circunferência da cintura, pois os dois utilizam o mesmo dado
como parâmetro (p=0,279).
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Resumo:
O atletismo já era praticado desde os primórdios da era pré-histórica. Afinal, o mais antigo dos nossos ancestrais já andava, era obrigado
a correr, a saltar e lançar coisas. Era a dura luta contra os predadores e a busca por alimentos . O atletismo apresenta uma ampla
possibilidade de favorecimento social no ambiente escolar, sobretudo quando do aprendizado sistematizado de conteúdo nas aulas de
Educação Física, especialmente na existência de incentivo à aprendizagem. Imperativo considerar que no Brasil, a educação e formação da
cultura corporal têm suas raízes nas práticas escolares, em razão disto o referido ambiente pode ser propício ao esporte, enquanto
elemento de inclusão social. A prática da inclusão social repousa em princípios até então considerados comuns, tais com: aceitação das
diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana e a aprendizagem da cooperação.
Desenvolvimento: O estudo foi realizado com 68 indivíduos de ambos os sexos com idade entre 09 a 17 anos, em escolas de educação
básica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O grupo era composto de 56% de meninos, com média de idade de 11,95 + 1,92 anos e, 44%
meninas com idade média de 12,37 + 1,81 anos. Nos dados, 50% meninos e 38% meninas, marcaram que existia inclusão social e que
respeitava as diferenças e individualidades sociais, indo ao encontro de Sassaki (2006). Mais da metade (64,7%) relataram fazer atividade
física 5 vezes por semana. E 82% afirmaram praticar mais de uma hora por dia, sendo realizada a tarde para a maioria (78%). Quando
questionados quanto aos motivos pelos quais praticavam a atividade, 76% relataram pretender ser atleta. Segundo Vieira (2003), a
criança em condições favoráveis nas escolas pode vir a ser um talento a ser desenvolvido. A escolha pela prática do atletismo foi
respondida de forma equilibrada entre incentivo do professor (33,82%) e acompanhar competições pela TV (45,59%). O poder que a TV
detém é o da decisão sobre a realidade. Segundo Colvara (2006), a realidade está definida na mídia, porque esta constrói as imagens do
mundo em que se vive produzindo ideologias, desta forma detém o poder sobre a formatação de imagem e criação da opinião pública,
assim, constrói identidades pessoais ou sociais. As crianças afirmaram, que esperavam adquirir amizade e o espírito olímpico (72%) indo
ao encontro ao que Coiceiro (2008) declara que aulas de Educação Física devem ser divertidas, alegres e prazerosos por meio de
atividades lúdicas. Questionados sobre o relacionamento com amigos durante a prática da atividade, 77,94% optou como sendo
cooperador indo ao encontro aos autores Barros e Barros (1972) que afirmam serem as atividades lúdicas estimuladoras para
cooperação, respeito, solidariedade, autocontrole e disciplina. Sobre o relacionamento com os amigos durante a prática da atividade
(77,9%) optou como sendo cooperador. Em relação ao sono, a maioria (86,77%) relatou dormir de 8 a 10 horas por noite. Os dados
denotam resultado bom e imprescindível, pois, segundo Mathias, Sanchez, Andrade (2006), o sono é fundamental para manutenção de
uma vida saudável. Conclusões: Foi observado que existia socialização, integração, motivação e obediência às regras respeitando a
individualidade de cada um, gerando uma possibilidade de inclusão social e assim no futuro uma possível formação de atletas. Sendo
assim, o professor tem a oportunidade de pesquisar tudo que traz do ambiente social onde vive, realizando trocas de experiências no
ambiente escolar, dando oportunidade da convivência social e permitindo a participação em competições. Recomenda-se novos estudos
sobre motivação e inclusão pelo atletismo, com crianças de outras regiões do e com mais informações provenientes também aos
responsáveis e profissionais que atuam com a mesma atividade.
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Resumo:
Diante do atual cenário de conscientização da importância de se praticar um exercício físico orientado, a natação tem sido uma opção
para o público infantil, já que a mesma é um esporte que pode ser ensinado desde a mais tenra idade. Assim, a cada dia, crianças são
inseridas em programas de natação por diversos motivos. Algumas iniciam com o objetivo de evitar possíveis acidentes domésticos.
Outras são inseridas para o tratamento e prevenção de doenças respiratórias e alérgicas, por problemas posturais e manutenção da
saúde e qualidade de vida, combatendo e prevenindo a obesidade infantil. A natação infantil pode ser entendida como uma estimulação
aquática que visa desenvolver a criança em seus aspectos biopsicossocial, propiciando o máximo de vivências motoras que auxiliam no
crescimento e desenvolvimento da criança. O Profissional de Educação Física para atuar com esse público deve ter conhecimento sobre
os aspectos fisiológicos, psicológicos bem como saber sobre cada fase desenvolvimento da criança. Além disso, ele deve apresentar
algumas características na sua formação como: ser gentil, educado, criativo, paciente, dedicado, habilidoso e possuir bom tom de voz e
deve estabelecer uma boa relação aluno professor para facilitar o processo de ensino-aprendizagem.E esse trabalho tem como objetivo
analisar a contribuição da prática da natação no desenvolvimento biopsicossocial de crianças de três meses a seis anos.A metodologia
utilizada na construção desta monografia foi uma busca bibliográfica em livros que tratam sobre natação e desenvolvimento infantil.
Realizou-se também uma busca nas bases de dados Medline, Lilacs e Scielo pesquisando as seguintes palavras-chave natação infantil e
desenvolvimento psicomotor. Foram incluídos artigos e monografias publicadas sobre natação e desenvolvimento motor na faixa etária
até seis anos. Foram excluídos artigos de intervenção, revisão e trabalhos em que a faixa etária fosse superior a seis anos. Ao se analisar a
natação como auxiliar no desenvolvimento da criança, verificou-se que as atividades propostas e os estímulos oferecidos durante as
aulas apresentam relevância na qualidade do crescimento e desenvolvimento das mesmas, sendo que o profissional de Educação Física
deve propiciar ao seu aluno a maior diversidade de experiências motoras. Através da pesquisa, observou-se que as atividades devem ser
propostas respeitando a individualidade de cada criança, observando o seu limite e nível de aprendizado bem como o nível maturacional
que ela se encontra. O profissional de Educação Física deve atentar-se durante a programação das aulas e formação de turmas para não
incorrer ao erro respectivamente de propor atividades inadequadas à faixa etária e de colocar alunos em turmas de níveis de aprendizado
diferentes. Após analisar-se as opiniões dos autores consultados sobre a natação infantil, fica claro que a natação pode auxiliar no
desenvolvimento da criança, já que a mesma estimula aspectos físicos, cognitivos e sociais. Portanto, a natação colabora para o
desenvolvimento físico, da inteligência, da memória, da formação da personalidade, do convívio social, previne problemas posturais,
regula o sono e o apetite, ajuda a criar conceitos de regras sociais, ou seja, as atividades de natação contribuem no desenvolvimento
integral do aluno de três meses a seis anos. Assim, a prática regular da natação e orientada por um profissional de Educação Física
qualificado pode contribuir para o desenvolvimento da criança.
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Resumo:
O estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório. Os sujeitos foram 53 estudantes com média de 16,50 + 0,71 anos de idade, de
ambos os sexos do Ensino Médio em escolas privadas do Recreio dos Bandeirantes. Do total, 22 meninos (16,45 + 1,53 anos de idade) e
31 meninas (15,97 + 1,14 anos de idade).Foi utilizado o questionário de Percepção de Estilo de Vida de Nahas (2006). A pontuação
obtida no questionário de Nahas permite classificar em relação ao seu estilo de vida com índices negativo (menos que 1), regular (1 a
1,99) e positivo (2 a 3) para cada item avaliado. Dentre os componentes avaliados os que apresentam os resultados mais elevados são
Atividade Física, seguido de Relacionamento; e os que apresentaram menor índice foram o Comportamento Preventivo, seguido de
Controle de Estresse e Nutrição, podendo estarem relacionados a fase escolar próxima ao vestibular, possibilitando despreocupação
com o estilo de vida, como afirma Nahas (2001). Comparando os indivíduos do sexo masculino e feminino observamos que possuem os
mesmos índices totais no componente Nutrição; apresentando diferenças na distribuição dos valores atribuídos aos itens A (inclusão
diária de pelo menos 5 porções de frutas e hortaliças) e C (número de refeições ao dia). Na classificação do Componente Nutrição os
meninos apresentaram índice negativo no item A, regular no item B e positivo no item C; e as meninas apresentaram índice regular em
todos os itens. No Componente Atividade Física, em relação a sua moda, as meninas alcançaram a pontuação máxima de 9 pontos,
enquanto os meninos ficaram um ponto abaixo com alteração no item F (meios de transporte e locomoção no dia-a-dia). Na
classificação, ambos os sexos alcançaram índice positivo em todos os itens. Os resultados contradizem Nieman (1999), onde os
meninos tendem a ser mais ativos. No Componente Preventivo os meninos relataram a pontuação de 6 pontos, com pontuação zerada
no item G (conhecimento e controle dos níveis de pressão arterial e colesterol), enquanto as meninas relataram um índice menor de 3
pontos, com pontuação zerada nos itens G e H(tabagismo e alcoolismo). Na classificação do Componente Preventivo os meninos
alcançaram índice positivo nos itens H e I (normas de transito) e negativo no item G; as meninas apresentaram índice negativo no G e H, e
positivo no item I. Os meninos parecem mais preocupados com os riscos segundo os resultados obtidos, diferentemente do resultado
obtido no estudo de Dada e Prati (2007). No Componente Relacionamento, os meninos relataram um índice superior (8 pontos) ao das
meninas com diferença de 3 pontos referentes aos itens K (tipos de lazer) e L (papel social). Na classificação do Componente
Relacionamento os meninos apresentaram índice positivo em todos os itens e as meninas índice positivo no item J (cultivo de amigos e
relacionamentos em geral), e regular nos itens K e L. No componente Controle de Estresse as meninas alcançaram um índice inferior aos
meninos com pontuação zerada nos itens N (níveis de alteração em uma discussão) e O (tempo dedicado ao trabalho e ao lazer),
totalizando 3 pontos. Enquanto os meninos totalizaram 7 pontos, com alteração no item N. No componente Controle de Estresse os
meninos apresentaram índice positivo nos itens M (tempo diário reservado para relaxar) e O, e regular no N; as meninas apresentaram
positivo no M e negativo N e O. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos sugerem que, a princípio não parece ocorrer influência das aulas de
Educação Física sobre o estilo de vida dos adolescentes avaliados, independente do sexo e idade. Observou-se, entretanto, grande
influência por parte da família e amigos. De acordo com os resultados da pesquisa é importante ressaltar a responsabilidade que o
profissional de Educação Física deve assumir diante de uma escola estimulando os alunos a aprender e adquirir hábitos saudáveis.
Titulo: Interferência da ansiedade no desempenho de judocas do clube yamaguchi de Vitória-ES em período competitivo.
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Resumo:
A ansiedade nos esportes é um estado mental acompanhado de excitação ou inibição, que surge quando o indivíduo enfrenta desafios.
Em situações de combate, como as propiciadas em situações de competição entre atletas de Judo, esse estado produz impactos sobre o
desempenho dos atletas. Objetivo: Analisar a interferência da ansiedade no desempenho de atletas de Judo do Clube Yamaguchi em
Vitória, Espírito Santo, no período competitivo. Metodologias: O estudo de campo utilizou uma amostra de 08 atletas de alto rendimento
com idades entre 08 e 14 anos. Como se tratavam de menores, os pais assinaram um Termo de Consentimento para a participação da
pesquisa. Para medir a ansiedade dos atletas, foi utilizado o Inventário de Ansiedade de Beck, 15 minutos antes do início da competição.
Este inventário classifica a ansiedade em quatro níveis: mínimo, leve, moderada e grave. O desempenho foi medido a partir da observação
das lutas e foram expressos em uma tabela de avaliação de desempenho, que continha quatro fatores: equilíbrio, força, domínio do
adversário e entradas. Cada item recebeu uma pontuação de 1 a 4, que corresponde aos conceitos: fraco, regular, bom e muito bom,
respectivamente. Em seguida, calculou-se a média de desempenho de cada atleta e esta foi correlacionada ao nível de ansiedade dos
mesmos. Resultados: Sobre a correlação entre ansiedade e fatores de desempenho observou-se: 1) Atletas que apresentaram nível de
ansiedade "leve" e "mínimo" tiveram o desempenho classificado como "bom" e "muito bom", 2) atletas apresentaram nível de ansiedade
"moderada" e "grave" tiveram o desempenho classificado como "ruim" e "regular". Os resultados reforçam a teoria do "U" invertido,
segundo a qual existe um ponto ótimo de ansiedade do atleta que produz aumento nos esforços de ativação e, em consequência, um
aumento no seu rendimento. Fora desse ponto, níveis muito baixos ou muito elevados de ansiedade estão correlacionados a um baixo
rendimento do atleta. Conclusão: Os atletas de judo que apresentaram um bom desempenho durante a competição, possuíam um ponto
ó
, q
“ v ” “
”. U
v
v
v
elhora
o desempenho atlético, mas se a ansiedade torna-se moderada ou grave, o desempenho cai.
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Fatores Associados
Resumo:
No último século, em decorrência dos hábitos da vida moderna, o homem tornav
“
ó
”
,
contrariando os hábitos de nossos ancestrais que percorriam em torno de 20 a 40 km por dia efetuando a caça, a pesca e a coleta. Com
isso, o estado de saúde das pessoas vem a um estado de piora gradativa com o avanço da modernidade. Fato importante é que no
passado as doenças que levavam ao óbito a maioria das pessoas eram as infecto-contagiosas, e com essa mudança de estilo de vida
(sedentário) o enfoque das doenças mudou, evidenciando nos dias atuais as doenças crônico-degenerativas, especificamente as
doenças circulatórias como o câncer e a cardiovascular, além de dificuldades de locomoção ao longo dos anos. Atualmente, a atividade
física que tem grande divulgação da mídia, tornou-se fundamental para o desenvolvimento e manutenção da saúde. Com isso o número
de adeptos tem aumentado constantemente, principalmente quando se fala da corrida, haja visto que além da praticidade, basta
disposição para que os resultados possam ser notados em um curto período de tempo. Dentre os benefícios desta modalidade
podemos citar: controle do peso corporal, o aumento da densidade óssea, a diminuição da pressão arterial, melhora do perfil de lipídeos
e insulina, além de melhorar a auto-estima, diminuir a depressão, melhorar a autonomia, causando assim, um bem estar geral a quem
pratica. O objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência de lesões em corredores fundistas da cidade de fortaleza. Os participantes
foram selecionados aleatoriamente em eventos de corrida de rua, assessorias esportivas e centros de treinamento da cidade de fortaleza.
Foram submetidos a um questionário composto por 13 perguntas fechadas, referentes às variáveis desta pesquisa. Foram submetidos
ao grupo de estudo 77 indivíduos do sexo masculino e feminino com idades entre 20 e 62 anos, sendo 57,1% homens e 42,9%
mulheres, com maior prevalência para indivíduos de faixa etária de 20 - 26 anos de 23,4%. A ocorrência de lesão foi de aproximadamente
50%. O tipo de lesão com maior prevalência foi à distensão muscular onde aproximadamente 12% dos participantes relataram ter sofrido
nos últimos 8 meses. O segmento anatômico mais acometido foi o joelho com aproximadamente 21% de ocorrência. Não houve
diferença significativa em relação a gênero onde 47,7% dos homens relataram lesões e 51,5% das mulheres foram acometidos por lesões
nos últimos 8 meses. Maior prevalência de lesões foi observada na faixa etária 57 – 62 anos 100%. Os sujeitos que treinam com
orientação profissional foram os mais acometidos com 53,8%. Os sujeitos com tempo de prática maior que um ano tiveram maior
prevalência de lesões 58,3%. Maior ocorrência foi observada nos sujeitos que treinam entre 31 – 60 minutos por dia 58,3%, que treinam
3 vezes por semana 54,5%, com volume semanal entre 11 – 20 km 63,6% relataram ter sofrido lesões nos últimos 8 meses. Concluise
que a incidência de lesões em corredores fundistas é alta e os fatores associados analisados nesta pesquisa estão diretamente
relacionados à ocorrência destas lesões.
Titulo: Índices de saúde dos policiais do batalhão de missões especiais do Espírito Santo.
Autor(es): Neves, A.R.
Gonçalves, E.C.
Email:
elianecgc@hotmail.com
Palavra Chave: Saúde
Polciais
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Resumo:
O policial militar e principalmente o batalhão de missões especiais busca alcançar como maior objetivo a segurança pública, garantindo a
segurança, a ordem e a lei, sendo asim a saúde é primordial para essa população que necessita de um corpo saudável para cumprir seus
objetivos perante a populaçao . O objetivo foi determinar o Índice de Massa Corporal, Indice de Relação Cintura Quadril, e circunferência
abdominal do Batalhão de Missões Especiais do Estado do Espírito Santo. A metodologia é descritiva e pesquisa de campo, tendo como
amostra 9 (nove) policiais, com idade entre 24 e 42 anos. Os instrumentos utilizados foram: uma balança com estadiômetro da marca
Welmy, 1 trena antropométrica da marca Cescorf. Os protocolos utilizados foram: massa corporal/estatura2 para o IMC, cintura/quadril
para o IRCQ. utilizaram-se os pontos de corte recomendados pela Organização Mundial da Saúde: IMC < 18,4kg.m2 – baixo peso; 18,5 a
24,9kg.m2 - adequado; 25,0 a 29,9kg.m2 - sobrepeso; e valores de IMC > 30,0kg.m2 - obesidade. Para a relação cintura/quadril (RCQ) foi
estabelecida por meio de uma divisão da circunferência da cintura (CC) (realizada no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca) e
pela medida da circunferência do quadril (CQ) - (realizada ao nível do trocânter maior do fêmur) medida por fita métrica inextensível, e
classificados com excesso de gordura abdominal aqueles com razão acima de 0,90cm, pois os riscos de complicações cadíacas são
aumentados acima desses valores. Foi utilizado o SPSS 20 para a média e desvio padrão. Os resultados encontrados foram: A idade da
amostra é de 33,6 anos ±5,9, a Pressão Arterial do braço direito foi de 117,7 mmHg ±8,3 x 68,8 mmHg ±9,27, do braço esquerdo foi de
118,8 mmHg ±10,5 x 73,3 mmHg ±7, a massa corporal foi de 84,4 Kg ±8,1, a altura foi de 177,1 cm ±5, o IMC foi de 26,9 kg/m² ±2,3 a
circunferência abdominal 92 cm ±5. Conclui-se que o Índice de Massa Corporal (IMC) está acima do patamar de normalidade
encontrando-se com sobrepeso I de acordo com a OMS o que pode ser explicado pela massa magra dessa população que pratica
atividade física, pois este Índice não leva este parâmetro em consideração. Quanto aos índices de pressão arterial estão em níveis de
normalidade. A circunferência abdominal está abaixo do patamar considerado alto para a probabilidade de Síndrome Metabólica.
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Titulo: Obesidade e execício: uma perspectiva atual.

9

Autor(es): Gomes, J.
Silva, A.M.
Bessa, E.
Pinto, I.P.
Filho, G.C.S.
Email:
prodamyneto@hotmail.com
IES:
ESTÁCIO FIC
Palavra Chave: Obesidade
Exexrcío Físico
Inflamação
Resumo:
A concepção errônea que perdurou por anos a respeito do papel do tecido adiposo fez com que pesquisadores do mundo todo
buscassem compreender melhor o papel desse tecido, que nos dias atuais tem sido considerado um órgão endócrino do organismo
humano. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, tanto os países desenvolvidos como os em
desenvolvimento apresentam elevação de sua prevalência. A crescente elevação da obesidade mundial e da associação desta com
diversas co-morbidades e morbidades é a principal razão para o crescente desenvolvimento de estudos nessa área. Nessa mesma
direção, é fundamental conhecermos como a obesidade pode ser controlada e combatida e, assim, o papel do exercício físico no
processo de emagrecimento e reversão dessa condição. Sendo considerada uma doença crônica de razões multifatoriais e, também um
fator de risco para outras doenças, essa revisão bibliográfica teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico acerca de
informações referentes à obesidade, inflamação e exercício físico, considerando os diversos aspectos e a maneira como os exercícios de
força e aeróbios podem contribuir no tratamento e controle da adiposidade corporal. Foram coletadas informações provenientes de
livros, publicações periódicas, monografias, dissertações e teses, todos relacionados ao assunto. Para tanto, foram consultados bancos
de dados em diversos websites científicos, como Scielo, Medline, Bireme, e Lilacs. Foram utilizadas palavras-chaves referentes ao tema
para a busca e só foram aceitos trabalhos publicados e/ou editados a partir de 2000. Concluiu-se que a obesidade promove um quadro
de inflamação inteiramente negativo ao organismo humano que leva ao desenvolvimento de co-morbidades e morbidades associadas
necessitando de estratégias eficazes de combate e tratamento. Onde, nessa esfera, o exercício misto consegue combater esse quadro de
maneira mais completa, sendo um excelente veículo (e o mais utilizado) de emagrecimento e reversão do quadro de obesidade.
Titulo: Estudo comparativo de três métodos para remoção de lactato após teste ergométrico de esforço máximo.
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Resumo:
Segundo ACSM, quantificaram os mais diversos benefícios à saúde e a aptidão quando relacionados aos exercícios físicos regulares em
estilos de vida fisicamente ativos. Enumeram benefícios como: melhora na função cardiovascular e da respiratória, diminuição dos
fatores de risco para doenças arterial coronariana e diminuição nos níveis de mortalidade e morbidez, e citam sobre evidências quanto a
participação regular em atividades físicas moderadas é associada a melhoras na saúde e capacidade aeróbica. Os exercícios físicos
regulares possuem fator de redução dos níveis de morbi-mortalidade cardiovascular. Em estudo de Soares, todos os respondentes
associam as atividades físicas a melhorias de saúde, qualidade de vida e redução do estresse. Parâmetros relativos ao desempenho
aeróbico vêm sendo estudados e descritos como o VO2max e respostas relacionadas aos limiares de lactato sanguíneo, que são tidos
como as mais importantes variáveis. A identificação desses parâmetros fisiológicos tem 2 finalidades, de serem usados na avaliação para
selecionar os indivíduos e orientá-los para as atividades esportivas e para o treinamento físico para a prescrição da sobrecarga dos
aspectos metabólicos. O limiar de lactato e o inicio de acúmulo de lactato sanguíneo são utilizados na prescrição de treinamento.
Estudos sobre a intensidade dos exercícios sobre equilíbrio entre a produção e remoção do lactato sanguíneo, vem sido amplamente
estudados e difundidos, e afirmam que esta intensidade influencia a cinética do lactato após exercício de alta intensidade. A recuperação
ativa é citada como o método mais antigo quanto à recuperação pós-exercício e ainda sim continua sendo estudada amplamente . Em
outro estudo é mencionada uma insatisfação quanto aos resultados obtidos com a recuperação ativa que se assemelhavam aos da
recuperação passiva em estudo realizado com vinte indivíduos ativos. Objetivo: Identificar a resposta da remoção de Lac sanguíneo após
teste de esforço máximo em 3 diferentes métodos. Metodologia: Estudo descritivo e exploratório, foi realizado com 4 estudantes,
homens, do curso de Educação Física (22,5 + 2,38 anos) e ao protocolo de esforço máximo de Bruce em 3 ocasiões, com recuperação
ativa, passiva e a 3ª com TENS nos membros inferiores. Foram coletadas amostras de Lac em cada sessão: em repouso, ao final do teste e
com 3, 5 e 10 minutos de recuperação. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética. Resultados: Na remoção de Lac, suas médias
demonstraram maior diminuição percentual final para recuperação ativa com redução total de 38,2%, seguida do TENS com 28,77% e a
passiva com 15,96%. Após os 3 primeiros minutos da recuperação com TENS, pareciam estar externando Lac para corrente sanguínea,
explicando o aumento de 30,16%, mas também uma importante redução do 3º para o 5º minuto, chegando a 21,23%, em relação a [Lac]
final, diminuindo em 51,39 pontos percentuais nesse intervalo de 2 minutos. Na remoção de Lac na recuperação passiva se obteve uma
maior demora na transição do Lac excedente, tendo sua [Lac] aumentada do 3º para o 10º minuto. Apesar de ter a maior redução
percentual (21,03%) após 3 minutos, a recuperação passiva obteve a menor redução final (15,96%). Conclusões: Parece a recuperação
ativa a melhor estratégia para remoção do Lac após atividade intensa, principalmente comparada a passiva. A recuperação com TENS
mostrou uma forma diversificada e interessante.
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Titulo: Efeito do exercício de alongamento sobre respostas cardiovasculares: revisão sistemática.
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Pressão Arterial
Resumo:
O exercício físico é capaz de promover alterações benéficas para o sistema cardiovascular. Já existe uma farta evidência científica que
atesta esses efeitos positivos em decorrência do treinamento aeróbio e de força. No entanto, pouco se sabe sobre o efeito dos exercícios
de alongamento muscular sobre o sistema cardiovascular. Portanto, conhecer melhor as respostas cardiovasculares decorrentes dos
exercícios de alongamento é fundamental, considerando-se que a segurança do indivíduo antes, durante e depois dos exercícios físicos
deve ser sempre priorizada. Tal fato se torna mais relevante ainda quando se tratam de indivíduos com diagnóstico de doença
cardiovascular. Dessa forma, a presente revisão sistemática teve por objetivo analisar estudos experimentais que investigaram o efeito do
alongamento muscular sobre o sistema cardiovascular, bem como discutir os possíveis mecanismos envolvidos nessas respostas. A
presente revisão incluiu apenas ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR), que utilizaram como intervenção exercícios de
alongamentos e mediram as respostas do sistema cardiovascular em seres humanos de ambos os sexos e de qualquer idade. Todos os
métodos de alongamento foram aceitos. Para isso foi feita uma busca nas seguintes bases de dados: MEDLINE, EMBASE, Cochrane,
Lilacs, PEDro e SciELO. Os artigos encontrados foram avaliados através da escala Pedro por dois avaliadores independentes e cegados e
em caso de opiniões conflitantes um terceiro avaliador participava naquele item. Dos doze artigos encontrados apenas quatro obtiveram
pontuação igual ou superior a cinco na escala Pedro. Os estudos avaliados indicam que os alongamentos FNP e estático podem
promover um aumento agudo da pressão arterial. A frequência cardíaca também pode ser influenciada, apesar de a maioria dos estudos
não ter verificado alteração significativa. O alongamento estático também parece promover alterações no fluxo sanguíneo periférico.
Ficou clara a necessidade de mais estudos sobre essa questão.
Titulo: Qualidade de vida no processo de envelhecimento e na terceira idade em residentes de dois municípios do estado do Rio 10
de Janeiro.
Autor(es): Barra, A.
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Resumo:
O Envelhecimento pode ser caracterizado como um conjunto de processos ocorridos no organismo, que com a passagem do tempo
acarretam na perda da deficiência funcional, adaptabilidade, até chegar a morte. O envelhecimento também pode ser entendido como um
sinalizador em que ocorrem mudanças morfológicas, psicológicas, e funcionais de forma progressiva, que poderão refletir em uma
depressão, ansiedade, influenciando seriamente em uma menor qualidade de vida. Portando, cabe a nós profissionais da saúde, estudar,
e se especializar para que futuramente, possamos prevenir, ou atuar nos problemas físicos, sociais e psicológicos desses indivíduos que
estão envelhecendo, e aqueles que já estão na terceira idade. Objetivo: O presente estudo objetivou avaliar e comparar a qualidade de
vida de indivíduos no processo de envelhecimento, e na terceira idade, ativos e sedentários. Método: O grupo de voluntários foi
composto por 50 indivíduos da faixa etária de 50, a 82 anos, entre homens e mulheres, não atletas, residentes nas cidades do Rio de
Janeiro e Angra dos Reis, localizada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.Os dados foram coletados, através do WHOQOL-Bref.O
instrumento foi validado por teste piloto, utilizando cinquenta indivíduos daquele público, pois tal exigência se deu para evitar erros de
compreensão do enunciado e consequentemente de respostas, portanto a variabilidade não se elevou por aquelas ocorrências. O
tratamento estatístico se concentrou inicialmente na análise descritiva, através de medidas de localização (média e mediana) e dispersão
(desvio-padrão e coeficiente de variação), visando caracterizar o grupo. Resultados: A qualidade de vida, de uma parte dos voluntários
que estão no processo de envelhecimento (meia idade) participantes desse estudo, está quase se igualando a qualidade de vida dos
indivíduos que já estão na terceira idade. A capacidade física dos homens na meia idade, está melhor do que as mulheres da mesma faixa
etária. As mulheres, em relação a qualidade psicológica encontram-se bem melhor do que os homens. Os indivíduos que estão na terceira
idade, gostariam de ter mais saúde, e que devido a não realização de AF no decorrer dos anos, e durante o processo de envelhecimento,
não envelheceram com a saúde que gostariam, deixando de aproveitar de uma melhor qualidade de vida. A comparação entre os dois
municípios, não apresentou nenhuma grande diferença entre a qualidade de vida dos indivíduos. Conclusões: A realização de Atividades
físicas, e mudanças de hábitos saudáveis, proporcionará a qualquer indivíduo, em qualquer faixa etária, uma melhor qualidade de vida,
prevenindo-o de doenças que possam levá-los a dependência de terceiros, e ao uso de medicamentos, contribuindo para que os
v
“
h
”.
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Titulo: Aspectos fisiológicos e funcionais do exercício resistido na insuficiência cardíaca: uma abordagem histórica.
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Resumo:
A insuficiência cardíaca é via final comum de toda cardiopatia, mas esta não é mais considerada uma síndrome puramente cardíaca, pois
envolve múltiplos sistemas e mecanismos compensatórios sendo uma síndrome clínica de alta incidência e mau prognóstico,
caracterizada por fadiga, dispnéia, e grande limitação aos esforços físicos. O curso da insuficiência cardíaca implica em uma grande
limitação funcional, com alta morbidade e mortalidade A insuficiência cardíaca é via final comum de toda cardiopatia, seu curso implica
em uma grande limitação funcional, com alta morbidade e mortalidade. Durante décadas os exercícios foram contra-indicados para os
portadores de tal síndrome, porém atualmente os exercícios possuem importante papel dentro de um programa de reabilitação
cardiovascular. O objetivo foi identificar os benefícios fisiológicos e funcionais, obtidos através da realização dos protocolos de
exercícios resistidos na insuficiência cardíaca, através da revisão da literatura. O estudo foi qualitativo e descritivo. O estudo é de revisão
de literatura e se baseou na busca de artigos científicos que relatavam incrementos funcionais e fisiológicos aos portadores de
insuficiência cardíaca através do treinamento físico resistido e/ou artigos que trouxeram protocolos de aplicação do exercício resistido
em tal síndrome cardiológica. Concluiu-se que os exercícios resistidos estão cada vez mais presentes em protocolos de centros de
reabilitação cardíaca, apesar de resultados discordantes em alguns estudos, tal modalidade de exercício tem se mostrado eficiente por
aumentar a força, a massa muscular, diminuir o risco de quedas e auxiliar na independência funcional. O exercício resistido já faz parte
do protocolo de grandes grupos de pesquisa e alguns centros de reabilitação cardiovascular, no entanto, seus benefícios fisiológicos e
funcionais para pacientes com insuficiência cardíaca ainda vem sendo comprovados por diversas pesquisas, apesar de inúmeros
estudos terem demonstrado que esse grupo de pacientes se beneficia, através da prática do exercício resistido, de maior independência
funcional. Como por exemplo, maior facilidade de se levantar e locomover-se, evitando assim, um gasto energético alto para realizar
atividades cotidianas.
Titulo: Nível da aptidão cardiorrespiratória de praticantes de yoga da pedra da cebola.
Autor(es): Cavati, G.A.
Gonçalves, E.C.
Email:
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Resumo:
A prática de yoga tem envolvimento contínuo e adequado com a atividade física promovendo o bem-estar físico, psicológico e social,
melhorando sua saúde e qualidade de vida, produzindo efeitos orgânicos, físicos, emocionais e energéticos em seu praticante. Entre tais
efeitos, encontra-se a melhora no condicionamento cardiorrespiratório de seus praticantes. O objetivo foi avaliar o nível de
condicionamento cardiorrespiratório dos praticantes de yoga do Parque da Pedra da Cebola da cidade de Vitória, no estado do Espírito
Santo, Brasil. O presente estudo é do tipo descritivo, quantitativo e pesquisa de campo, sendo avaliado o nível de condicionamento
cardiorrespiratório dos praticantes de yoga do Parque da Pedra da Cebola. A amostra foi composta de 9 indivíduos (sendo 3 do sexo
feminino e 6 do sexo masculino). Os instrumentos utilizados foram um frequencímetro da marca Polar , um estetoscópio Rappaport de
alta sensibilidade da marca Premium, um esfigmomanômetro aneróide da marca Premium, com braçadeira com manguito em PVC, o
Questionário de Prontidão para Atividade física PAR-Q. O condicionamento cardiorrespiratório dos participantes foi analisado conforme
o teste de 2400m, sendo utilizada a fórmula VO2máx ml (kg.min)-1 = (D X 60 X 0,2) + 3,5 ml(kg.min)-1/tempo (duração em segundos). A
tabela utilizada foi a de Cooper. A análise foi descritiva e demonstrada em média e desvio padrão em forma de tabelas, com a utilização
do software estatístico SPSS 20 para realizá-la. Os resultados encontrados nos indivíduos do sexo masculino a idade média foi de 27,66
anos ±5,78, VO2máx de 44,5 ml.(kg.min)-1 ±3,78, FCmáx de 192,33 bpm ±5,78, FCrep de 57,33 bpm ±3,55, FC1200m de 177bpm ±8,24,
FC2400m de 184,5 bpm ±5,61, PAsistólica pré de 119,33 mmHg ±5,88, PAdiastólica pré de 82,66 mmHg ±5,75, PAsistólica pós de
158,66 mmHg ±14,17 e PAdiastólica pós de 88,66 mmHg ±7,65. O tempo total do teste de 2400 m foi de 536 segundos ±3,78. Já nos
indivíduos do sexo feminino a idade média foi de 25,66 anos ±6,02, VO2máx de 40,33 ml.(kg.min)-1 ±4,93, FCmáx de 194,33 bpm
±6,02, FCrep de 60,33 bpm ±2,08, FC1200m de 179,33 bpm ±7,09, FC2400m de 188 bpm ±10,58, PAsistólica pré de 119,33 mmHg
±2,3, PAdiastólica pré de 79,33 mmHg ±1,15, PAsistólica pós de 158,366 mmHg ±10,06 e PAdiastólica pós de 82,66 mmHg ±4,61. O
tempo total do teste de 2400 m foi de 719,66 segundos ±4,93. Concluiu-se que o VO2máx dos praticantes de yoga do Parque da Pedra
da Cebola encontra-se dentro de valores considerados bons (sexo masculino) e excelente (sexo feminino).
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Resumo:
Pesquisas atuais sobre o envelhecimento da população brasileira afirmam que o número da população idosa cresce a cada ano chegando
a representar hoje 12% da população (IBGE, 2012). Pode-se afirmar então que o Brasil caminha para se tornar um país com percentual
de população idosa próximo ao de países desenvolvidos. Diante deste cenário atual, de inversão da pirâmide etária, tanto nacional
quanto local, percebe-se a necessidade de efetivação no atendimento aos direitos da pessoa idosa no que se refere á prática de
exercícios físicos orientados por profissional de Educação Física, bem como a realização de eventos esportivos. Em Juiz de Fora, a
Secretaria de Esportes e Lazer, o Serviço Social do Comércio e o Programa Pró Idoso da Associação Municipal de Apoio Comunitário com
apoio do curso de Educação Física da Faculdade Estácio de Sá realizam os Jogos Recreativos da Terceira Idade. Objetivo: verificar os
possíveis efeitos produzidos pela participação da pessoa idosa no 5º Jogos Recreativos da Terceira Idade. Metodologia: foram realizadas
26 entrevistas semi-estruturadas por amostragem aleatória (15 homens, 11 mulheres; idade 69,62±6,54) aplicadas às pessoas idosas
participantes do evento. Posteriormente, analisou-se as transcrições de acordo com a Análise de Conteúdo (Bardin, 2008). Resultados:
Percebeu-se pelos relatos que foi significativo para a pessoa idosa participar em eventos esportivos de caráter recreativo por ampliar a
possibilidade de interação social; possibilitar cuidados com a saúde; melhorar a qualidade de vida, combater o sedentarismo e como
fator motivacional de adesão e permanência em programas de exercícios físicos orientados por profissional de Educação Física e ainda
que as pessoas idosas anseiam serem ouvidas em suas necessidades e interesses.Conclusão: conclui-se que a realização de eventos
esportivos para a pessoa idosa além de ser um direito enquanto política pública é um desejo podendo se tornar ainda uma ferramenta
importante no processo de educação para a saúde do idoso.
Titulo: Análise do vo2 máximo através do teste de 12 minutos de cooper nos praticantes da corrida de rua.
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Resumo:
A corrida de rua surgiu na Inglaterra, e posteriormente, a modalidade expandiu-se para o resto da Europa e Estados Unidos. Já no final do
século XIX as corridas de rua ganharam impulso depois do grande sucesso da primeira Maratona Olímpica, nos Estados Unidos, por
intermédio da teoria do médico norte-americano Kenneth Cooper, criador do Teste de Cooper, que estimulava a prática de corridas para
benefícios à saúde. Os objetivos do presente estudo foram verificar e analisar os resultados com as tabelas de aptidão física de Cooper e
da American Hearth Association (AHA) dos corredores de rua de um módulo da praia de Jardim Camburi. A metodologia empregada foi
descritiva e de pesquisa de campo. A amostra foi de 12 indivíduos com 37,16 ±10,8 anos sendo 8 do sexo feminino com 40,5 ±12 anos
e 4 do sexo masculino com 30,5 ±2,3 anos. Os participantes foram separados por grupos, conforme sua idade, categoria de aptidão
aeróbica e por gênero estando no patamar de normalidade, de acordo com Shapiro Wilk Os instrumentos utilizados foram: um
cronômetro da marca Oregon, as tabelas de referência para o nível de aptidão física de Cooper e da American Heart Association (AHA). A
análise dos dados foi realizada por meio da média e desvio padrão sendo utilizado o SPSS 20 para a análise estatística. Os resultados
encontrados no sexo feminino foram o VO2máx de 40,78 ±4,29 ml.(kg.min)-1, a idade de 40,5 anos (±12,03), a distância de 2331,12
metros (±192,4) e o tempo de treino 10,25 meses (±5,6) e para o sexo masculino foram encontrados o VO2máx de 46,65 ±5,7
ml.(kg.min)-1, a idade de 30,5 anos (±2,38), a distância de 2594,25 metros (±255,8) e o tempo de treino de 12,25 meses (±10,4). ,
segundo Cooper (1992), no nível excelente e segundo a AHA, no nível bom. O sexo feminino encontra-se, segundo Cooper (1982), no
nível superior e segundo a AHA, no nível bom, de acordo com as tabelas de Cooper e do AHA. Conclui-se que os corredores de rua
analisados estão dentro da média quanto à aptidão cardiorrespiratória.
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Titulo: Diálise peritoneal: alternativa à hemodiálise aos pacientes renais crônicos.
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Resumo:
O fenômeno da transição demográfica evidenciado pelo envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida no Brasil nas
últimas décadas, contribuíram para mudanças no perfil de morbimortalidade e aumento da prevalência das doenças crônicas, entre elas a
doença renal crônica. A hipertensão e diabetes são os principais fatores de risco e estão se tornando mais frequentes na população em
geral. A diálise peritoneal é uma terapia renal substitutiva que apesar do seu constante crescimento, ainda pode ser considerada
desconhecida por muitos pacientes renais crônicos e por boa parte da equipe de saúde que ainda se prendem a outros métodos mais
conhecidos e mais utilizados. O objetivo deste estudo foi analisar as especificidades da diálise peritoneal em relação as outras terapias
renais substitutivas, elucidar as possibilidades ao se optar por essa terapia e identificar as complicações que podem ocorrer a partir
dessa escolha. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), especificamente na base:
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foi utilizado o recorte temporal de 2002 a 2011, sendo
analisados 8 artigos e 1 dissertação que contemplaram nosso tema proposto. Os resultados foram agrupados em três categorias
analíticas: Diálise Peritoneal: conceitos e especificidades; A Diálise Peritoneal como TRS; Complicações da Diálise Peritoneal. Os dados
revelaram que a diálise peritoneal se tornou uma ótima opção para os pacientes que faziam uso da hemodiálise convencional. O paciente
opta pela realização desse método sendo resgatada as suas atividades de vida diária trazendo de volta a independência do paciente. Há
um critério de avaliação que determina se o doente renal crônico poderá optar por este método ou não. A diálise peritoneal pode
apresentar algumas complicações das quais emergiu a peritonite como a principal delas. Para o paciente, a escolha desse método permite
o desenvolvimento de sua autonomia, uma vez que o mesmo pode ser responsável em realizar a sua diálise. O paciente torna-se autor de
seu cuidado, deixando de receber este cuidado por um profissional, e retomando assim a sua vida aos poucos. Tornando-se mais
seguro, mais confiante e retornando para a sua família, e sem dúvida resgatando a sua qualidade de vida.
Titulo: A produção da enfermagem brasileira sobre o cuidado a criança com câncer.
Autor(es): Mori, D. M.
Silva, V. P.
Araújo, F. C. A.
Email:
fatimacaa@hotmail.com
Palavra Chave: Enfermagem
Saúde Da Criança
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Resumo:
Câncer é conhecido por designação genérica, uma classe de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células. As
neoplasias, mais frequentes na fase adulta raramente ocorrem em criança, pois os tumores infantis são específicos à faixa etária de
menores de 15 anos. Logo a assistência a esses pacientes torna-se especifico pela patologia e vínculo afetivo devido à convivência, pois o
tratamento na maioria das vezes gera internações frequentes e prolongadas. Objetivo: fazer o levantamento e análise da produção
científica sobre os cuidados de enfermagem frente à criança com câncer. Metodologia: Realizado levantamento de dados de variadas
fontes científicas, foi um estudo do tipo bibliográfico, baseado em uma revisão integrativa. Percebemos que essa relação de câncer
infantil e assistência de enfermagem não é uma prática recente, pois o câncer infantil existe desde várias décadas, só que com derivações
de patologia diferentes. O tratamento requer internações prolongadas gerando assim um vínculo de afeto entre cuidador e paciente.
Resultados: Os artigos foram obtidos através de bases de dados da BIREME acessando a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), indexados na
base de dados LILACS e SCIELO. A partir dos critérios de inclusão e exclusão, 19 (dezenove) publicações foram incluídas no estudo. E
destas, 14 relataram sobre a assistência de enfermagem à crianças com câncer, 3 abordaram a assistência aos familiares (mãe e irmãos) e
2 trouxeram os avanços da assistência de enfermagem através da inserção do lúdico no cuidado. Considerações finais: Conclui-se que
hoje o câncer que mais acomete as crianças ainda continua sendo as leucemias e os linfomas e que a assistência de enfermagem veem
progredindo no cuidado com esses pacientes inovando em conhecimento cientifico prestando uma assistência com mais qualidade e
também mais humanizada. Também foi constatado que a enfermagem brasileira publica seus estudos sobre o cuidado do enfermeiro
frente à criança com câncer ainda de forma tímida, portanto torna-se necessário mais publicações da enfermagem sobre esta temática.
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Resumo:
O Programa Saúde na Escola - PSE instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007, surgiu como uma política intersetorial entre os
Ministérios da Saúde e da Educação, na perspectiva da atenção integral (prevenção, promoção e atenção) à saúde de crianças,
adolescentes e jovens do ensino público básico, no âmbito das escolas e unidades básicas de saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde e
educação de forma integrada. Acreditando que o ambiente escolar é um local onde as crianças e adolescentes estão mais propicias a
acidentes e onde nem sempre o corpo docente está preparado para agir dando os primeiros socorros corretamente, é que o projeto
intitulado Professores do Ensino Fundamental e as Urgências Médicas: e agora o que é que eu faço? Foi desenvolvido na tentativa de
esclarecer os professores para que estes possam evitar que danos maiores ocorram com crianças oferecendo um suporte básico nas
urgências antes do atendimento por profissionais capacitados, proporcionar aos professores um acréscimo de informações de como
agir em situações emergenciais que possam ajudar a reduzir o tempo de espera para o inicio do socorro, a atraso muita vezes se justifica
por falta de preparo ou até mesmo por falta de conhecimento. Embora as escolas de ensino fundamental não tenham a tarefa de dar
atendimento em primeiros socorros, existe uma obrigação inerente ao ser humano de zelar pela vida do próximo. É assim que a educação
se converte de forma generalizada, numa questão de interesse publico. OBJETIVOS: Avaliar o nivel de conhecimento dos professores das
escolas de ensino fundamental sobre primeiros socorros e explicar o que fazer diante de tais situações , Inserir os acadêmicos do curso
de Enfermagem do 6º período para promoção de Educação em Saúde aos docentes do ensino fundamental em escola pública de Aracaju.
Desenvolver ações de educação em saúde nas escolas com o intuito de promoção e prevenção de agravos. METODOLOGIA: Para a
realização do presente estudo, foi utilizada uma amostra com 105 professores de dez escolas da cidade de Aracaju. Não se pesquisou
faixa etária nem gênero dos professores entrevistados, visto que o que o interesse dos pesquisadores era o conhecimento a cerca de
procedimentos que podem acontecer no ambiente escolar. Foi aplicado um questionário composto de 06 perguntas objetivas com um
tempo máximo de cinco minutos para resolução. Esse questionário foi aplicado antes da apresentação dos acadêmicos ( Apêndice A).
Com o questionário, buscou-se identificar o perfil dos entrevistados com relação ao conhecimento deles a respeito do que fazer diante
de uma situação inesperada, de urgência com uma criança no ambiente escolar. A pesquisa é intervencionista e quantitativa, ocorreu de
16 de setembro a 25 de novembro de 2011, quando dez escolas foram contempladas com o treinamento para 105 professores.Para
esta intervenção participaram 92 alunos do curso de enfermagem da Estácio-FASE do sexto periodo com dez docentes do referido curso.
RESULTADOS: Dos 105 professores, 60 % responderam que em uma convulsão, eles deixam a crise passar e chamam o SAMU, porém
não sabem o que fazer com a vitima. 70% responderam que se uma criança se engasga eles levantam o braço para desengasgar e chamam
o SAMU, 15% apenas sabem a manobra de descompressão. Em caso de queda 60% observam o local atingido e colocam gelo.
CONCLUSÃO: Sugere-se fortalecer e otimizar ensino-serviço com a continuidade e extensão do projeto a outras temáticas, e confecção de
uma cartilha de primeiros socorros para os professores.
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Titulo: Desenvolvimento de leite de cabra prebiótico com baixo teor de lactose adicionado de betaciclodextrina.
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Resumo:
Os consumidores, atualmente, estão interessados em alimentos que, além de nutrir, possam trazer benefícios à saúde. O leite de cabra e
seus derivados apresentam um importante papel como fonte de cálcio, gordura de elevada digestibilidade, proteína de alto valor
biológico e hipoalergenicidade. Por outro lado, apesar dessas vantagens, há algumas dificuldades tecnológicas associadas à produção de
leites de cabra fermentados com boas propriedades sensoriais. A consistência do leite de cabra fermentado é um dos principais
problemas, porquanto influencia consideravelmente na qualidade e na aceitação dos lácteos fermentados. O coágulo formado a partir da
coagulação do leite de cabra é quase semilíquido e mais fraco que o coágulo obtido na coagulação do leite de vaca. Desse modo, visando
solucionar a dificuldade de coagulação desse derivado lácteo, o presente trabalho teve como objetivo otimizar o processo de fabricação
de leite de cabra fermentado natural. Foram testados diferentes tratamentos a fim de tornar a coalhada formada pela coagulação do leite
de cabra mais consistente e melhorar a aceitabilidade sensorial do produto obtido. A partir de testes preliminares e da caracterização
físico-química e microbiológica da matéria-prima, foram desenvolvidas duas formulações de leite de cabra fermentado concentrado: uma
,
, β-ciclodextrina e lactase; também foi realizada caracterização físico-química e
microbiológica das formulações desenvolvidas e avaliada a aceitabilidade sensorial dessas formulações em relação ao sabor, aroma,
textura e impressão global empregando escala hedônica de nove pontos. A pós-acidificação e a contagem de bactérias láticas viáveis das
formulações foram acompanhadas por 30 dias. Observou-se que o processo de concentração por evaporação e a adição de inulina
foram eficientes para tornar mais consistente a coalhada produzida. Verificou-se também que as duas formulações de leite de cabra
fermentado estavam de acordo com os padrões legais tanto em relação aos requisitos físico-químicos, quanto aos microbiológicos da
Instrução Normativa n°. 46 de 2007 que define o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Leites Fermentados. Estas também
mantiveram suas características sensoriais relativas a sabor e à aroma bem como atenderam aos requisitos de acidez e contagem de
bactérias láticas dispostos no Padrão de Identidade e de Qualidade de Leites Fermentados, durante 30 dias de armazenamento a 7°C. A
formu
, β-ciclodextrina e lactase apresentou maior aceitação em
relação a sabor e a impressão global que a formulação de leite de cabra fermentado concentrado com adição de apenas inulina (p<0,01).
Em relação à textura e ao aroma, as duas formulações apresentavam a mesma aceitação (p<0,01). A média de aceitação das formulações
, β-ciclodextrina e lactase, em relação ao sabor, situou-se entre os
h ô
“
” “
”, ,
, x
,
-se entre os
h ô
“
” “
”,
q
u boa aceitação.
Titulo: Infecção de cateter venoso central.
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Resumo:
Infecção Hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando
puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. a infecção da corrente sanguínea associada à inserção e
manutenção de cateter venoso central é a mais grave complicação, prolongando a hospitalização e aumentando os custos da assistência.
Para se caracterizar esta infecção, temos que ter evidências de um quadro sistêmico no qual o acesso vascular é implicado como
possível fonte. O uso do cateter venoso central é destacado como um importante fator de risco para infecção da corrente sanguínea,
acarretando no prolongamento da internação, aumento da morbimortalidade e elevação dos custos de hospitalização. O objetivo desta
pesquisa é descrever as principais causas de infecção relacionada ao uso de cateteres venosos centrais e as principais medidas
preventivas a partir de uma revisão de literatura. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
especificamente na base: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foi utilizado o recorte temporal de 2002
a 2011, sendo analisados 12 artigos que contemplaram o tema proposto. Os resultados foram agrupados em cinco categorias: A
Importância da Lavagem das Mãos; Manipulação do Cateter Venoso Central; Infecção Relacionada ao Cateter Venoso Central; Tipos de
Tratamentos versus Tipos de Infecções; Bacteremia versus Dispositivos Venosos. Os dados revelaram que o tipo de qualidade da
assistência oferecida a pacientes com cateter venoso central está diretamente relacionada com o risco de infecção. As condições relativas
ao cateter como material, composição, tempo de permanência, número de lumens, sítio de inserção contribuem para a incidência de
infecção de cateter venoso central. o tipo de qualidade da assistência oferecida a pacientes com cateter venoso central está diretamente
relacionada com o risco de infecção. As condições relativas ao cateter como material, composição, tempo de permanência, número de
lumens, sítio de inserção contribuem para a incidência de infecção de cateter venoso central.
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Titulo: A atuação do enfermeiro frente às novas modalidades assistenciais ao doente mental.
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modalidades assistenciais em saúde mental e descrever as ações do enfermeiro frente às novas modalidades assistenciais em saúde
mental. Pesquisa qualitativa, método descritivo e tipologia bibliográfica. Segundo o Ministério da Saúde (2012), das dez doenças mais
incapacitantes em todo o mundo, cinco são de origem psiquiátrica: depressão, transtorno afetivo bipolar, alcoolismo, esquizofrenia e
transtorno obsessivo-compulsivo. A relevância do estudo está na interdisciplinaridade do enfermeiro e suas ações a cerca das novas
modalidades assistenciais em saúde mental, e para realização de novas pesquisas. Para o estado da arte foi realizado busca nas bases de
dados da Biblioteca Virtual de Saúde do sistema BIREME: Scielo, Lilacs, Medline, BDENF, TESESENF e MINERVA/UFRJ. Os critérios
estabelecidos para a busca foram, até o momento, ano de publicação (2007 a 2012), área de conhecimento enfermagem; saúde mental.
O idioma escolhido: português. Resultado: até o momento, foram encontrados 39 artigos e 05 teses, sendo excluídos 22 artigos e 02
teses, por não preencherem as especificidades do estudo. Logo, ratificando a lacuna no conhecimento em relação à temática
apresentada. Conclusão: pretendemos realizar um estudo da evolução do cuidado ao doente mental e do papel do enfermeiro ao longo
dessa evolução, chegando até as modalidades atuais, enfatizando a importância da qualificação do enfermeiro para o atendimento em
saúde mental, de modo a promover uma assistência que seja humanizada e que seja capaz de minimizar os danos destas patologias, além
da necessidade de incentivar novos estudos de adequação e qualificação do cuidado de enfermagem à pessoa com transtorno mental,
por meio da educação permanente com ênfase em saúde mental, em situações de crise em urgência e emergência, nos espaços de
reflexão sobre este fenômeno, promovendo a ressignificação da loucura pela sociedade.
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j
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Titulo: O gerenciamento do enfermeiro em uma unidade de Queimados: uma questão de qualificação.
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Resumo:
Recorte do projeto de conclusão do curso de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, campus R9, cujo objeto de estudo foi o
gerenciamento do enfermeiro em uma unidade de queimados. Como objetivos: identificar o gerenciamento do enfermeiro em uma
unidade de queimados e descrever a qualificação do enfermeiro para o gerenciamento em uma unidade de queimados. Pesquisa
qualitativa, método descritivo e tipologia bibliográfica. O projeto se justifica devido ao número de acidentes por queimaduras ocuparem
o segundo lugar no mundo, perdendo somente para as fraturas. Segundo o Ministério da Saúde (2000), estima-se que no Brasil ocorram
em torno de 1.000.000 de acidentes por ano, envolvendo queimaduras, sendo que 100.000 pacientes procurarão atendimento
hospitalar e, destes, cerca de 2.500 pacientes irão falecer direta ou indiretamente de suas lesões. A relevância do estudo está na
possibilidade de promover ética, habilidades e competências à formação dos futuros enfermeiros; humanistas; reflexivos e críticos,
capacitados em gerenciar a unidade de queimados. Para o estado da arte foi realizado busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual de
Saúde do sistema BIREME: Scielo, Lilacs, Medline, BDENF, além de acervos em bibliotecas públicas e privadas. Os critérios estabelecidos
para a busca foram, até o momento, ano de publicação (2007 a 2012), área de conhecimento enfermagem; gerenciamento; queimados. O
idioma escolhido: português. Resultado: até o momento, foram encontrados sete artigos, e o maior número de publicações, ocorreu em
2007 e 2009, no entanto, todos foram excluídos por não preencherem as especificidades do estudo. Logo, ratificando a lacuna no
conhecimento em relação à temática apresentada. Conclusão: Através deste estudo, esperamos que haja um aproveitamento literário de
forma satisfatória para auxiliar o incentivo direto, favorecendo assim, os enfermeiros que de certa forma, não tenham um conhecimento
científico devido sobre o gerenciamento em uma unidade de queimados. Além de, servir de fundamentação para outros trabalhos
acadêmicos.
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Resumo:
O uso de quimioterápicos agressivos, os transplantes de medula óssea e os recursos de terapia intensiva atuais aumentaram a sobrevida
do paciente oncológico, sendo as complicações por infecções a principal causa de mortalidade. A resposta imunológica tem papel
fundamental na defesa contra agentes infecciosos e se constitui o principal impedimento para ocorrência de infecções disseminadas,
habitualmente associada ao alto índice de mortalidade. Os pacientes com neutropenia febril geralmente não apresentam sinais clássicos
de infecção, devido ao número inadequado de neutrófilos circulantes. O paciente que recebe quimioterapia em geral tem como efeito
secundário a neutropenia febril. O inicio da febre identifica o paciente em elevado risco de infecção. Este estudo teve como objetivo
analisar quais são os aspectos clínicos-epidemiológicos que podem estar relacionados à infecção, no paciente neutropenico febril. Foi
realizada uma pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual de Saúde, nas bases de dados Scielo e Lilacs. Utilizou-se um recorte temporal
dos últimos dez anos e como critério de inclusão foram selecionados os artigos em português e espanhol disponíveis em textos
completos. Os sinais inflamatórios de calor, edema, eritema e supuração podem estar diminuídos e, muitas vezes somente a dor discreta
e moderada sinaliza a possibilidade de infecção. A dispnéia muitas vezes é o único sintoma de uma infecção respiratória nestes
pacientes. A equipe de enfermagem deve ficar atenta para sinais de infecção, o exame clinico deve ser minucioso e incluir avaliação
rotineira da cavidade oral, pele, cateteres e região perianal. A pele em especial do paciente neutropenico pediátrico deve receber especial
atenção, pois podem ocorrer manifestações atípicas de infecções fúngicas, bacterianas e virais. Entre os fatores de risco para
desenvolvimento das infecções destacam-se as quimioterapia, radioterapia, dispositivos invasivos, transplante de medula, mucosite e
uso prévio de antimicrobianos. Em relação a etiologia, as bactérias são os principais responsáveis pelos quadros de infecção, sendo as
gram-positivo mais freqüentemente encontradas nos artigos brasileiros . O enfermeiro tem papel fundamental na identificação precoce
dos sinais, sintomas e prevenção das complicações do paciente neutropenico febril.
Titulo: A articulação entre educação e saúde: ações de aconselhamento em DST/AIDS.
Autor(es): Luna, C.L.
Pereira, D.P.
Email:
celidaluna@hotmail.com
Palavra Chave: Promoção Saúde
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Educação Em Saúde
Resumo:
O Programa Saúde na Escola - PSE instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007, surgiu como uma política intersetorial entre os
Ministérios da Saúde e da Educação, na perspectiva da atenção integral (prevenção, promoção e atenção) à saúde de crianças,
adolescentes e jovens do ensino público básico, no âmbito das escolas e unidades básicas de saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde e
educação de forma integrada. Acreditando que o ambiente escolar é um local onde as crianças e adolescentes estão mais propicias a
acidentes e onde nem sempre o corpo docente está preparado para agir dando os primeiros socorros corretamente, é que o projeto
intitulado Professores do Ensino Fundamental e as Urgências Médicas: e agora o que é que eu faço? Foi desenvolvido na tentativa de
esclarecer os professores para que estes possam evitar que danos maiores ocorram com crianças oferecendo um suporte básico nas
urgências antes do atendimento por profissionais capacitados, proporcionar aos professores um acréscimo de informações de como
agir em situações emergenciais que possam ajudar a reduzir o tempo de espera para o inicio do socorro, a atraso muita vezes se justifica
por falta de preparo ou até mesmo por falta de conhecimento. Embora as escolas de ensino fundamental não tenham a tarefa de dar
atendimento em primeiros socorros, existe uma obrigação inerente ao ser humano de zelar pela vida do próximo. É assim que a educação
se converte de forma generalizada, numa questão de interesse publico. OBJETIVOS: Avaliar o nivel de conhecimento dos professores das
escolas de ensino fundamental sobre primeiros socorros e explicar o que fazer diante de tais situações , Inserir os acadêmicos do curso
de Enfermagem do 6º período para promoção de Educação em Saúde aos docentes do ensino fundamental em escola pública de Aracaju.
Desenvolver ações de educação em saúde nas escolas com o intuito de promoção e prevenção de agravos. METODOLOGIA: Para a
realização do presente estudo, foi utilizada uma amostra com 105 professores de dez escolas da cidade de Aracaju. Não se pesquisou
faixa etária nem gênero dos professores entrevistados, visto que o que o interesse dos pesquisadores era o conhecimento a cerca de
procedimentos que podem acontecer no ambiente escolar. Foi aplicado um questionário composto de 06 perguntas objetivas com um
tempo máximo de cinco minutos para resolução. Esse questionário foi aplicado antes da apresentação dos acadêmicos ( Apêndice A).
Com o questionário, buscou-se identificar o perfil dos entrevistados com relação ao conhecimento deles a respeito do que fazer diante
de uma situação inesperada, de urgência com uma criança no ambiente escolar. A pesquisa é intervencionista e quantitativa, ocorreu de
16 de setembro a 25 de novembro de 2011, quando dez escolas foram contempladas com o treinamento para 105 professores.Para
esta intervenção participaram 92 alunos do curso de enfermagem da Estácio-FASE do sexto periodo com dez docentes do referido curso.
RESULTADOS: Dos 105 professores, 60 % responderam que em uma convulsão, eles deixam a crise passar e chamam o SAMU, porém
não sabem o que fazer com a vitima. 70% responderam que se uma criança se engasga eles levantam o braço para desengasgar e chamam
o SAMU, 15% apenas sabem a manobra de descompressão. Em caso de queda 60% observam o local atingido e colocam gelo.
CONCLUSÃO: Sugere-se fortalecer e otimizar ensino-serviço com a continuidade e extensão do projeto a outras temáticas, e confecção de
uma cartilha de primeiros socorros para os professores.
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Titulo: Parto humanizado: resgate da autonomia da mulher.
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questionamentos e debates. Em relação aos tipos de parto ocorridos no Brasil em 2010, observou-se que a taxa de parto cesárea foi de
52,3%. Ao se analisar este indicador, por regiões da federação, percebeu-se que a região sudeste apresenta um cenário preocupante, em
se tratando de parto operatório, já que apresentou uma taxa de 58,2%, superando a taxa nacional. Na região Sudeste, a taxa de parto
normal representou 41,7% do total de nascimentos (1.119.847 nascidos), na região Norte, 58,1% e Nordeste, 55,6%. Acredita-se que
estes resultados sejam díspares, em virtude da falta de incentivo ao parto normal, ocorridos no Sudeste, influenciado pela cultura do
parto cesárea. Existe uma grande diferença entre os tipos de parto, normal (tradicional) e o natural. Há algum tempo, o parto normal não
vem sendo realizado de maneira natural (fisiológica), em que são utilizadas de maneira rotineira algumas intervenções. Entre elas, a
episotomia, o uso de ocitocina, o enema, a tricotomia, a alimentação zero, a proibição da presença de um acompanhante. Tais
procedimentos podem acarretar em sofrimento, dor, e riscos para a mãe e o bebê. Devido a esses procedimentos dolorosos e
desumanos, pode ser esclarecido o receio que muitas mulheres têm de escolher o parto normal, como a melhor forma de terem seus
filhos. Neste sentido, a presente pesquisa, traz como questão central para este estudo, a falta da participação da mulher no processo
parturitivo. O que tem sido feito no sentido de que a mulher possa, de fato, se sentir acolhida, plena e realizada, e tenha autonomia e
segurança para escolher e fazer valer seus desejos? Por entender que em um ambiente mecanizado, sem uma relaçÍ o de afeto e
segurança, a mulher se sente ansiosa e com medo neste momento tão sublime de sua vida. Por perceber que os procedimentos mais
comumente realizados (parto normal e cesárea), não têm correspondido, na maioria das vezes, às necessidades fisiológicas e emocionais,
tanto das mães como de seus bebês. E por sentir a necessidade de um maior conhecimento sobre as diferenças básicas entre parto
normal e parto natural e de que forma eles têm ocorrido na realidade brasileira, é que este estudo se justifica. Desta forma, os objetivos
propostos para o delineamento da presente pesquisa será, em âmbito geral, conhecer a assistência humanizada prestada à mulher
durante o processo parturitivo no Brasil, e de forma mais específica, identificar os tipos de parto: normal, natural e humanizado; elencar
as práticas obstétricas baseadas em evidências científicas que devem ser mantidas ou ofertadas à mulher durante o trabalho de parto e
puerpério; analisar a ass istência obstétrica oferecida às mulheres no período parturitivo, com ênfase no resgate da sua autonomia. Tratase de uma pesquisa de revisão bibliográfica realizada no período de fevereiro a maio de 2012, a partir das palavras chave, na base de
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (Enfermagem e Ministério da Saúde). Foram encontrados 25 artigos, sendo selecionados 9 artigos a
partir dos critérios de inclusão temporal (publicações 2001 a 2012), textos na língua portuguesa e redigidos por enfermeiros. Após a
busca e seleção das obras, realizou-se leitura em profundidade, seguida de fichamento, o que facilitou para a organização das idéias e
análise dos textos. Ao analisar as informações colhidas, pode-se observar que a mulher não tem direitos de escolha na hora do parto,
perdendo sua autonomia perante o mesmo. Conclui-se que para ocorrer mudanças de paradigmas no resgate do parto natural e de uma
assistência mais humanizada, não depende só de mud anças em normas e rotinas obstétricas, e sim da conscientização dos
profissionais de saúde, garantindo assim a participação da mulher no processo parturitivo.
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Titulo: Conhecimento e práticas de docentes e discentes
enfermagem sustentável.
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Soares, R. J. O.
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Resumo:
O presente projeto de Iniciação científica tem como objeto: Conhecimento e Práticas dos professores e alunos sobre sustentabilidade na
enfermagem. O interesse no desenvolvimento da temática surgiu enquanto uma das autoras observava em seu estágio a forma como a
equipe de enfermagem lidava com o manuseio e desperdício de alguns materiais, o acondicionamento e descartes de substâncias
químicas, levando assim ao prejuízo não só para a instituição como para os próprios clientes que poderiam de certa forma em algum
momento ficar privados de um cuidado mais elaborado pela falta de materiais. A responsabilidade do Enfermeiro para com o cidadão
implica a explicitação e clarificação da sua atividade recorrendo-se a instrumentos estruturantes para a prática, nomeadamente com a
apresentação de indicadores de resultado, mas, sobretudo de indicadores de processo, pois são estes os que melhor demonstram a
melhoria das práticas e maior eficiência na gestão dos escassos recursos disponíveis. A gestão dos recursos humanos da saúde, em
particular de enfermagem, tem que ser sinônimo da boa prática dos enfermeiros gestores, pela garantia de adequação desses recursos às
necessidades de cuidados e qualidade do exercício pela avaliação efetiva e diferenciadora da excelência no desempenho procurando a
melhoria contínua dos serviços prestados. Os países chamados desenvolvidos já viram que os pilares da organização de cuidados de
saúde são os Enfermeiros Gestores e vão, por isso, cada vez mais acreditando no seu valor enquanto elementos ativos dos centros de
decisão. O Enfermeiro na sua prática clínica tem de compreender a reforma do sistema de saúde e o seu impacto nos cuidados
prestados, sendo visionário, pensando estrategicamente de forma a planear adequadamente as respostas que lhe são solicitadas
enquanto promove o trabalho em equipe de forma eficaz, gerindo a mudança, dando valor à produção de cuidados de enfermagem e
preparando-se adequadamente para as novas necessidades e competências. A partir deste contexto surgiu o questionamento: estes
enfermeiros saem da graduação preparados para realizarem um trabalho sustentável? Sendo assim, foram traçados os seguintes
objetivos para este estudo: descrever o conhecimento e as práticas dos docentes e discentes de enfermagem sobre sustentabilidade na
enfermagem; analisar o conhecimento e as práticas dos docentes e discentes de enfermagem sobre sustentabilidade na enfermagem.
Metodologia: será um estudo exploratório, descritivo, de natureza qualitativa. O estudo terá como local de investigação a unidade Norte
Shopping da Universidade Estácio de Sá. Os sujeitos do estudo serão professores e alunos do curso de graduação em enfermagem. Os
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participar da pesquisa, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 196/96 (BRASIL, 1996). Os
dados serão coletados pelos próprios autores da investigação nos respectivos locais de trabalho e estudo dos sujeitos do estudo. Os
encontros serão agendados de acordo com a disponibilidade dos sujeitos, deixando-os mais à vontade para responderem o instrumento
de coleta de dados. Os dados serão submetidos à análise temática, aproximando os achados em categorias. A etapa de coleta de dados
será iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá. O estudo não trará ônus para os sujeitos
e nem para a Universidade. O estudo encontra-se em desenvolvimento sendo cadastrado na Plataforma Brasil.
Titulo: Aspectos relevantes da interface entre Diabetes Mellitus e infecçôes microbianas.
Autor(es): Silva,M.S.P.
Lanna, L.A.L.
Medrado,M.R.
Email:
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Diabettes Mellitus
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Resumo:
O Diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção ou na ação
do hormônio insulina. Atualmente é uma epidemia mundial e um grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. As
infecções estão entre as principais causas de descompensação da doença. Conhecer as principais infecções, os seus agentes etiológicos
suas causas, podem contribuir para melhor assistência ao paciente, melhores condições de vida e promoção da saúde. Este estudo teve
como objetivos avaliar os fatores de risco para o desenvolvimento de infecções microbianas, bem como identificar as principais
infecções e suas etiologias, em pacientes diabéticos. Foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde, considerando-se as bases de
dados LILACS e Scielo, cruzando-se os descrito “
” “
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completos, em português e publicados no período de 2001 a 2011. Foram construídas três categorias para abordagem do tema: fatores
de risco, principais infecções microbianas e os microrganismos identificados como agentes etiológicos das infecções. Os resultados
obtidos mostraram que o principal fator de risco para aquisição de infecções é a deficiência do sistema imunológico do diabético. As
infecções microbianas mais comuns são as do trato urinário, as associadas ao pé diabético e a doença periodontal. Os agentes
etiológicos associados as infecções variam de acordo com a patologia, porém predominam os cocos Gram positivos como as
Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolíticos; bastonetes Gram negativos hospitalares Acinetobacter e Pseudomonas e as
Enterobactérias tais como Escherichia coli e os microrganismos anaeróbios como Actinobacillus, Bacteróides e Porphyromonas. Entre os
fungos predominam as infecções por Candida. Os pacientes diabéticos são mais susceptíveis as infecções microbianas, e estas requerem
uma abordagem multidisciplinar que envolve atuação de vários profissionais da saúde, portanto o enfermeiro é essencial neste processo
do cuidar.
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Titulo: O crepúsculo da vênus: a sexualidade sob a ótica das mulheres no pós-menopausa.
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Resumo:
Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, descritivo e compreensivo, que objetivou compreender o significado da sexualidade para
a mulher no período pós-menopausa. Com este intuito, foram entrevistadas mulheres que passaram pela menopausa há três anos ou
mais, independente da condição hormonal. A abordagem ocorreu no Grupo da Maturidade, que se reúne em uma faculdade privada de
Belo Horizonte. As entrevistas foram realizadas até que ocorresse a saturação dos discursos. A partir das entrevistas, foram construídas
categorias analíticas, seguindo os passos propostos pela anãlise fenomenológica, a saber: 1- Percepções das mulheres em relação ao
outro (em relação ao convívio social; em relação a família e em relação ao companheiro/parceiro sexual); 2- percepções das mulheres
acerca da própria sexualidade; 3- A importância dos grupos na melhoria da qualidade de vida. Observou-se que o olhar acerca da
sexualidade na menopausa depende da história de vida, das experiências prévias e de como as mulheres percebem esta etapa da vida. A
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trabalho nos possibilitou um novo olhar acerca da menopausa, no âmbito da saúde sexual. Foram apontados fatores importantes
envolvidos nessa questão, como feminilidade, beleza, jovialidade e libido, presentes nas novas formas de relações e parceria. Tais fatores
acabem por promover questionamentos, tornando-se significativos na contribuição para a busca de um entendimento, a fim de prestar
uma assistência qualificada e humanizada às mulheres no período pós-menopausa. Assim, os profissionais de saúde poderão
compreender os múltiplos sentimentos vivenciados pelas mulheres acerca da vivência da sexualidade, o que somente essas mulheres
poderiam descrever fidedignamente. Pretende-se, ainda, despertar a reflexão sobre a importância de se proporcionar um atendimento
humanizado a esta delicada questão, que representa um problema de saúde pública.
Titulo: Planejamento familiar: a atuação do enfermeiro na contracepção.
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Resumo:
O Planejamento Familiar implementado oficialmente em 1984 é um Programa que leva em consideração a liberdade do casal em decidir o
número de filhos que podem ou querem ter. Deve ser realizado com a consciência de gênero, incluindo o homem em suas atividades;
compreendendo a posição da mulher na sociedade e contribuindo para a educação sexual e saúde reprodutiva com ênfase na prevenção
de Doenças Sexualmente Transmissíveis . A informação adequada em planejamento familiar é de fundamental importância, pois
possibilita ao cliente exercer seus direitos, reconhecer métodos contraceptivos e fazer escolhas com autonomia . Objetivo: analisar a
produção científica sobre o planejamento familiar e contracepção na área de Enfermagem. Metodologia: revisão integrativa com análise
das publicações selecionadas nas bases de dados do LILACS, SciELO e BDENF utilizando-se as palavras-chave: planejamento familiar,
contracepção e Enfermagem. Foram incluídas 20 publicações do período de 2000 a 2011 no idioma português. Resultados: O
agrupamento dos dados permitiu a construção de 7 eixos temáticos: conhecimento, uso e fatores determinantes na escolha dos
métodos contraceptivos; dificuldades e barreiras no planejamento familiar; conhecimento e utilização de métodos contraceptivos por
adolescentes e jovens estudantes; a presença de homens no planejamento familiar; o grupo educativo e a dinâmica do atendimento em
planejamento familiar; a visão das mulheres sobre o planejamento familiar e os diagnósticos de Enfermagem estabelecidos em usuárias
do programa de planejamento familiar. Entre os métodos mais conhecidos e utilizados em algum momento da vida, os mais
referenciados foram o anticoncepcional oral, condom e o DIU . Muitas dificuldades no planejamento familiar estão relacionadas a
Unidade de Saúde (indisponibilidade de horário para participação masculina, longa espera pelo atendimento, número insuficiente de
profissionais, falta de capacitação, indisponibilidade dos métodos anticoncepcionais entre outros). A participação masculina é
reconhecida e valorizada pelos profissionais de saúde mas, na efetividade ainda é falha. De um modo geral as mulheres decidem, confiam
e assumem sozinhas a anticoncepção . Para algumas, o planejamento familiar foi expresso sob a dimensão econômica, enquanto outras
o caracterizaram como independência e liberdade. Em dois estudos sobre os diagnóstico de enfermagem, demonstrou-se que os mais
frequentes em usuárias de um programa de planejamento familiar foram: comportamentos para elevar o nível de saúde (100 %);
potencial para aumento do bem estar espiritual (93,0%); manutenção da saúde alterada (68,0%); distúrbio do padrão do sono (66,0%);
risco para controle ineficaz do regime terapêutico (53,0%); risco para infecção (51,0%); padrões de sexualidade alterados (48,0%) e
nutrição alterada: ingestão maior que as necessidades corporais (47,0%). Conclusão: Embora não sendo exclusiva, a participação do
enfermeiro no Programa de Planejamento Familiar é expressiva. Recomenda-se que esteja capacitado para desenvolver as atividades
educativas, de aconselhamento e clínicas preconizadas pelo Ministério da Saúde.
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Titulo: Auditoria: um caminho para o profissional enfermeiro.
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Qualidade
Resumo:
Este estudo faz uma abordagem conceitual das auditorias em enfermagem, suas respectivas finalidades e importância, considerando a
mesma uma ferramenta gerencial importantíssima nas instituições hospitalares e tendo como finalidade avaliar a qualidade da
assistência, seus processos e custos. O enfermeiro auditor seja ele de contas hospitalares ou da qualidade são profissionais tão
responsáveis pelo cuidado ao paciente hospitalizado quanto o enfermeiro assistencialista. As demais dimensões do cuidar (assistir,
pesquisar e educar) estão atreladas ao eficaz gerenciamento da dimensão administrativa, que permite ao enfermeiro identificar potenciais
processos de trabalhos e/ou ações de melhoria. O presente artigo descreve, então, a auditoria de contas e de qualidade tendo como
objetivo identifica-la como um caminho com amplas possibilidades para o profissional enfermeiro, além de elucidar as perspectivas
futuras para esse profissional. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da temática em estudo na qual foram incluídos os artigos
mais recentes sobre o tema proposto, no período de janeiro a maio de 2012. Observamos que a preocupação com a qualidade do
serviço prestado ao paciente está cada vez mais em evidência, fazendo com que o profissional de saúde cumpra os protocolos
assistenciais com conhecimento técnico e humanização, garantindo a segurança do paciente com um custo adequado. Com base nos
artigos pesquisados, evidenciou-se que a equipe de enfermagem pode se beneficiar através dos dados oferecidos pela auditoria,
avaliando os aspectos positivos e negativos da assistência oferecida ao cliente. Assim, o enfermeiro auditor da qualidade torna-se
fundamental no desenvolvimento de ações para melhoria de resultados no quesito assistencial e o enfermeiro auditor de contas
hospitalares é essencial para o controle dos custos evitando desperdícios às instituições de saúde. A auditoria feita por enfermeiros,
portanto, é um trabalho indispensável nas instituições, proporcionando não apenas a verificação da qualidade prestada ao cliente, mas
também possibilitando que as instituições não tenham prejuízos perante as glosas que são realizadas por falta de registros da equipe de
enfermagem. O mercado oferecido a esse profissional está se ampliando e o enfermeiro auditor tem adquirido espaço nas instituições,
visto que o trabalho desenvolvido por ele é de extrema importância tanto para os clientes quanto para a própria instituição.
Titulo: Atenção do enfermeiro à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes.
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Resumo:
No Brasil o número de serviços de saúde voltados ao adolescente ainda é escasso, não atingindo a demanda de modo efetivo, pois a taxa
de morbimortalidade do adolescente não tem melhorado, tendo inclusive elevado o registro de lesões provocadas por acidentes,
violência e complicações decorrentes das práticas sexuais sem uso de preservativos . Objetivo: identificar as ações desenvolvidas pelo
Enfermeiro na atenção à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. Metodologia: revisão integrativa da literatura produzida na área de
Enfermagem. Foram incluídos documentos publicados no período de 2001 a 2011, no idioma português. Para localização dos dados
nas bases eletrônicas (LILACS, SciELO, BDENF do sistema BVS) foram utilizadas as palavras-chave: adolescente, enfermeiro, sexualidade,
comportamento reprodutivo e suas combinações. Resultados: Foram incluídos quinze pesquisas originais e um artigo de revisão. Ficou
evidenciado que as ações dos enfermeiros na saúde sexual reprodutiva dos adolescentes abrangem a consulta de enfermagem
(individual e em grupo), educação em saúde na escola, no planejamento familiar e na visita domiciliar. O atendimento aos adolescentes
na atenção à saúde sexual e reprodutiva é realizado principalmente através das consultas de enfermagem, que podem ocorrer
individualmente ou em grupo. Devem contemplar o mais amplamente possível, os aspectos biológicos, sociais, subjetivos e de
comunicação pertinentes às experiências eróticas, a autopercepção corporal, as trocas afetivas, lidando com vulnerabilidades, potenciais
necessidades e/ou problemas relacionados . A consulta de enfermagem em grupo é considerada muito importante para esta faixa etária,
pois uma das características dos adolescentes é de procurar no grupo de companheiros a sua identidade e respostas para as suas
ansiedades. Esta estratégia pode facilitar a troca de informações e experiências, bem como a busca de soluções, permitindo que os
saberes individuais se tornem coletivos, ou seja, uma experiência comum. Outra atividade da enfermeira relacionada nos estudos, diz
respeito as ações educativas para os adolescentes nas escolas, no planejamento familiar e na visita domiciliar. Estas atividades devem
contemplar principalmente conteúdos referentes à saúde sexual e reprodutiva, com acolhimento de dúvidas, medos e preconceitos.
Recomenda-se que ocorram levando em consideração o contexto sociocultural e, de forma instigante, criativa, motivadora, capaz de
estimular aos adolescentes participarem do processo educativo . O planejamento familiar, que não deve ter um modelo específico para
os adolescentes, foi considerado também como uma ação da enfermeira . Na visita domiciliar, a busca ativa é a modalidade mais utilizada
para a população adolescente, pois grande parte dos adolescentes procuram a unidade de saúde para iniciar o uso do método
contraceptivo após a ocorrência de gestação ou da exposição a fatores de risco. Torna-se necessário portanto, a visita ao domicílio para
h
õ
v
ST’ . Conclusão: A concepção que o profissional
tem sobre a saúde e a promoção da saúde influencia significativamente a sua prática. A adoção de um conceito mais amplo como o de
qualidade de vida direciona a atuação da Enfermeira, possibilitando-a desenvolver uma visão ampliada do contexto biológico,
psicológico, social e cultural do adolescente. A atenção ao adolescente não pode ter foco somente em problemas orgânicos, como a
gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis ou dependência química. Programas que objetivem promover o desenvolvimento
humano e atender à sua saúde de forma integral devem ser implementados.
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Titulo: A prevenção da transmissão vertical do HIV promovida pela equipe de enfermagem.
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Resumo:
O presente estudo está inserido na linha de pesquisa Educação em Enfermagem, tendo como área predominante a Enfermagem no
cuidado à Saúde da Mulher, onde será abordado o seguinte tema: A prevenção da transmissão vertical do HIV promovida pela Equipe de
Enfermagem. O objeto a atuação da equipe de enfermagem na prevenção da transmissão vertical do HIV. AIDS, Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida, desde sua origem, na década de 80, até os dias de hoje tornou-se um marco na história da humanidade. A
epidemia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) representa fenômeno global, cuja forma de ocorrência nas diferentes
regiões do mundo depende, entre outros determinantes, do comportamento humano individual e coletivo. (Rev. da Sociedade Brasileira
de Medicina Tropical; Mar-Abr 2000.) Ela destaca-se entre as enfermidades infecciosas emergentes pela grande magnitude e extensão
dos danos causados às populações e, desde sua origem, cada uma das suas características e repercussões tem sido exaustivamente,
discutida pela comunidade cientifica e pela sociedade em geral. De acordo com o Ministério da Saúde (2010) a transmissão vertical do
HIV ocorre pela passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação, sendo que cerca de 35% dessa
transmissão ocorre durante a gestação, 65% acontecem no periparto e há um risco acrescido de transmissão através da amamentação de
7% até 22% por exposição (mamada). Com uma prevalência de 0,41% de infecção pelo HIV em gestantes. Tendo uma redução para
menos de 1% quando são tomadas medidas adequadas durante o pré-natal, parto e puerpério. Neste contexto a equipe de enfermagem
está cada vez mais inserida no universo dos pacientes com HIV positivos sendo assim capacitados a participar da prevenção de forma
eficaz e que venha a contribuir para a diminuição dos casos de transmissão vertical, já que por ser considerada uma doença fatal e
quando ocorre traz consequência para toda família, a equipe de enfermagem se torna importante no combate a essa epidemia. USAID Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (2007) afirmam que mães HIV positiva não podem amamentar já que
existe o risco de 10 a 20% de contágio do bebê pelo leite materno, o que também é aumentado quando a infecção é recente. Pela
amamentação envolver a relação afetiva entre a mãe e o filho, a paciente portadora do vírus impedida de amamentar deve estimular o
carinho e atenção ao filho e cabe á equipe de enfermagem prestar assistência de caráter preventivo, porém com enfoque nos aspectos
relacionados ao emocional e psicológico. Neste contexto entendemos que a partir da nossa vivência na prática como acadêmicas de
enfermagem existe ainda uma grande lacuna a ser preenchida com relação à atuação da equipe de enfermagem na prevenção da
transmissão vertical do HIV visto que os serviços de acompanhamento as gestantes portadora do HIV deveriam, qualitativamente, ser
desenvolvidos de uma maneira mais holística e humanizado, já que com o avanço das medidas preventivas desde o reconhecimento da
doença até os dias atuais permitem que a equipe de enfermagem possa atuar de forma mais direta, tornando-se assim indispensável.
Destacamos como problematização deste estudo: Qual a atuação da equipe enfermagem frente à transmissão vertical do HIV? A partir do
presente contexto temos como objetivo: Analisar a produção científica sobre a prevenção da Transmissão Vertical do HIV pela equipe de
enfermagem. Metodologia : trata-se de um estudo bibliográfico, onde os dados serão levantados através da Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS). Para o levantamento destes dados, teremos como critérios de inclusão artigos completos, publicados em português O recorte
temporal será de 12 anos, ou seja, artigos publicados entre os anos de 1999 a 2011.
Titulo: Aspectos fisiopatológicos e assistenciais de enfermagem ao paciente com sepse grave.
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Resumo:
Sepse pode ser definida como síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) decorrente de processo infeccioso comprovado ou
com alta suspeita clínica, não sendo necessária cultura positiva. A sepse tem se mostrado, nos últimos anos, um problema não só da
saúde pública, como também da privada, representando um custo bastante elevado para as instituições que recebem esses pacientes.
Doença com curso clínico heterogêneo e ampla variação clínica, a sepse exige uma atenção ainda maior dos profissionais de saúde. O
enfermeiro, que permanece ao lado do paciente durante seu período de internação, torna-se um elemento essencial para o sucesso do
tratamento. Assim sendo, deve estar apto a identificar o problema do paciente, aplicando assim ações de enfermagem que permitam a
esse paciente uma boa recuperação de sua saúde, dentro de suas possibilidades terapêuticas. O objetivo deste estudo foi descrever os
mecanismos e aspectos fisiopatológicos da sepse grave e elucidar a assistência de enfermagem ao paciente séptico a partir de uma
revisão de literatura. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), especificamente na base de
dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foi utilizado o recorte temporal de 2002 a 2011, sendo
analisados 11 artigos e 1 tese que contemplaram nosso tema proposto. Os resultados foram agrupados em três categorias analíticas:
Alterações no Quadro Clínico em Paciente com Sepse Grave; Controle Hemodinâmico no Paciente com Sepse Grave na Unidade de
Terapia Intensiva; Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente com Sepse Grave. Os dados revelaram que o reconhecimento
precoce e otimização no tratamento do paciente com sepse impactam na diminuição das complicações e mortalidade. O enfermeiro e a
equipe multiprofissional devem atuar no reconhecimento dos pacientes com risco, estabelecer medidas preventivas, reconhecer
precocemente os quadros de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, sepse, sepse grave e choque séptico e estabelecer protocolos
assistenciais que otimizem o atendimento, com garantia do controle e prevenção da evolução da doença para formas mais graves ou com
complicações que podem ser fatais.
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Titulo: Estudo descritivo sobre a esclerodermia
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Resumo:
A esclerodermia (ou esclerose sistêmica) é uma doença autoimune que acomete o tecido conjuntivo (derme) da pele causando fibrose, e
apresenta grande variedade de manifestações clínicas. O presente estudo foi motivado pela vivência de alguns componentes do grupo de
pesquisa no acompanhamento do desenvolvimento da doença em familiares. Delimitamos como objetivo inicial deste projeto realizar
um estudo descritivo sobre a doença, buscando idedntificar os sinais clínicos e sintomas e possíveis formas de tratamento, com a
finalidade de reunir informações atualizadas sobre a doença e proporcionar, através da discussão destes dados em âmbito académico, o
desenvolvimento dos saberes dos acadêmicos sobre este tema. O conhecimento os tornará aptos a discutir sobre o tema e vislumbrar ,
através da atualização de conhecimento, melhor conduta no acompanhamento dos pacientes e/ou familiares acometidos pela doença.
Pretende-se também utilizar os dados coletados na literatura, em uma segunda fase desta pesquisa, para auxiliar na educação em saúde
acerca desta doença. Para alcançarmos este objetivo, optamos porutializar uma abordagem metodológica qualitativa e descritiva através
da coleta de dados por levantamento bibliográfico de publicações entre os anos de 1995 e 2012 nas bases bibliográficas MEDLINE,
Scielo e BDEnf utilizando os termos-chave necessários. Os dados preliminares coletados neste estudo demonstram que a esclerodermia
causa fibrose na pele e em órgãos internos e vasculopatia obstrutiva. A fibrose e as disfunções endoteliais vasculares têm sido descritas
como sendo fatores marcantes no desenvolvimento da doença, sendo a autoimunidade apontada como a principal causa da
esclerodermia. Os mecanismos moleculares envolvidos na doença ainda estão sendo pesquisados, assim como as formas de tratamento
e controle do seu desenvolvimento. As estratégias de assistência em enfermagem caracem de novas propostas á medida em que novos
estudos apontam acados clínicos referentes á sinais e sintomas que necessitarão de acompanhamento e orientação de enfermagem.
Muitos estudos publicados encontrados até o momento apresentam dados inconclusivos. Portanto, através deste estudo inicial sobre o
tema, conclui-se que é necessário ampliar o estudo investigativo sobre a doença, assim como proporcionar aos acadêmicos de
enfermagem, enfermeiros e demais profissionais de saúde o acesso facilitado aos fundamentos básicos da doença e seu
acompanhamento, visando facilitar o melhor acompanhamento do paciente. Posteriormente, uma segunda fase do projto de pesquisa
buscará elaborar estratégias para o acompanhamento dos sinais e sintomas pelos pacientes em seus domicílios colaborando com a
assistência de enfermagem, através da coleta de informações precisoas que facilitem o tratamento posteriormente.
Titulo: Auditoria interna no serviço de enfermagem.
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Resumo:
A auditoria de enfermagem é um processo onde as anotações de enfermagem registradas em prontuário são analisadas e avaliadas de
acordo com padrões previamente definidos em protocolos. A origem da auditoria é anterior à passagem de Cristo na Terra. A
característica contábil de auditoria somente recebeu a denominação de auditoria a partir do século XII. Porém, com a Revolução
Industrial, a prática de auditoria se desenvolveu para atender a demanda da indústria inglesa. Na área médica, o surgimento da auditoria
ocorreu nos Estados Unidos, no início do século XX, com o enfoque na verificação da qualidade da assistência oferecida ao paciente,
com base nas anotações realizadas no prontuário do paciente pelos profissionais que o atendiam. Defini-se auditoria como a estimativa
ordenada e metódica de uma determinada atividade por um a pessoa que não participou diretamente da ação para avaliar se a ação está
sendo desenvolvida de acordo com o seu objetivo. O estudo objetiva-se em analisar a importância da auditoria interna de enfermagem
para a reformulação e melhoria das práticas de enfermagem. E especificamente realizar revisão bibliográfica acerca do tema, apresentar a
classificação da auditoria de enfermagem e enfatizar a auditoria interna como um facilitador para a proposta de qualidade da assistência
prestada ao paciente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde-Enfermagem e na
Biblioteca da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, no período de abril a junho de 2012. A partir das palavras chave auditoria em
enfermagem e enfermeiro foram encontrados 3777 artigos, sendo selecionados nove utilizando critérios para a inclusão: texto no idioma
português e afinidade com a temática. A seguir da identificação dos artigos proc edeu-se a leitura e o fichamento, seguida de
organização, análise e construção textual. Concluiu-se que a auditoria de enfermagem é uma ação do enfermeiro necessária para a análise
da qualidade da assistência prestada pela equipe ao paciente, porém tem sido pouco valorizada quanto a sua essência, valorizando
apenas a redução de custos no setor saúde.
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Titulo: Caracterização da prática da
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Resumo:
A automedicação é uma prática comum de autocuidado em saúde, consistindo no consumo de um medicamento pela iniciativa de um
doente ou de seu responsável, na busca do alívio de sintomas, ou de doenças, percebidos. Este trabalho teve como objetivo analisar a
prática da automedicação no Brasil. Foi realizada uma revisão da literatura com busca no site Biblioteca Virtual em Saúde – BVS
(www.bvs.br), considerando-se a base de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a biblioteca
Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e o Medline. Foi utilizado o descritor: “
”. U
-se como critérios de inclusão
desta revisão, artigos disponíveis em textos completos, na língua portuguesa e publicados no período de 2002 a 2011.Obteve-se 24
artigos que constituíram amostra deste estudo. Os resultados demonstraram que os medicamentos mais utilizados foram analgésicos,
anti-inflamatórios seguidos de antimicrobianos e antipiréticos.Várias são as circunstâncias que podem levar à prática da automedicação:
adquirir o medicamento sem receita, compartilhar remédios com outros membros da família ou do círculo social; utilizar sobras de
prescrições; reutilizar antigas receitas; descum¬prir a prescrição profissional, prolongando ou interrom¬pendo precocemente a dosagem
e o período de tempo indicados na receita, contudo vários medicamentos de uso mais simples e comuns estão disponíveis em farmácias,
drogarias ou supermerca¬dos e podem ser obtidos sem necessidade de receita médica. Entre os fatores que contribuem para a
realização da prática da automedicação incluíram a recomendação de amigos, reutilização de receituários antigos, difícil acesso ao
sistema de saúde e a busca no alívio da dor. Desse modo o ato de se automedicar é um fenômeno potencialmente prejudicial à saúde
individual e coletiva, pois nenhum medicamento é inócuo à saúde. Entre as consequências mais graves da automedição destacou-se o
desenvolvimento da resistência aos antimicrobianos e os efeitos colaterais como as reações alérgicas. O uso inadequado dos
medicamentos pode acarretar diversas consequências como: reações de hipersensibilidade, dependência do medicamento, hemorragias
digestivas, e não só os efeitos individuais, mas também podem no caso dos antimicrobianos ocorrer a disseminação da resistência, que
pode comprometer toda população. O uso de medicamento sem prescrição apresenta-se como uma prática de difícil controle, em que os
profissionais envolvidos neste processo devem conscientizar a população quanto aos agravantes e efeitos indesejados que
acompanham o uso indiscriminado destas drogas. Nessa ótica, é importante que existam programas de conscientização em relação à
prática da automedicação, já que o medicamento é uma substância nociva ao organismo, havendo contraindicações e reações adversas
para todos os tipos existentes, mesmo quando utilizado de maneira correta, portanto o profissional de enfermagem é importante ator
neste processo educativo da população.
Titulo: Oxigenoterapia hiperbárica: uma atuação do enfermeiro.
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o ato lícito e repressão ao ato ilícito, o estudo traz
uma análise mais profunda do tema, buscando diferenciar na atuação do médico as situações que são decorrentes de erro, geradas por
condutas de negligência, imperícia ou imprudência, e de outro, como produto da intervenção de fatores externos à sua atuação, como os
ocasionados pelas reações individuais de cada paciente, pela adoção de técnicas de diagnóstico e terapêutica frente ao crescente
aperfeiçoamento tecnológico e científico no campo da saúde, mas que apresentam riscos inerentes à sua própria aplicação e
utilização.Ao fazer uma abordagem geral, passa pelo relato histórico do papel do médico na sociedade, pelos aspectos de
responsabilidade civil no Brasil, descreve princípios jurídicos atuantes na relação médico-paciente, como por exemplo, o consentimento
informado, e lembra questões da ética humana, tanto no convívio social como no próprio exercício da profissão. Sob a óptica de que a
relação médico-paciente é relação de consumo, aborda o Código de Defesa do Consumidor tratando da necessidade de comprovação da
culpa subjetiva, do nexo causal e suas excludentes, do ônus da prova, este marcado pelas dificuldades probatórias frente ao
corporativismo médico, o vínculo obrigacional, os erros de diagnóstico, de terapêutica, e de outros tipos, e o decorrente dever de
indenizar. O trabalho não tem jamais a pretensão de esgotar o tema, mas, de analisar uma questão que na atualidade se faz extremamente
relevante considerando a estreita relação que inevitavelmente se estabelece entre médico e paciente, na qual o médico passa a ser visto
como o salvador ou como o algoz, dependendo do resultado alcançado no tratamento ou procedimento, portanto levando em
consideração o contexto real importante que se possa estabelecer diferenças entre o que podemos chamar de erro médico e o que
podemos considerar fatalidade, tendo em vista que essa diferenciação produz resultados diversificados a titulo de apreciação de mérito
no mundo jurídico.
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Titulo: A percepção da enfermagem na participação da famÍlia no cuidado de crianças com necessidades especiais de saúde em
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Resumo:
O presente estudo traz como linha de pesquisa O Cuidar no processo de Saúde-Doença e área predominante Enfermagem no Cuidado a
Saúde da Criança e do Adolescente. Tendo como temática A participação da família nos cuidados de crianças com necessidades especiais
de saúde internadas em unidade neo-natal, tendo como objeto de estudo: A percepção da enfermagem na participação da família no
cuidado de crianças com necessidades especiais de saúde em unidades neo-natal. Este estudo foi motivado pela oportunidade no
estágio de Saúde da Criança e do Adolescente no7° período, de atuar na unidade neonatal, onde pude perceber que a participação da
família era limitada. Neste período me inseri em um grupo de pesquisa, na Universidade Federal Fluminense onde contribuiu para a
realização desta pesquisa. Foi traçado como objetivo do estudo Analisar a percepção da enfermagem na participação da família no
cuidado de crianças com necessidades especiais de saúde em unidade neonatal. Metodologia do estudo tratou-se de uma pesquisa
exploratória, descritiva com abordagem qualitativa. Realizada em uma maternidade no município do Rio de Janeiro com o título de
Hospital Amigo da Criança. Onde foram entrevistados 11 enfermeiros, nos quais todos possuíam especialização, 2 possuíam mestrado e
não haviam doutores no grupo entrevistado. As entrevistas só foram realizadas depois da assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido. Resultados foram extraídos dois temas das falas dos entrevistados, onde o 1° descreve A participação da família nos
cuidados às crianças internadas por tempo prolongado em unidade neonatal, e o 2° tema encontrado descreve a Abordagem e
Orientações da enfermagem aos cuidadores das crianças internadas por tempo prolongado em unidade neo-natal, onde foi realizado a
análise dos dados de acordo com as bibliografias utilizadas no referencial teórico da pesquisa. Passou-se a estabelecer iniciativas
governamentais para que as mortes neonatais fossem diminuídas, criando assim uma nova clientela dentro dos hospitais, que seriam as
crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES). Considerações Finais Através desta pesquisa foi observado que participação da
família no cuidado a criança com necessidades especiais de saúde dentro da unidade naonatal é um tanto limitada. Como principal
cuidadora da criança foi identificado na maioria das falas a mãe, e em menor escala o pai. Os profissionais relatam pouco contato com os
familiares, números reduzidos de profissionais no setor, além de lidarem com criança em situações de risco, que requer uma maior
atenção, fatores que dificultam nas orientações.
Titulo: Política e práticas de atenção a saúde do homem.
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Resumo:
Do ponto de vista da história das políticas de saúde voltadas a populações específicas, pode-se considerar que a criação pelo Ministério
da Saúde brasileiro, do Programa de Saúde do Homem foi um marco significativo no processo de medicalização do corpo masculino .
Objetivos: analisar a PNAISH e caracterizar as ações de saúde voltadas para a atenção à saúde do homem desenvolvidas a partir da criação
da PNAISH. Metodologia: análise de documentos referenciais sobre a PNAISH e pesquisa exploratória através da busca livre em portais e
páginas virtuais das secretarias estaduais e municipais de saúde, agencias de notícias e jornais locais do distrito federal e dos 26 estados
brasileiros. Para localização dos dados foram utilizadas as palavras-chave: PNAISH, saúde do homem; masculinidade. Resultados: A
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (Portaria nº 1.944 de 27/08/2009) tem como diretriz central a integralidade da
atenção à saúde da população masculina sob dois aspectos: primeiro a integralidade do homem no sentido de atendimento às
necessidades de saúde, articulando-se os níveis primário, secundário e terciário da atenção e garantindo a continuidade das ações pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) e o segundo, o entendimento de que muitos dos problemas que afetam a saúde do homem devem ser
considerados em sua abrangência social e cultural, e não meramente biológica. Está alinhada com a Política Nacional de Atenção Básica e
seu foco progr
v
“
ú ”
v
q
privilegie um paradigma baseado na atenção integral, valorizando fundamentalmente a promoção da saúde e a qualidade de vida . As
responsabilidades institucionais foram definidas de acordo com as diretrizes emanadas do Pacto pela Saúde 2006, respeitando-se a
autonomia e as competências das três esferas de governo . As ações desenvolvidas nas cinco regiões brasileiras com foco na população
masculina geraram os seguintes resultados: realização de campanhas de conscientização sobre a saúde masculina; ampliação da
discussão sobre as doenças que mais afetam os homens; o Planejamento Estratégico das prefeituras incorporou atividades para a
população masculina em geral; avaliação da resposta da população relacionada às divulgações e eventos realizados; adesão dos médicos
em entrevistas realizadas na campanha (membros da SBU ) o que reforçou a transmissão das mensagens ; contextualização da saúde do
homem como algo abrangente , buscando abordagens diferenciadas e o apoio de médicos para garantir a exposição contínua do assunto
. No que se refere a repercussão destas ações destaca-se o Movimento pela Saúde Masculina que percorreu 22 cidades brasileiras com
uma Unidade Móvel de Saúde (uma carreta adaptada em consultório), foi uma ação social alinhada a PNAISH cujo principal objetivo foi
aumentar a expectativa de vida masculina em todas as faixas etárias e sócio-econômicas. Conclusões: Para o campo de conhecimento e
atuação dos enfermeiros considera-se que o primeiro passo já foi dado. É oportuno destacar que a Enfermagem pode contribuir para
aprimorar a prestação de serviços e estabelecer relações concretas com esta clientela, sendo necessário para isto capacitar a equipe e
participar efetivamente em reuniões sobre os planos e ações da PNAISH nos municípios onde atua.
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Titulo: O mel como ativo cosmético na revitalização da pele.
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Anti-Oxidante
Resumo:
Há um grande interesse nos alimentos funcionais, isto é alimentos que não somente cumprem as necessidades nutricionais básicas e
energéticas, como adicionam efeitos fisiológicos benéficos. Dentre as substancias funcionais o grupo mais amplamente estudado são os
antioxidantes e, dentre os mais importantes, o mel de abelha.Objetivo: apresentar as aplicações do mel na cosmetologia como
revitalizador epitelial, devido a sua composição e propriedades químicas. Metodologia: leitura e análise de informações provenientes de
referências bibliográficas, tais como: livros, sites especializados, artigos e publicações especializadas. Desenvolvimento: Os antioxidantes
são capazes de interceptar os radicais livres gerados pelo metabolismo celular ou por fontes exógenas, impedindo o ataque sobre os
lipídeos, os aminoácidos das proteínas, a dupla ligação dos ácidos graxos poli-insaturados e as bases do DNA, evitando a formação de
lesões e perda da integridade celular. Outro mecanismo de proteção é o reparo das lesões causadas pelos radicais. Esse processo está
relacionado com a remoção de danos da molécula de DNA e a reconstituição das membranas celulares danificadas. Os estudos sobre os
antioxidantes têm ressaltado, principalmente, o uso de nutrientes isolados no tratamento e prevenção de doenças. Entretanto, nos
alimentos é encontrada uma grande variedade de substâncias que podem atuar em sinergismo na proteção das células e tecidos. O
conhecimento das importantes funções que os antioxidantes desempenham na inibição dos radicais livres resultantes do metabolismo
celular, tem motivado o interesse pela análise destes compostos em diversos produtos alimentares. O mel apresenta na sua constituição
compostos que lhe podem conferir propriedades antioxidantes, tais como os ácidos fenólicos e os flavonóides. Algumas destas
substâncias já foram identificadas no mel, como, por exemplo, os ácidos cinâmico, cafeico, ferúlico e para-cumárico, a quercetina, a
crisina e o canferol O mel como uma fonte de antioxidantes, tem sido relatado com propriedades antissépticas e antibacterianas. Foram
estudadas também suas ações fungicidas, cicatrizante e promotora da epitelização das extremidades de feridas, sendo detentor de
atividade antiflogística no tratamento de feridas cutâneas humanas e animais. Segundo estes estudos, o mel estimula a expressão de
citocinas quimiotáticas para fibroblastos e fatores de crescimento, que abreviam a fase inflamatória da reparação tecidual.Conclusão: A
utilização de agente antioxidantes na Cosmetologia pode ajudar a inibir danos provocados por excesso de radicais livres e como
antioxidante até do próprio cosmético. O mel reduz a formação do tecido cicatricial e minimiza a necessidade de grafts de pele, não é
irritante, a libertação lenta, contínua e a um baixo nível de peróxido de hidrogénio, quando o mel é diluído, não provoca dano nos
tecidos, sequestra e inativa os íons livres de ferro, que catalisam a formação de radicais livres de oxigénio, e também porque possui
antioxidantes que neutralizam esses mesmos radicais
Titulo: A comunição não verbal do enfermeiro no cuidado ao idoso hospitalizado.
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Resumo:
O presente projeto de pesquisa tem como objeto de estudo a comunicação não verbal do enfermeiro no cuidado ao idoso hospitalizado.
Em nossas atividades práticas realizadas nas unidades de saúde, observamos que nem sempre os enfermeiros conseguiam suprir as
necessidades da clientela. A grande demanda de trabalho, número reduzido de profissionais da equipe, entre outros, eram fatores que
levavam a esta problemática. Porém, ao observarmos o relacionamento de alguns enfermeiros com os clientes, percebemos uma
dificuldade de comunicação, principalmente a não-verbal com os clientes idosos, levando assim ao desconforto do cliente e de sua
família, o que acaba retardando o processo de cura. Pois toda relação tem como base a comunicação. Na área da saúde, a comunicação
se faz importante porque é fundamental saber se comunicar com os clientes. A todo momento nos corredores dos hospitais,
ambulatórios, salas de emergência e leitos dos pacientes, surgem conflitos de uma comunicação não compreendida, a tarefa do
enfermeiro é decodificar, decifrar e perceber o significado da mensagem que o cliente envia, para então dessa maneira elaborar os
cuidados e suprir as necessidades desse cliente. Não basta que o enfermeiro compreenda apenas o cliente idoso, ele deve também
desenvolver o conhecimento dele próprio e uma habilidade de comunicar-se de forma que possa transmitir confiança ao cliente. Para
tanto o conhecimento a cerca da comunicação não verbal se faz necessário para facilitar o cuidado do enfermeiro ao idoso e garantir
uma atuação eficaz e eficiente no cuidado do mesmo. Desta forma, destacamos como problematização deste estudo: De que forma a
comunicação não verbal do enfermeiro contribui no cuidado ao idoso hospitalizado?
Em resposta a tal questionamento este estudo
terá como objetivo Analisar a produção científica relacionada a comunicação não verbal do enfermeiro no cuidado ao idoso
hospitalizado. Metodologia: Para este estudo optou-se pelo método da Revisão Integrativa, visto que reúne e sintetiza resultados sobre
um determinado tema. Para a elaboração da presente revisão, as seguintes etapas serão percorridas: identificação da questão de
pesquisa, busca da literatura, levantamento dos dados, análise dos dados e apresentação dos mesmos. Para a seleção das publicações,
utilizar-se-á o acesso on-line à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão estabelecidos para a presente revisão serão:
artigos completos disponível eletronicamente, artigos disponíveis no idioma português, artigos completos que abordem a comunicação
não verbal do enfermeiro no cuidado ao idoso hospitalizado, publicados entre os anos de 2001 – 2011 (período de 10 anos). Os
descritores utilizados para o levantamento dos dados serão: comunicação não verbal, cuidados de enfermagem, idoso.
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Titulo: Avaliação de microrganismos de potencial patogênico e não patogênicos em ambiente hospitalar no município de Macapá – 27
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Resumo:
As infecções hospitalares constituem hoje um grave problema de saúde pública no país. Evidentemente, o profissional de saúde ou o
hospital não contaminam voluntariamente seus pacientes, mas a inobservância de princípios básicos do controle pode ter
conseqüências drásticas. Objetivo: Avaliar os microrganismos de potencial patogênico e não-patogênico em ambiente hospitalar de um
hospital no município de Macapá – AP. Metodologia: Este estudo foi realizado em um hospital da região central de Macapá-AP. As
coletas foram efetuadas em diferentes superfícies no hospital, escolhidas de forma aleatória ou sugeridas pela Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição. Após a coleta os swabs foram identificados e colocados em meio de transporte e
encaminhados para o laboratório de microbiologia clínica da Faculdade Seama para a realização de análises microbiológicas. As Amostras
foram semeadas em meio de enriquecimento, e diferenciadas com Ágar base de carneiro 5% e Ágar Mc Conkey. Os meios, após semeio,
foram incubados à 37 °c / 24hs. Para a identificação dos coco gram-positivos foram realizados testes de catalase e coagulase. Resultados
e Discussão: Foram coletadas 15 amostras em diferentes locais. Das amostras coletadas, 8 (53%) tiveram crescimento bacteriano em
meio de cultura, analisados em Ágar Sangue, destas, 7 (88,5%) apontaram para o teste positivo de catalase e 1 (12,5%) para o teste
negativo de catalase. No meio de cultura em Ágar Mac Conkey, observou-se crescimento microbiano em 3 (20%) das amostras coletadas.
Para o teste de coagulase, utilizou-se os achados de catalase positiva, e observou-se que 5 (71%) destes tiveram resultados positivos e 2
(29%) apontaram para o teste de coagulase negativo. Entre as infecções hospitalares, as sépses por Staphylococcus aureus são
responsáveis por elevada morbidade e mortalidade. No presente trabalho pode verificar a presença de possíveis Staphylococcus e
Streptococcus. Enfermaria feminina que houve crescimento bacteriano, no teste de catalase apresentaram 50% para resultados positivos
e negativos, para tanto sugere-se que o resultado negativo a bactéria encontrada seja Streptococcus sp, e para o resultado positivo de
catalase a mesma foi realizado o teste de coagulase onde obteve-se um resultado negativo sugerindo Staphylococcus sp. Aos
encontrados na enfermaria masculina mostraram 100% de resultados positivos para o teste da catalase, onde os mesmos foram
submetidos ao teste de coagulase, obtendo-se um resultado de 50% para negativo e positivo sugerindo respectivamente Staphylococcus
sp e Staphylococcus aureus. Na (UTI), observou-se que houve crescimento em apenas uma das amostras coletadas, esta submetida
mostrou-se ser positiva tanto o para teste de catalase como para o de coagulase. Para amostras dos pavimentos (1º, 2º e 3º), 100% das
amostras analisadas demonstraram teste Catalase positiva, para as mesmas realizou-se o teste de coagulase que apontou resultado
positivo para todas as amostras, indicando a presença predominante de Staphylococcus aureus. As placas que desenvolveram o
crescimento bacteriano foi realizado as análises morfológicas e tintorais apresentando em 44,5% ser de características cocos Gram
positivos e 55,5% para bacilos Gram Negativos. O ambiente hospitalar é um determinante quando considerado como um ambiente
salutar, uma vez que dentre suas atividades, desde a assistência preventiva de doenças até a recuperação e reabilitação do cliente
acometido por tais. Almeja-se a interrupção do processo doença e, dessa forma, busca-se aplicar medidas sanitárias em as diversas áreas
de atendimento, para a salubridade do cliente e também do ambiente terapêutico. Dos achados, as análises sugerem uma elevada
incidência de microrganismos de potencial patogênico, relacionados em diversas áreas do ambiente hospitalar. Deve-se considerar o
fluxo de atendimentos, e as sim, o contado direto como os indivíduos que compõem este ambiente.
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Titulo: Assistência humanizada do enfermeiro no cuidado ao parto natural.
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Resumo:
O presente estudo traz como linha de pesquisa Relacionamento e Comunicação em Enfermagem e área predominante a Enfermagem no
Cuidado à Saúde da Mulher, tendo como tema a importância do cuidado humanizado do enfermeiro no Parto Natural. Como objeto de
estudo esta pesquisa refere-se ao Parto Natural. Contudo, sendo o enfermeiro integrante da equipe multidisciplinar sendo o cuidador da
parturiente procura intervir com medidas terapêuticas. Para o problema de estudo destacamos como a assistência humanizada do
enfermeiro pode colaborar para manter a qualidade no parto natural? O objetivo é descrever as medidas terapêuticas da assistência do
enfermeiro durante o trabalho de parto natural. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, de
tipologia bibliográfica e de revisão Sistemática e de revisão Integrativa. A revisão de literatura foi sub-dividida em duas seções, onde a
primeira seção intitulamos de Adaptações Fisiológicas na Gravidez e a Mecânica do Parto que implica nas adaptações fisiológicas que
ocorrem no decorrer da gravidez até propriamente dito o momento do parto. Na segunda seção intitulamos O Cuidado Humanizado do
Enfermeiro no Parto Natural. A comunicação, o cuidado da enfermagem para o relacionamento e o ato do cuidar humanizado. E nas
Análises de Dados dos artigos identificamos que há uma grande concentração de pesquisas nas regiões sudeste e centro-oeste.
Observamos que na região sudeste há maior incentivo nas práticas do programa de humanização, determinando, portanto, uma melhor
assistência à parturiente, por ser a região com maior desenvolvimento do país e consequentemente a mais populosa. O Rio de Janeiro foi
um dos pioneiros, já na década de 1990 foi estabelecida a implantação da Política de Humanização do Parto e Nascimento que
implantou a assistência de partos de baixo risco por enfermeiras. Então com a nova perspectiva originada da humanização, observamos
que é possível realizar o parto com liberdade e com métodos auxiliares descritos neste estudo para que a parturiente sinta-se
protagonista deste momento, de minimizar as próprias dores e possíveis intervenções ao longo deste processo. Considerações finais:
Concluímos que existe uma quantidade de pesquisas favorável sobre tal assunto, mas que na prática ainda há como melhorar a
qualidade de atendimento as mulheres, as gestantes e as puérperas. Entendemos que, embora a assistência ao parto natural seja
realizada por uma equipe de saúde que integra e incentiva as práticas de humanização do parto respeitando a individualidade da mulher,
sua constituição fisiológica, de experiência da maternidade, contexto social, psicológico e cultural, é necessária a elaboração de uma
visão humanizada do cuidado, a criação de novas possibilidades de imaginação e diversificação da assistência prestada, além de recursos
humanos e financeiros.
Titulo: O quinto sinal vital: o manejo da dor em pacientes adultos feito por enfermeiros.
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Resumo:
A dor constitui parte integral do cuidado ao paciente e não deve ser deixada em segundo plano, já que compromete o bem-estar físico e
emocional dos indivíduos. Desde 1996, a Associação Americana de Dor considera a mesma como o quinto sinal vital. A partir deste fato,
foi reconhecida a necessidade de avaliar a dor tanto quanto os outros parâmetros, como a pressão arterial, frequência respiratória, pulso
e temperatura corporal, e assim definir uma conduta terapêutica . Objetivo: caracterizar o manejo da dor em pacientes adultos realizado
pelos Enfermeiros. Metodologia: revisão integrativa da literatura com inclusão de documentos publicados nos idiomas português,
espanhol e inglês, utilizando-se as palavras-chave: dor, manejo, enfermagem para a localização da literatura nas bases de dados
eletrônicas do sistema BIREME (MEDLINE, LILACS, SciELO e BDENF). Resultados: foram analisadas 32 publicações do período de 1998 a
2011 e os dados foram agrupados em dois núcleos temáticos: a mensuração e avaliação da dor pelos enfermeiros e as ações de
enfermagem para o alívio da dor. Os termos mensuração e avaliação são comumente utilizados na literatura relacionada à dor, no entanto
possuem em seus significados algumas diferenças. Mensurar refere-se ao escalonamento de um número ou valor que pode ser
atribuído por intermédio de instrumentos unidimensionais e avaliar é compreendido como um processo de maior complexidade, pois
levam em consideração outros aspectos como: experiências sensoriais, afetivas e cognitivas. Para mensuração e avaliação da dor, os
enfermeiros lançam mão de escalas, como: a Escala de avaliação numérica -ENA , a Escala analógica visual –EVA , Escala de faces, Escala
verbal -EV e a Escala multidimensional Mc Gill - MPQ . As ações de Enfermagem para o alívio da dor consistem na utilização de escalas
apropriadas para cada paciente em particular, reconhecimento da dor como quinto sinal vital, aplicação da Sistematização da Assistência
ao paciente com dor; estabelecer a relação de confiança enfermeiro/paciente e implementar o tratamento farmacológico prescrito. Os
enfermeiros podem ainda utilizar medidas não farmacológicas para alívio da dor como as técnicas de relaxamento, imaginação dirigida,
musicoterapia, hipnose e controle dos fatores ambientais . Conclusão: A literatura demostrou que existem ferramentas cientificamente
eficazes para manejar a dor, seja em sua forma crônica ou aguda, possibilitando a melhora da qualidade de vida dos indivíduos
acometidos pelo sintoma. A escolha adequada da escala a ser aplicada deve visar a segurança e o conforto, baseando-se em estratégias
de promoção à saúde e prevenção de futuros agravos.
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Titulo: Identificação de fatores clínicos necessários para o diagnóstico de síndrome metabólica em profissionais de enfermagem
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Resumo:
A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente
relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina, de alta prevalência na população em geral. Objetivo: Analisar o
estilo de vida, aliada a dieta, e o relacionamento aos fatores que desencadearam o desenvolvimento da SM. Sujeitos e métodos:
Metodologia descritivo-exploratória com utilização de métodos quantitativos, os dados foram coletados no período do mês de Abril e
Maio de 2012, a coleta de dados foi realizada somente após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de
dados ocorreu com a distribuição do questionário de identificação com perguntas referentes aos hábitos de vida, histórico família do
profissional, utilização de medicamento para diabetes, pressão arterial e doenças cardiovasculares, os dados foram analisados através do
programa Microsoft Excel onde foram criados gráficos e tabelas para interpretação da coleta. Para a realização da pesquisa o projeto foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade SEAMA, e obtive-se o certificado de aprovação. Resultados: Foram entrevistados
34 enfermeiros e 139 técnicos de enfermagem. A interpretação dos dados de histórico clínico mostrou que 100% dos enfermeiros
entrevistados não são fumantes, e 3% dos técnicos em enfermagem são fumantes. Os resultados mostraram que 35% dos enfermeiros e
a maioria (63%) dos técnicos em enfermagem são praticantes de atividade física. Em relação a alimentação rica em sal, gorduras, frituras e
açucares, 47% dos enfermeiros possuem esses hábitos alimentares, resultado semelhante ao técnicos em enfermagem (51%).
Relacionado a alimentação preventiva com ingestão de alimentos como frutas, legumes e hortaliças 91% dos enfermeiros se alimentam
com alimentos citados acima, os técnicos seguem mesma linha de alimentação saudável com 89% fazem uso de alimentos como frutas e
demais. Realizando uma análise de fatores de risco entre os enfermeiros 6% são hipertensos, 100% dos entrevistados não apresentam,
alguns desses fatores como diabetes, doença coronariana, acidente vascular encefálico, com relação aos técnicos de enfermagem 17%
são hipertensos, 4% são diabéticos e possuem doença coronariana. Os resultados mostram que 12% dos enfermeiros possuem
síndrome dos ovários policísticos, em concordância com os técnicos em enfermagem (13%), 6% dos enfermeiros tem ou teve doença
hepática não alcoólica contra apenas 3% dos técnicos em enfermagem. Perguntas sobre medicamentos como Corticosteroides,
Betabloqueadores, Diuréticos os enfermeiros apresentaram um índice baixo de 3% que fazem uso desses medicamentos citados, para os
técnicos de enfermagem o índice foi maior (21%). Sobre histórico familiar de hipertensão 79% dos enfermeiros responderam que sim,
50% com histórico de diabetes, 62% obesidade. Nas doenças cardiovasculares, para enfermeiros 41% possuem parentes com essa
patologia e para os técnicos de enfermagem o índice aumentou 78%. Sobre exames físicos realizados durante os últimos três meses,
foram obtidos que 44% dos enfermeiros realizam o controle da circunferência abdominal e apenas 12% dos técnicos em enfermagem,
com relação a realização de aferição da pressão arterial 76% dos enfermeiros fazem esse mapeamento, aumentando esse índice para 86%
entre os técnicos em enfermagem. Comparando o acompanhamento do peso, 100% dos enfermeiros fazem esse controle de peso,
diminuindo entres os técnicos para 90%. Na mesma sequencia, calculam o índice de massa corpórea (IMC) 62% dos enfermeiros e
apenas 25% dos técnicos em enfermagem. Conclusão: Após análise dos dados dos fatores de riscos para um futuro diagnóstico de SM,
tanto enfermeiros quanto os técnicos em enfermagem possuem históricos familiares onde facilitam o aparecimento de SM. É
imprescindível e atividade física, pois esta ajuda a prevenir esses fatores.
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Titulo: A implantação de Caps III na cidade do Rio de Janeiro: avanços e desafios.
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Resumo:
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde mental, abertos e comunitários do Sistema Único de Saúde (SUS) e
foram concebidos como a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. Os CAPS se constituem como lugar de referência e
tratamento para pessoas com grave sofrimento psíquico, cuja severidade e/ou persistência demandem um cuidado intensivo, incluindo
os transtornos relacionados às substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e também crianças e adolescentes com transtornos
mentais. Tal cuidado é realizado por equipe multiprofissional com prática interdisciplinar que inclui médicos, psicólogos, enfermeiros,
terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, assistentes sociais entre outros profissionais. Os CAPS devem promover a inserção social
dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, assistência social, saúde, trabalho, esporte, justiça, cultura e lazer,
sempre de acordo com projetos terapêuticos individualizados. O Rio de Janeiro possuía apenas CAPS tipo II, o que não contemplava a
necessidade da cidade em relação ao acolhimento da crise, a fim de evitar internações psiquiátricas. Em 2010 os dois primeiros CAPS III 24hs foram implantados nas comunidades da Rocinha e Alemão, proporcionando assim a acessibilidade e acolhimento melhor as
situações de crise, como conseqüência, diminuindo as internações nas regiões onde estão localizados. Este trabalho apresenta o
processo de implantação dos CAPS III, a utilização dos leitos de acolhimento a crise e discute os desafios dos serviços de saúde mental,
abertos – 24hs, localizados em comunidades na cidade do Rio de Janeiro.Resultados: Avanços: - A acessibilidade proporcionou maior
inserção na comunidade possibilitando melhor acompanhamento dos usuários e suas famílias. - O acolhimento a crise utilizando os 6
leitos de cada serviço facilitou o manejo de situações de crise, possibilitando manter o usuário no serviço pelo tempo necessário e sem
perda de vínculo com seu território. - A diminuição de internações nos hospitais psiquiátricos ocorreu com a utilização dos leitos de
acolhimento, sendo detectada nos 2 hospitais de referência para as regiões onde os CAPS III estão localizados. - O matriciamento das
equipes ESF possibilitou melhor atendimento a casos de menor e maior complexidade, levando em consideração as questões da clínica
médica e psiquiatria, possibilitando a integralidade do cuidado. Desafios: - A violência nas comunidades, principalmente durante a
pacificação vem dificultando o trabalho destes serviços - A convivência com a ESF necessita ser lapidada, devido ao pouco conhecimento
das equipes sobre o paradigma da atenção psicossocial e funcionamento dos CAPS - Devido a proximidade com a UPA, questões
importantes sobre urgência necessitam ser aprimoradas - O atendimento a usuários de álcool e drogas dentro da comunidade tem sido
um dos maiores desafios para as equipes, que são atravessadas por esta demanda.
Titulo: Perfil da formação do profissional de enfermagem.

30

Autor(es): Silva, R.N.
Lopes, R.F.
Lisboa, V.C.
Almeida, A.Q.S.
Email:
renusill@yahoo.com.br
IES:
ESTÁCIO FAL
Palavra Chave: Docência
Enfermagem
Crítico-Reflexivo
Profissional
Resumo:
Na enfermagem a partir do crescimento dos cursos técnicos em Enfermagem, motivados principalmente, pelo aumento da demanda em
hospitais e expansão da estratégia saúde da família (ESF), abriu-se um novo campo de trabalho para os egressos dos cursos superiores
de enfermagem, atuando como docentes nesses cursos de formação técnica. Todavia, tais profissionais não tiveram formação
pedagógica nos seus cursos de graduação. Dados do censo escolar do MEC/INEP mostram que as matrículas da educação técnica nos
cursos da área da saúde cresceram 65% de 1999 a 2005. Sendo de fundamental importância que o profissional de Enfermagem saia da
graduação mais preparado para atuar em seu campo de trabalho. Considerando o atual momento de reflexão sobre a formação superior
em Enfermagem, em que mudanças curriculares estão sendo discutidas, torna-se importante questionar se os professores estão
capacitados para uma prática docente que esteja em consonância com as novas perspectivas que se colocam na educação em
enfermagem. OBJETIVO: conhecer o perfil da formação do Enfermeiro em seu exercício profissional. MÉTODOS: Foi realizada uma
pesquisa de campo, descritiva com uma amostra de oito profissionais diplomados com o curso superior de Enfermagem, sendo quatro
de unidades hospitalares e quatro de unidades básicas de saúde, que tivessem registro no Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
– COREN/AL e que estivessem em exercício profissional com pelo menos seis meses de experiência,utilizando como instrumento da
pesquisa um questionário com 20 questões, sendo 19 subjetivas e apenas 1 objetiva. Os profissionais Enfermeiros foram informados
quanto aos objetivos e metodologia da pesquisa, quanto ao sigilo de seus nomes, riscos e benefícios durante a participação na pesquisa.
RESULTADOS: as perguntas abordadas aos profissionais enfermeiros que participaram da pesquisa foram relacionadas a questões sobre
educação na docência, a importância da docência Na e Para a enfermagem, a preparação do profissional para a docência, se leciona
atualmente ou se já lecionaram e se tiveram disciplinas pedagógicas durante a graduação. Os resultados da pesquisa mostraram certa
carência durante a preparação desses profissionais na academia, o que levou a falta de conhecimento quanto a questões do dia a dia da
atuação da Enfermagem, principalmente em relação ao processo ensino/aprendizagem, seja ele formal ou assistencial; já que o termo
educar em Enfermagem não diz respeito apenas à docência em escolas técnicas, e sim a essência da enfermagem, que é educar para levar
mais saúde e conhecimento à população. Foi constatado, portanto, uma educação baseada em uma formação hospitalocêntrica,
direcionada para as técnicas de Enfermagem, e não ao conhecimento crítico, formador de novos profissionais. Sendo notável na fala dos
participantes da pesquisa o despreparo destes em suas formações. CONCLUSÃO: Desta forma, percebe-se a necessidade de mudanças
na formação acadêmica do profissional de Enfermagem, preparando-o de forma mais crítica, capacitando-o para os avanços do mundo
globalizado. De modo que tal profissional aprenda na graduação a essência da Enfermagem que é educar enquanto cuida.
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Resumo:
A Parada Cardiorrespiratória é definida como a cessação súbita da circulação sistêmica em indivíduo com expectativa de restauração de
suas funções fisiológicas, e não portador de doença crônica intratável ou em fase terminal. O seu diagnóstico clínico é feito quando os
seguintes sinais estão presentes: inconsciência, respiração agônica ou apneia e ausência de pulsos. O sinal clínico mais importante é
ausência de pulsos carotídeos. O objetivo deste estudo foi descrever a atuação do enfermeiro diante de uma parada cardiorrespiratória
em unidade de emergência. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), especificamente na
base da Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE),
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Base de Dados de Enfermagem (BDENF). O recorte temporal considerado foi o referente aos
últimos dez anos. O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de busca dos descritores: Parada Cardiorrespiratória, Ressuscitação
Cardiopulmonar e Enfermagem em Emergência, através de bases de dados informatizadas. Foram obtidos 16 artigos nas fontes
pesquisadas. A partir dos dados obtidos foram construídas duas categorias de análise: Sistemática do Atendimento ao Tratamento de
PCR; Fatores que interferem na Assistência da Parada Cardiorrespiratória. A partir dos resultados apreende-se que o sucesso do
tratamento depende da agilidade e integração do atendimento, desde a chamada do pessoal especializado passando pela ressuscitação
cardiopulmonar básica até a desfibrilação, manutenção de via aérea pérvia e aplicação de tratamento medicamentoso. Assim, as ções de
um atendimento ao paciente em PCR foram apontadas, tecendo assim, algumas considerações quanto aos cuidados, apresentando
diretrizes de atendimento e suas mudanças, contribuindo para a melhoria de sobrevida dos pacientes. Em suma, o sucesso do
tratamento depende da agilidade e integração do atendimento, desde a chamada do pessoal especializado passando pela ressuscitação
cardiopulmonar básica até a desfibrilação, manutenção de via aérea pérvia e aplicação de tratamento medicamentoso.
Titulo: Representações sociais dos universitários dos crusos de saúde de uma IES de Juiz de Fora/MG sobre a automedicação.
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Resumo:
A automedicação pode ser definida como a prática de se automedicar sem a indicação ou prescrição de um profissional médico Quando
esta prática é realizada de forma indiscriminada pode resultar em efeitos indesejáveis, como um simples prurido alérgico, até um quadro
hemorrágico podendo ocasionar a morte (PHARMACIA BRASILEIRA, 2000; LIMA; RODRIGUES, 2006). A Representação Social é uma Teoria
apresentada por Serge Moscovici que permite explicar alguns eventos da vida diária, a partir de um conhecimento do senso comum que
é partilhado e elaborado a partir das nossas experiências e está direcionada para a relação dos indivíduos e os contextos sociais, como
também para a participação desses na construção da realidade social (JODELET, 2001; SÁ, 1995). O estudo objetivou-se em realizar uma
revisão bibliográfica acerca da temática automedicação, sendo um apêndice do Projeto de Iniciação Científica Representações Sociais dos
alunos dos cursos de saúde de uma IES de Juiz de Fora/MG sobre a automedicação. Para tanto, realizou-se uma busca na base de dados
da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, a partir da palavra-chave: automedicação e representações sociais, no período de
março a maio de 2012. Para Mendonça e Menandro (2010) em pesquisa realizada com egressos dos cursos de graduação na área de
saúde, sobre a prática do cuidado com a própria saúde tornou-se evidente a percepção desses alunos pautados em um discurso que
reduz o indivíduo ao ser biológico, além da prática de automedicar-se e tentar resolver um possível problema de saúde a partir dos seus
conhecimentos. Segundo Lima e Rodrigues (2006) em pesquisa realizada com 1200 pessoas residentes em seis bairros do município de
Porto Velho (RO) foi analisada a cultura da automedicação na cidade, verificando que a percentagem do consumo de medicamento sem
prescrição médica foi significativa (44,2%) e quanto ao tipo de orientação, 10% dos medicamentos consumidos foi resultado de uma
prescrição médica e 17% dos entrevistados lêem a bula para orientar-se. A automedicação atribuída à orientação de pessoas do seu
relacionamento contribuiu com 10% e à própria escolha com 17%. Destacaram-se os grupos de medicamentos mais consumidos
segundo o valor decrescente foram: analgésicos e antitérmicos — 34%; ação terapêutica sobre o aparelho cardiovascular — 28%;
antibióticos e quimioterápicos — 8%; verminose e antiparasitarios — 5%; vitaminas e antianêmicos — 3%; ação sob o sistema nervoso
central — 3% e demais medicamentos — 19% (LIMA; RODRIGUES, 2006).
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Titulo: A dificuldade no atendimento da equipe de enfermagem ao paciente surdo em unidades básicas e hospitalares de saúde:
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Resumo:
A pessoa surda convive com inúmeros problemas na sociedade, como discriminação, preconceito e exclusão. Por não ser compreendido
em sua limitação de comunicação, é lesada no acesso aos serviços básicos, como saúde, educação, transportes e lazer. Um dos grandes
dilemas vividos pelos surdos é a falta de difusão da língua brasileira dos sinais (Libras), pois apesar de muitos saberem seu significado e
utilização não possuem conhecimento básico sobre o alfabeto e alguns sinais. Os profissionais da equipe de enfermagem que não
possuem habilidade em Libras geram contratempos no atendimento ao paciente surdo, pois com a comunicação prejudicada não há
como manter uma terapêutica adequada. OBJETIVOS: Os objetivos do trabalho consistem em identificar as dificuldades encontradas
pelos profissionais da equipe de Enfermagem no atendimento ao paciente surdo, investigar a necessidade de formação e capacitação
desses profissionais em instituições de ensino e trabalho. METODOLOGIA: o presente artigo foi composto por dois momentos: de
investigação bibliográfica através do portal E-mec, para conhecer as Faculdades/Universidades que possuem o curso de enfermagem, e a
partir daí pesquisar através do Google pesquisa as matrizes curriculares das Faculdades/Universidades selecionadas, para detectar se
existe a disciplina de Libras inserida nos cursos de Enfermagem. No segundo momento foram realizadas entrevistadas com o total de 30
profissionais da equipe de enfermagem, dentre eles, 24 técnicos de enfermagem e 6 enfermeiros, com formação entre 3 e 31 anos,
atuantes em unidades básicas e hospitalares de saúde. RESULTADOS: na amostra das 60 Faculdades/Universidades pesquisada vimos
que apenas 16 possuem a disciplina Libras inserida na matriz curricular do curso, e destas apenas 1 de forma obrigatória, pois as demais
a possuem na modalidade de disciplina optativa. Na amostra de profissionais da equipe de enfermagem examinada constatamos que no
atendimento ao paciente surdo nenhum dos entrevistados utilizou como meio de comunicação a língua de sinais, por não terem o
conhecimento dos sinais. E todos concordam na importância de formação e capacitação dos profissionais para melhor atender essa
demanda. CONSIDERAÇÕES FINAIS: conclui-se que nos dias atuais, mesmo com a regulamentação da língua brasileira dos sinais em
território nacional ainda há predomínio de outras formas de comunicação com o paciente surdo, seja por gestos, mímicas ou auxilio de
acompanhante. Por isso a extrema necessidade de difusão de Libras na sociedade, com a inserção da disciplina nos currículos escolares
e acadêmicos e a capacitação dos profissionais nas instituições que trabalham.
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Resumo:
Infecções hospitalares estão relacionadas diretamente com a assistência à saúde, sendo uma das causas principais de mortalidade e
morbidade em todo mundo. A infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a
internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. A incidência de infecção
hospitalar (IH) em UTI varia de 5 a 10%, levando ao óbito um a cada 5000 pacientes hospitalizados. O número de infecções hospitalares
chega a ser 5 a 10 vezes maior em pacientes sob cuidados intensivos do que em pacientes internados em outros setores. Este trabalho
teve como objetivo avaliar a infecção hospitalar em adultos internados em UTI com ênfase para os fatores de risco, etiologia e as
infecções predominantes, e o papel do enfermeiro no seu controle. Foi realizada uma revisão bibliográfica na Biblioteca Virtual de Saúde,
utilizando-se as bases de dados SCIELO, LILACS. Utilizou-se os descritores: infecção, sepse, UTIinfecção hospitalar. Foram selecionados e
considerados como critérios de inclusão desta revisão, artigos disponíveis em textos completos, na língua portuguesa, com o limitador
adulto e publicados no período de 2006 a 2011. Foram obtidos 15 artigos que constituiram a amostra deste estudo. Os resultados
demonstraram que quanto a etiologia as infecções em UTIs estão relacionadas a microbiota hospitalar, nos artigos as bactérias do gênero
Pseudomonas foram frequentemente mais associadas às infecções de pacientes adultos internados em UTI´s. O sítio anatômico mais
acometido por infecções foi o trato respiratório, associado a necessidade de intubação e ventilação mecanica; seguido de infecções no
trato urinário, associadas principalmente ao uso de cateter vesical. Entre os fatores de risco o uso de procedimentos invasivos,
principalmente por cateter e o tempo de permanência na unidade se destacaram para a aquisição e desenvolvimento de infecção.
Destacou-se ainda o importante papel do enfermeiro na identificação precoce dos sinais e sintomas de infecção, bem como na
prevenção e cuidados para evitar ou diminuir as infecções, contribuindo assim para redução dos agravos e número de casos.
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Resumo:
O presente estudo tem como linha de pesquisa e área predominante Relacionamento e Comunicação em Enfermagem, tendo como tema
a Sistematização da Assitência de Enfermagem (SAE) como ferramenta para um cuidado humanizado. O objeto de estudo adota a
importância da utilização da SAE como fator primordial na prática de um cuidado humanizado. Como problematização: Em que contexto
a Sistematização da Assistência de Enfermagem vem a corroborar para um cuidado mais humanizado? Como objetivo: evidenciar que a
SAE, uma vez bem aplicada, torna o cuidado dispensado ao paciente mais individualizado e humanizado. Como metodologia foi
escolhida: a abordagem de natureza qualitativa, Minayo (2003) e Richardson (1999); método descritivo Gil (1996); e de tipologia
bibliográfica, Vergara (2003) e Cervo e Bervian (2002); a revisão da bibliografia se deu de forma sistemática segundo Galvão, Sawada e
Trevizan (2004) e integrativa segundo Mendes, et al (2008). Os cenários foram bibliotecas públicas e privadas do Município do Rio de
Janeiro onde foi encontrado um grande acervo. E os sujeitos foram artigos científicos, livros, monografias, dissertações e periódicos que
forneceram conceitos e informações. Servindo estes, como fonte de coletas de dados. A revisão de literatura foi respaldada por Stefanelli
(2005), Delgalarrondo (2008) e Atkinson e Murray (1989), na primeira seção foi abordada Comunicação Humana, em suas diferentes
formas e apresentações, respaldada em Weil e Topakow (1986). Na segunda foi abordada a Sistematização da Assistência de Enfermagem
como ferramenta básica do cuidado humanizado, respaldada em Rizzoto (2002) e Waldow (1998). Na análise de dados objetivando
respostas para a problematização compreendeu-se sobre o importe da Sistematização da Assistência de Enfermagem como ferramenta
para o incremento de um cuidado humanizado, na singularidade que o paciente necessita. Contudo sobre a necessidade de adequação
das instituições de saúde para o desenvolvimento da mesma e um melhor conhecimento de seu significado e desenvolvimento por parte
do enfermeiro e sua equipe. Concluiu-se através desse estudo que a Sistematização da Assistência de Enfermagem não somente
corrobora para a prática de um cuidado humanizado como traz consigo uma autenticidade nesse cuidado, favorecendo a organização do
mesmo, tornando-o dinâmico e mais eficiente. Contudo, conclui-se igualmente a necessidade de adequação das instituições de saúde
para o desenvolvimento dessa teoria e prática de cuidado bem como um melhor conhecimento de seu significado por parte do
enfermeiro e equipe de enfermagem, acreditando que este profissional deva aperfeiçoar-se profissionalmente, através do conhecimento
científico necessário e indispensável, para que assim encontre o caminho a ser trilhado para a aplicação da Sistematização da Assistência
de Enfermagem, sem a qual não será possível a prática de um cuidado humanizado. Contudo, acredita-se que somente assim poder-se-á
valorizar o paciente como ser único e insubstituível, com características próprias, conforme a ideologia acentuada pela profissão,
tornando-se a aplicação da SAE condição sine qua non para tal.
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Resumo:
Uma das ações da vigilância em saúde é a promoção da saúde, estabelecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS)para a construção de uma
abordagem integral do processo saúde-doença. Foi objetivo do estudo descrever as ações de promoção da saúde em adultos jovens do
sexo masculino de escolas públicas de Maracanaú-CE.Trata-se de estudo descritivo, quantitativo, realizado com o público estudantil de
246 adultos jovens (20-24 anos) de Maracanaú-CE, na rede de ensino médio e de educação para jovens e adultos (EJA), após parecer
favorável do comitê de ética. Para coleta de dados, utilizou-se um questionário abordando questões sobre promoção da saúde no
período de janeiro a abril de 2012. A média de idade foi de 20,8 anos; menos da metade (30,9%) dos homens eram brancos, grande parte
(85,4%) eram solteiros e quanto à renda mensal, menos da metade (43,5%) vivia com um a dois salários mínimos. Durante os últimos 12
meses, em relação às ações de promoção da saúde, apenas 22,4% participaram de alguma conferência, reunião ou algum outro tipo de
atividade relativa ao hábito de fumar, dieta e exercício físico. Quanto às mensagens sobre promoção da saúde, 48% assistirampor
televisão semanalmente, 56,1% raras vezes ou nunca leram por panfleto, 52,4% raras vezes ou nunca escutaram por rádio, 47,6%raras
vezes ou nunca leram por jornal e 62,2% por revistas. Quanto às pessoas que exerceram influência positiva sobre promoção da saúde,
dos familiares, 14,6% orientaram para deixar de fumar, 24,4% para não fazerem uso de álcool e 13,8% para emagrecer. Dos profissionais
de saúde, 5,7% informaram para ingerirem menos sal e 3,3% menos gordura. Menos de um terço (23,2%) fez um exame geral de saúde,
54,1% não verificaram a pressão arterial, 85,1% não mediram o colesterol e 81,3% não mediram a glicemia. Conclui-se que, faz-se
oportuno focar atenção na saúde do homem, pois é perceptível o desconhecimento de adultos jovens sobre promoção de estilo de vida
saudável. Cabe aos serviços de saúde e de educaçãoampliarem o entendimento de promoção da saúde, estabelecendo-se como
referência para todo o processo de trabalho, expandindo o conceito de saúde para além da assistência a pessoas doentes, promovendo
a qualidade de vida por meio de intervenções sobre os fatores que colocam a população em risco de agravo.
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Titulo: Abordagem de enfermagem dermatológica em melanose e estrias por distensão na gravidez .
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Melanose
Resumo:
Objetiva-se identificar a presença de Melanose e Estrias por distensão em mulheres grávidas/ puérperas que participam do Projeto
Barriguda, averiguar o nível de conhecimento materno acerca destas lesões, tipo de cuidado com a pele, o grau das lesões e as
consequências psicológicas para as mesmas. Método: A pesquisa desenvolvida trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com
abordagem quantiqualitativa. Os sujeitos de estudos foram 29 gestantes ou puérperas acompanhadas no Projeto Barriguda. O cenário
de estudos constituiu-se na Vila Olímpica do Sampaio. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com posterior tratamento
estatístico das respostas fechadas e aplicação da análise temática para interpretação e análise dos discursos. Foram respeitados os
preceitos éticos e legais da Resolução 196 de 1996, que dispõe sobre pesquisas com seres humanos. Resultados e discussão: Os dados
epidemiológicos evidenciaram a incidência de estrias por distensão em gestantes ou puérperas de todas as idades. Sendo a melanose
mais comum em mulheres menos jovens. As estrias se apresentaram de forma marcante no abdômen e mamas. A interpretação
quantitativa demonstrou a baixa adesão aos processos educacionais e escolaridade. Resultados que podem interferir diretamente nos
achados. A análise quantiqualitativa evidenciou a existência de um conhecimento não científico, norteado por questões transculturais e
sociais, empregado pelos sujeitos de pesquisa no lidar com as estrias e melanoses. A análise temática permitiu a detecção de duas
categorias analíticas: Mudanças biológicas do corpo e Mudanças psico-sociocultural. Nos discursos identificou-se que o déficit de
conhecimento no que tange o melasma e as estrias por distensão na gravidez é uma realidade de todas as idades, gerando uma
inquietação, prejuízo da autoestima, déficit de autocuidado e baixa adesão às terapêuticas em dermatoses nas gestantes e puérperas.
Considerações finais: As participantes apresentaram traços transculturais que interfere na escolha das mesmas pelas formas de
prevenção e tratamento de dermatoses, desta forma, a investigação permitiu afirmar que existe um amplo campo de trabalho a ser
ocupado, por enfermeiros dermatologistas e obstetras, para a construção de laços e estabelecimento do diálogo que permitam o acesso
às informações complementares, e o desenvolvimento de novas investigações científicas. Neste sentido, o enfermeiro dermatologista
torna-se importante na saúde publica, estabelecendo diagnósticos apurados e incorporando nos planos assistenciais e intervenções
eficazes para os problemas potenciais e reais identificados.Sendo assim, tal enfoque deve ser implementados em todos cenários de
saúde (Unidades de saúde da mulher, Programas de saúde da família, Projetos sociais em comunidades, Casas de parto, Hospitais
maternidades e Hospitais escola) e de ensino (Universidades, Cursos de especializações em dermatologia e materno infantil), e que seja
investigado com mais vigor por profissionais de enfermagem, mantendo uma visão holística dos envolvidos (mãe e concepto)
construindo laços para o diálogo. Este dialogismo permitirá às mulheres o acesso a informações complementares, baseadas em
evidências científicas de enfermagem, que reduzirá a maleficência promovida pelo emprego de fórmulas contraindicadas. Produtos que
sejam classificados pela resolução RDC nº 211, de 14 de julho de 2005, da ANVISA, grau 1 e 2 pode ser prescrito pelo enfermeiro, um
profissional de saúde com embasamentos cientifico, comprometido com a saúde de forma humanizada.
Titulo: A úlcera por pressão como um indicador de qualidade da assistência de enfermagem.
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Resumo:
Os enfermeiros são os profissionais da saúde que estão mais próximos do paciente, e dessa forma, um serviço realizado de forma eficaz,
pode prevenir alterações e intercorrências que podem levar o cliente a uma internação prolongada ou até mesmo maiores complicações.
O enfermeiro é responsável por proporcionar ao paciente uma assistência de qualidade, livre de imprudências, negligências e imperícias e
por isso é tão importante que alem de competência, habilidade e atitude, ele avalie os resultados do tratamento empregado ao paciente
através de indicadores assistenciais. Dentre as alterações mais comuns em pacientes hospitalizados estão às úlceras por pressão, que
são lesões provocadas por uma pressão aplicada na pele por um longo período de tempo, que ocorrem principalmente em pacientes
acamados. Prevenir essas lesões é demonstrar da melhor forma possível a qualidade do serviço de enfermagem, dentro das instituições
hospitalares. O objetivo deste estudo é identificar a assistência de enfermagem na prevenção das úlceras por pressão e mostrar a
influência da qualidade da assistência no combate dessas lesões. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica para
desenvolvimento da temática no período de janeiro a maio de 2012. Os dados encontrados foram analisados e excluídos os artigos
elaborados em data anterior ao ano de 2000. Como critério de inclusão, levou-se em consideração informações mais atuais acerca da
temática estudada. A úlcera por pressão é um agravo previsível e a identificação dos possíveis fatores de risco como restrição ao leito,
déficit nutricional, entre outros, nos pacientes permite que o enfermeiro atue na sua prevenção. O tratamento do paciente acometido
por este agravo à integridade da pele pode ser longo e de custo elevado para as instituições de saúde, sejam elas privadas ou públicas. O
surgimento das úlceras por pressão no paciente acamado é, muitas das vezes, ocasionado pela negligência dos serviços prestados
dentro do hospital e na casa do doente. Em razão disto, é de suma importância que a enfermagem realize a avaliação sistemática de seus
pacientes. Usar a úlcera por pressão como um indicador de qualidade dos serviços de enfermagem, tornou-se fundamental para a
diminuição de sua incidência. Dessa forma conclui-se, que é cuidado importante da enfermagem realizar a avaliação sistemática de seus
pacientes no momento de sua admissão hospitalar até a sua alta, para evitar intercorrências clínicas e psicológicas devido essas lesões e
melhorando assim a qualidade de vida desses pacientes

Saude

Enfermagem
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 34 de 292

Centro: Saude

1

35

Titulo: Dados diagnósticos das epidermes foliares de coleus barbatus (andrews) benth. e momordica charantia l.
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Resumo:
A técnica de dissociação da epiderme é utilizada com o intuito de realizar a descrição das suas características microscópicas. A
diversidade e o índice de estômatos e de tricomas podem oferecer características para a autenticação de drogas vegetais. Coleus barbatus
e Momordica charantia, conhecidas popularmente como boldo e melão de São Caetano, respectivamente, são drogas vegetais
contempladas pela RDC 10/2010, que requerem parâmetros para o controle de qualidade e notificação junto à ANVISA. Este trabalho
teve como objetivo a obtenção de dados diagnósticos das epidermes foliares de C. barbatus e M. charantia como contribuição aos
parâmetros de controle de qualidade das drogas vegetais. A dissociação as epidermes de ambas as espécies foi feita em fragmentos
foliares de cerca de 1 cm², imersos em ácido acético glacial e peróxido de hidrogênio (1:1). A separação das epidermes foi feita com o
auxílio de pincel e lâmina de aço. Os fragmentos de epiderme foram depositados em lâmina e corados com safranina alcoólica 0,5% ou
fucsina, e lavados com água destilada. O material foi montado sob lamínula e lutado com esmalte transparente. A terminologia para
estômatos e tricomas segue Dickinson (2000). A epiderme abaxial de C. barbatus tem células ordinárias fortemente sinuosas, presença
de tricomas pluricelulares simples retos ou uncinados tectores e secretores capitados e unicelulares; numerosos estômatos diacíticos e
ausência de idioblastos. A epiderme adaxial tem células ordinárias fortemente sinuosas; tricomas pluricelulares simples e retos ou
uncinados e secretores capitados ou unicelulares; estômatos esparsos diacíticos e ausência de idioblastos. Em M. charantia observou-se
tanto na epiderme abaxial quanto adaxial células ordinárias sinuosas; tricomas tectores pluricelulares simples e retos e estômatos
anomocíticos; idioblastos presentes em pares. A distribuição e tipos de tricomas de C. barbatus, e o arranjo de idioblastos em apresem
M. charantia podem ser características diagnósticas úteis na autenticação de drogas vegetais obtidas destas espécies.
Titulo: Preparação e caracterização de biopolímeros.
Autor(es): Bastos, M.L.
Gomes, H. C. V.
Email:
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Resumo:
Biopolímeros são polímeros produzidos por organismos vivos. Quitosana (QS) e poliaspartato (PASP) são exemplos de dois polímeros
naturais muito utilizados em aplicações biomédicas. O primeiro é obtido a partir da desacetilação da quitina (Q) em meio básico. Esta
última por sua vez é extraída do exoesqueleto de crustáceos, tais como camarões e lagostas. A cidade do Rio de Janeiro é a maior
consumidora de pescado do país e só perde para Santa Catarina e Pará na produção de pescado. Na medida em que a geração de
resíduos de camarão, siri e lagosta é bastante significativa e que tais resíduos são constituídos por quitina, proteínas, carbonato de
cálcio e pigmentos, tem havido grande interesse em seu reaproveitamento, buscando alternativas a sua disposição final, com vistas ao
desenvolvimento de produtos de valor agregado1. A quitosana apresenta normalmente um grau médio de acetilação menor ou igual a
50%2 e é solúvel em soluções diluídas de ácidos3 tais como ácido acético e clorídrico, enquanto que a quitina corresponde a produtos
muito mais acetilados e insolúveis na maioria dos solventes. A solubilidade apresentada pela quitosana é atribuída à presença de grupos
amino na sua estrutura, os quais são protonados em meio ácido, resultando em cargas positivas distribuídas ao longo de suas cadeias,
conferindo hidrossolubilidade ao polissacarídeo. Dentre as aplicações da quitosana temos: o encapsulamento de fragrâncias, pigmentos
e princípios ativos; preparação de loções e cremes protetores; como agente umectante; como agente cicatrizante; como componente de
xampus e condicionadores. Já o poliaspartato é obtido sinteticamente e apesar de não ser produzido por organismos vivos é
considerado natural, pois seus monômeros, moléculas de ácido aspártico, são substâncias naturais4. Uma das metodologias sintéticas
utilizadas na preparação do poliaspartato consiste na polimerização térmica do ácido L-aspártico produzindo inicialmente
polisuccinimida como um pré-polímero, seguido por hidrólise da polsuccinimida. As aplicações industriais do PASP incluem tratamento
de águas, no processamento de papel e como aditivo para tintas. Na área biomédica o PASP é utilizado como componente em
membranas de diálise, pele artificial, implante ortopédico e em sistemas de liberação de fármacos. Até o presente momento avançamos
até a preparação da quitosana a partir do siri, camarao e lagostin. O sólido branco obtido apesar de apresentar aspectos semelhantes ao
biopolimero não foi caracterizado. A caracterização será efetuada em seguida através da espectroscopia na região do infravermelho. A
síntese térmica do poliaspartato foi realizada mas o produto ainda não foi caracterizado.
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Titulo: Caracterização por difração de raio - x de hidroxiapatita produzida a partir de precipitação em meio aquoso.
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Precipitação
Biomateriais
Resumo:
Os ossos e dentes de todos os vertebrados são compósitos naturais formados por moléculas de colágeno ligadas em cadeias lineares
arranjadas em fibras. Entre estas moléculas há pequenos compartimentos intersticiais regularmente espaçados, onde estão presentes
nanocristais inorgânicos, baseados em fosfatos de cálcio (hidroxiapatita) e que representa cerca de 65% da massa total do osso. Os
fosfatos de cálcio apresentam-se hoje como os principais compostos estudados e empregados como biomateriais para a reposição e
regeneração do tecido ósseo, pois têm como principais características: semelhança com a fase mineral de ossos, dentes e tecidos
calcificados; excelente biocompatibilidade; bioatividade; ausência de toxicidade local ou sistêmica; ausência de resposta a corpo
estranho ou inflamações; aparente habilidade em se ligar ao tecido hospedeiro; taxas de degradação variáveis; osteocondutividade
(indicam o caminho para o crescimento ósseo, fazendo que esta ocorra sobre a superfície ou através dos poros). Dentre as cerâmicas de
fosfato de cálcio, a hidroxiapatita (HA) é o principal material de referência na área de biomateriais. O presente projeto propõe a utilização
de resíduos de casca de ovo de galinha como fonte fornecedora de cálcio para a síntese de hidroxiapatita, conforme sugerem os
trabalhos de Oliveira et al e de Rivera et al. São utilizadas reações em meio aquoso (com controle de pH, temperatura, tempo de
envelhecimento das soluções, etc.), conjugadas ao tratamento térmico dos produtos precipitados para a obtenção de diferentes fases de
fosfatos de cálcio, com ênfase na obtenção da hidroxiapatita com tamanho de partícula nanométrico inferior a 100 nm. Apos o teste de
diferentes rotas, o composto hidroxiapatita foi sintetizado a partir da reação entre soluções de nitrato de cálcio e hidrogeno-fosfato de
amônio em meio amoniacal básico (pH = 10). O material sintetizado foi tratado termicamente em diferentes temperaturas (entre 600 e
1000 Celsius), resultando em um pó branco e finamente dividido. Amostras deste material foram submetidas à caracterização das fases
presentes por difratometria de raio-X, evidenciando a formação de hidroxiapatita e de beta-tricálcio fosfato em diferentes percentuais, de
acordo com a temperatura de tratamento térmico.
Titulo: Descrição das epidermes foliares de vernonia polyanthes less (assa-peixe) e cordia verbenacea dc (erva baleeira) para o
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Resumo:
A exposição de pessoas a drogas vegetais de origem obscura, através do uso de chás pode causar danos à saúde, impondo a necessidade
de garantir a qualidade dos produtos comercializados. Com o intuito de garantir padrões de qualidade para as drogas vegetais, o
governo brasileiro publicou a RDC 10/2010, onde são estabelecidas normas para a produção e para o controle de qualidade das drogas
vegetais, como forma de garantir a eficácia e a segurança no uso desses produtos. Entre as espécies medicinais contempladas na RDC
10/2010, estão Vernonia polyanthes e Cordia verbenácea. V. polyanthes é popularmente usada para tratar doenças respiratórias,
ferimentos, hemorroidas e infecções uterinas. C. verbenacea é usada para tratar dores e processos inflamatórios. A autenticidade das
espécies medicinais pode ser confirmada através de características morfológicas ou químicas, sendo as características epidérmicas
importantes na caracterização diagnóstica. Este trabalho teve como objetivo a descrição das características diagnósticas presentes em
epidermes foliares de V. polyanthes e C. verbenácea. Em folhas de V. polyanthes, a dissociação da epiderme adaxial foi obtida com lâmina
inoxidável após imersão de fragmentos de folhas em solução de hipoclorito de sódio 50% por 30 minutos. Para epiderme abaxial foi
utilizado escova após amolecimento em ácido nítrico 10% e estufa a 80° C por 1 hora. Em folhas de C. verbenácea, a limpeza de ambas as
epidermes foi feita com escovas após imersão de cortes foliares em solução de peróxido e ácido acético glacial (1:1) por
aproximadamente 24h. Para ambas as plantas, lâminas semi-permanentes foram confeccionadas e coradas com safranina etanólica a
0.5%.Em V. polyanthes, observou-se epiderme adaxial com células ordinárias levemente sinuosas, tricomas pluricelulares unisseriados
subulados e ausência de estômatos. Na epiderme abaxial as células ordinárias são sinuosas, tricomas pluricelulares falcados ou
uncelulares do tipo bigorna ou capitado secreor, com estômatos anomocíticos. C. verbenacea possui epiderme adaxial com células
oridnárias levemente sinuosas, tricomas pluricelulares reniformes ou capitados secretores; ou unicelulares tectores de base cônica e
ausência de estômatos. A epiderme abaxial tem células ordinárias fortemente sinuosas, tricomas pluricelulares reniformes ou capitados
secretores; ou unicelulares falcados; abundância de estômatos anomocíticos e raros diacíticos. A distinção de tricomas e a presença de
estômatos, sua distribuição e tipos são características epidérmicas muito úteis para autenticação de drogas vegetais em ensaios de
controle de qualidade. Assim, conclui-se que a distribuição e tipos de tricomas e estômatos nas epidermes de V. polyanthes e C.
verbencea são características diagnósticas que podem auxiliar na autenticação de drogas vegetais feitas a partir destas espécies.
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Titulo: Pesquisa clínica: um estudo comparativo entre as legislações aplicáveis do Brasil e da Espanha.
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Resumo:
No século XX foi elaborada a primeira norma para realização de pesquisa em seres humanos intitulada de Código de Nuremberg foi
criada em 1947 com o fim da Segunda Guerra Mundial para julgar os médicos nazistas que cometeram atrocidades em nome da ciência
.O Brasil teve a sua primeira regulamentação de pesquisa clínica em 1988 com a Resolução nº1/88 do Conselho Nacional de Saúde e no
ano de 1996 consolidou a resolução brasileira em pesquisa clínica com a publicação da Resolução nº196/96. A Espanha atualmente é
regulamentada pelo Real Decreto 223/2004. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo comparativo da legislação aplicável em
pesquisa clínica do Brasil e da Espanha, a fim de determinar as diferenças existentes entre as legislações desses países. Com a crescente
demanda dos órgãos reguladores brasileiros em pesquisa clínica, tronou-se necessário uma análise utilizando como modelo a
regulamentação de um outro país. Apesar de a legislação Norte-Americana ser a referência a Espanha foi o país escolhido por ter uma
legislação em pesquisa clínica bastante madura e também por ter conduzido um número de estudos que mais se aproxima da realidade
brasileira. Em 1996 foi publicada a Resolução CNS nº196/96 que rege as diretrizes e normas reguladoras de pesquisa clínica. O fato desta
Resolução fundamentar-se na Constituição Federativa de 1988 e em outras legislações brasileiras como o Código Civil, Código Penal e o
estatuto da Criança e do Adolescente garante a eficácia dessa resolução pois caso haja o descumprimento este ato poderá ser
considerado crime passível de processo. A resolução RDC da ANVISA nº39/2008 determina que é necessário que apenas a emissão de
um comunicado (CE) especial para que o projeto seja iniciado e que o pedido de emissão do CE poderá ser efetuado paralelamente com a
submissão do projeto à CONEP . Para harmonizar as legislações dos estados membros da União Européia criou-se as Diretivas
2001/20/CE e a 2005/28/CE. Na Espanha a norma que regulamenta a pesquisa clínica é o Real Decreto 223/2004 que segue as
orientações das diretivas européias e determina que é necessário apenas a aprovação de um único Comitê de Ética para que o estudo
inicie. Após pesquisa realizada em 17 CEPs, chegou-se a conclusão que os CEPs trabalham com um volume de estudos acima da
capacidade de avaliação e que em alguns casos os membros do CEP não possuíam experiência suficiente para avaliar certos projetos . O
atraso nos tramites regulatórios é um fator que prejudica o Brasil, uma vez que as indústrias farmacêuticas selecionam países que
tenham um tramite regulatório com velocidade razoável e o tempo médio que um projeto leva para ser aprovado no Brasil é de 180 dias .
O tramite regulatório espanhol tem uma agilidade considerável levando-se em conta que o projeto de pesquisa para ser iniciado tramita
simultaneamente pelo Comitê de Ética e pela Agencia Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários (AEMPS), fato este que leva o
tempo médio de aprovação de um projeto de pesquisa ser de 71 dias . Através desse estudo foi possível verificar que no que diz respeito
às normas éticas de proteção ao sujeito de pesquisa as duas legislações são equivalentes. Porém, em relação ao tramite de aprovação de
projetos de pesquisa, a legislação espanhola mesmo não sendo tão eficiente quanto a de outros países da União Européia leva em média
71 dias desde a submissão até a aprovação enquanto no Brasil a média desse tempo é de 180 dias. Uma sugestão para melhorar o
tramite brasileiro, seria, que as pesquisas necessitassem apenas da aprovação dos CEPs, o que faria a CONEP ter mais tempo para poder
realizar treinamentos e inspeções nos CEPs e centros de pesquisa credenciados no país.
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Titulo: Estabilidade da quercetina de eugenia uniflora sob diferentes condições de secagem e armazenamento.
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Resumo:
Eugenia uniflora, conhecida popularmente como pitangueira ou pitanga, é uma planta medicinal da família Myrtaceae, nativa do Brasil.
Suas propriedades terapêuticas são conhecidas na medicina popular e as propriedades farmacológicas elucidadas por pesquisas
laboratoriais, que comprovam sua atividade. A quercetina, um dos flavonóides conhecidos em Myrtaceae foi referenciada em folhas de
pitangueira, e suas propriedades hipotensora, anti-oxidante, anti-inflamatória dentre outras, foram comprovadas por experimentos. A
RDC 10/2010 determina o prazo de validade de 1 ano para drogas vegetais comercializadas no varejo para o preparo de infusões e
decocções. Entretanto, não há estudos que comprovem a estabilidade desses produtos por este ou qualquer outro período. Este
trabalho teve o objetivo de avaliar a influência da forma de secagem e armazenagem no teor de quercetina em droga vegetal de Eugenia
uniflora. Amostras de folhas frescas de E. uniflora foram coletadas em seu ambiente natural, na beira da Praia do Meio, litoral do Rio de
Janeiro. Amostras frescas foram submetidas á extração hidroalcoólica logo após coleta e o restante foi submetido a dois tipos de
secagem: metade em estufa a 40ºC, por 48 horas e metade à temperatura ambiente sobre bancada, por 7 dias. Após secagem, uma
amostra de cada foi submetida à extração hidroalcoólica e do restante foram feitas embalagens contendo as folhas secas. Metade das
embalagens foi mantida sob refrigeração a 8ºC (±2ºC) e a outra metade foi armazenada em estufa biológica, com temperatura de 25ºC
(±1ºC), em ausência de luz. As amostras mantidas sob refrigeração ou em estufa biológica passaram por processo de extração
hidroalcoólica após 30, 60 e 90 dias de armazenamento. Todas as extrações foram feitas com álcool 70%, por maceração a frio por 7
dias. Foram feitas análises de identificação e do teor de quercetina nos extratos. A identificação foi feita por CCD, com revelação por
NP/PEG4000. A quantificação ocorreu utilizando-se espectrofotômetro na região visível, analisando-se as absorvâncias a 425nm,
conforme metodologia descrita na Farmacopéia Brasileira. A análise pro CCD mostrou manchas e Rfs compatíveis com a presença de
quercetina e também de na ácidos fenólicos. As análises do teor de quercetina mostraram maior rendimento nos extratos obtidos logo
após a secagem, havendo queda progressiva ao longo do tempo. Os resultados apontam para uma redução no teor de quercetina ao
longo do tempo de armazenamento, independente da forma. O modo de secagem das folhas, pouco interferiu nos resultados, e a
armazenagem das drogas à temperatura ambiente proporcionou melhores rendimentos de quercetina do que as amostras armazenadas
sob refrigeração.
Titulo: Resposta imune inata na Leishmaniose Tegumentar Americana.
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Resumo:
As leishmanioses compreendem um amplo espectro de doenças causadas por parasitos do gênero Leishmania spp. A doença mais
comum no Brasil é a leishmaniose tegumentar americana (LTA). Os mecanismos naturais da resposta imune constituem a primeira linha
de defesa contra a Leishmania. Fazem parte da imunidade inata: as barreiras instituídas através da pele, as células (neutrófilos, células
dendríticas [CDs], macrófagos e células NK), as proteínas efetoras, e citocinas. Em revisão na biblioteca de medicina online, PubMed,
utilizando como estratégia de busca termos referentes aos componentes da imunidade inata contra o parasito foram selecionados 104
periódicos indexados publicados entre os anos de 1981 e 2012, na língua inglesa, dos quais 62 foram incluídos. O objetivo deste
trabalho foi descrever as principais células envolvidas na resposta imune inata contra esse patógeno, bem como as principais moléculas
encontradas nessa fase da infecção. Os neutrófilos estão relacionados com a eliminação do parasito, porém os fatores que levam essas
células a estarem mais presentes em animais susceptíveis à infecção do que nos resistentes são desconhecidos. Adicionalmente, estas
células podem influenciar o papel dos macrófagos e CDs na resposta imune durante a infecção. Os macrófagos são as principais células
que abrigam o parasito, desempenhando um importante papel no controle da carga parasitária através da produção de moléculas
oxidantes, por exemplo. No que diz respeito à carga parasitária, a citocina TNF-α,
,
óx
relacionadas com a diminuição da carga parasitária, ao passo que TGF-beta1 e PGE2 parecem estar relacionadas com o aumento de
parasitos intracelulares. As células dendríticas (CDs) se revelaram como as principais produtoras de iNOS em animais resistentes quando
infectados. Além disso, as CDs derivadas de monócitos exercem um papel protetor, mas as CDs Langerin + parecem ter um papel negativo
na resposta contra o parasito. Com relação aos mecanismos microbicidas, NO, que vinha sendo relacionado com o controle do parasito,
não demonstrou tanta relevância no controle da infecção. Contudo, os compostos reativos derivados do oxigênio (ROS) parecem estar
estritamente relacionados com a eliminação desse patógeno. Na leishmaniose experimental, os receptores toll like (TLRs) 3 e 9 foram
relacionados com a reposta protetora, e o TLR2 demonstrou ter um papel negativo na infecção. Apesar disso, o TLR4 se mostrou
importante no controle da carga parasitária. Ao contrário do que se pensava inicialmente, o desenvolvimento da resposta imune
adaptativa está mais relacionado com a doença do que com a proteção. Dessa forma, o entendimento de como os mecanismos inatos de
defesa combatem o parasito nos momentos iniciais da infecção por Leishmania gera informação de grande importância no
desenvolvimento de vacinas e de drogas moduladoras que auxiliem na terapia desses indivíduos. Destaca-se a importância de mais
estudos acerca do tema para melhor entender os mecanismos relacionados com a resposta protetora, sobretudo na espécie humana.
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Titulo: Controle da qualidade em droga vegetal de unha de gato (uncaria tomentosa) (willd.) dc. comercializada nas cidades do Rio 39
de Janeiro, Duque de Caxias, Teresópolis (RJ) e São João Nepomuceno (MG).
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Resumo:
Uncaria tomentosa possui nome vulgar de unha de gato, e é uma planta medicinal com atividade antiinflamatória, de ocorrência restrita à
região Norte do Brasil. Embora possua uma restrição em sua distribuição, tal está entre os fitoterápicos empregados no Programa de
Fitoterapia do SUS para todo o Brasil e é amplamente usado na medicina popular, através de drogas vegetais. Sua exploração vem sendo
feita principalmente de forma predatória. A unha de gato faz parte também da lista de espécies vegetais contempladas no Anexo I da RDC
10/2010, que estabelece notificação para as drogas vegetais ali listadas, além de padronização na qualidade da droga vegetal e de sua
embalagem. O controle da qualidade de uma droga vegetal começa pela sua autenticidade, o que vai determinar a eficácia no seu uso.
Problemas de substituição de espécies medicinais autênticas por outras sem respaldo em trabalhos científicos ou no uso popular têm
sido apontados por diferentes estudos. Este trabalho tem como objetivo identificar se as drogas vegetais de Uncaria tomentosa
comercializadas em municípios do Rio de Janeiro e Minas Gerais são autênticas, de acordo com suas características microscópicas. 8
amostras coletadas nos município do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Teresópolis (RJ) e São João Nepomuceno (MG) foram
identificadas com letras de A a H e comparadas com o padrão através da macroscopia, microscopia e características organolépticas. As
características microscópicas usadas foram obtidas a partir de maceração das amostras pelo método descrito por Jeffrey. Fotos do
material foram tiradas para ilustrar o estudo comparativo macroscópico, microscópico e organoléptico. As amostras A, D e H
apresentaram a mesma cor e odor do padrão. As amostras A, D e H foram compatíveis com o padrão nas suas características
macroscópicas. A análise microscópica revelou presença de cristais nas amostras A, C, E, F e G que é incompatível com o padrão. Concluise que 2 das 8 amostras estavam de acordo com todos os parâmetros estabelecidos para o padrão, sendo autênticas de Uncaria
tomentosa. Pode-se afirmar que somente as características organolépticas e macroscópicas não são suficientes para a autenticação do
controle de qualidade da droga vegetal de Uncaria tomentosa. Características microscópicas devem ser consideradas.
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Titulo: Análise da tendência do mercado farmacêutico norte americano no lançamento de medicamentos oriundos de fármacos
40
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Resumo:
Ao desenvolver um novo fármaco, a indústria farmacêutica deve garantir sua eficácia e segurança. O uso de medicamentos quirais em sua
forma racêmica pode apresentar um grave risco à saúde do paciente. Na década de 60 foi evidenciado um incidente envolvendo o uso de
medicamento na forma de uma mistura racêmica, a talidomida era usada para combater náuseas em gestantes, e considerada, à época,
um medicamento seguro para o uso em mulheres grávidas. Infelizmente o enantiômero S da talidomida apresentou atividade teratogênica
levando à focomielia, uma má formação congênita que afeta principalmente o desenvolvimento dos membros superiores e inferiores
dos bebês. O uso indiscriminado deste medicamento culminou no nascimento de milhares de crianças com graves defeitos físicos que
ficaram conhecidas como geração da talidomida . Desde então, a questão do uso de medicamentos quirais, sob a forma de mistura
racêmica, despertou a atenção da comunidade científica, mas somente após 30 anos o FDA (Food and Drug Administration) - órgão
regulatório norte americano responsável pelo controle do comércio de medicamentos e alimentos - publicou diretrizes específicas para o
desenvolvimento e registro de novos medicamentos que apresentem estereoisomeria. O presente trabalho avaliou a característica
estereoisomérica dos novos fármacos comercializados no mercado farmacêutico norte americano entre os anos de 2000 a 2010 para
identificar a tendência no desenvolvimento e comercialização de fármacos enantiomericamente puros em comparação às misturas
racêmicas. A coleta das informações foi feita no site do FDA (http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ no link Drug
Approval Reports by Month no item Original New Drug Approvals (NDAs and BLAs) by Month), buscamos todos os novos
medicamentos que tiveram aprovação para comercialização entre os anos de 2000 a 2010. As bulas obtidas foram analisadas
alimentando uma base de dados estatística no software Excel 2007®. Observamos que 90,5% das substâncias estudadas eram novas
moléculas enquanto que somente 9,5% pertenciam aos novos sais ou ésteres não covalentes. Das novas moléculas, 59,3% pertenciam
ao grupo de revisão padrão (não representam nenhum avanço em relação à terapêutica já existente) enquanto que 38,3% destas
pertenciam ao grupo de revisão prioritária (aparentam representar um avanço em relação à terapêutica já existente). Do quantitativo de
medicamentos analisados, 61,11% tratava-se de novas entidades quirais – enantiomericamente puras, 9,52% eram entidades quirais que
se apresentavam como mistura racêmica e 29,37% eram moléculas aquirais (não apresentavam nenhum centro assimétrico). Tais
resultados foram comparados a um estudo da literatura, desenvolvido em 1991, que objetivou avaliar percentualmente a proporção
entre fármacos aquirais e quirais, e distinguir a proporção entre os quirais puros e racematos. Esse trabalho usou como base de pesquisa
a publicação do livro Therapeutic Drugs acompanhando o mercado farmacêutico de 1982 a 1991. Em 1982, 31,1% dos medicamentos
comercializados eram quirais puros, em 1991 esta taxa subiu para 34,3%, em 2004 os medicamentos enantiomericamente puros
totalizavam 44% do mercado, e observamos no atual estudo que esta taxa subiu para 61,11% em 2010, o que está semelhante ao perfil
de crescimento verificado neste segmento de medicamentos, que é de 1,72% ao ano. Apesar de não ter muito tempo de publicação, o
guideline de 1992 do FDA teve um impacto significativo no declínio do desenvolvimento dos racematos e no aumento do
desenvolvimento de fármacos quirais puros, apesar de não ter afetado significativamente a taxa comparativa entre os fármacos quirais
(racematos + puros) versus aquirais.
Titulo: Influência de luz, fogo e baixa temperatura na germinação de sementes de chrysoalanus icaco.
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Resumo:
Chrysobalanus icaco, conhecido como abajeru, é uma planta medicinal amplamente utilizada como hipoglicemiante no Rio de Janeiro,
cuja exploração é feita de forma predatória. Logo, as populações de abajeru têm sido drasticamente reduzidas. Além da exploração, outro
fator que contribui para a rápida redução é a dificuldade de desenvolvimento de plantas a partir de sementes, cuja dormência exige
condições especiais do ambiente para que ocorra a germinação. Fatores físicos como temperatura e luz podem influenciar na germinação
de sementes. Em casos como do abajeru, ferramentas biotecnológicas permitem o emprego das condições necessárias in vitro, de forma
controlada, obtendo-se sucesso na germinação de grande número de sementes. A obtenção de plantas de abajeru germinadas in vitro
através de processos biotecnológicos permitirá a obtenção de matéria-prima padronizada para fitoterapia, bem como a recomposição
das populações naturais. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência de diferentes tipos de luz, calor e frio sobre a germinação in
vitro de C. icaco. Frutos maduros foram coletados no ambiente natural, na restinga de Massambaba, Arraial do Cabo, e mantidos sob
refrigeração até o início dos procedimentos. Em laboratório, testou-se a influência do fogo por 15 minutos em frutos intactos e da baixa
temperatura (± 6º C) por 24 horas nas sementes inoculadas em água gelificada, após escarificação por incisão e assepsia usual. Testou-se
a influência das luzes azul e vermelho longo em fotoperíodo de 16hs, e ausência de luz. Cada tratamento foi realizado com 4 repetições
de 20 sementes cada, sob temperatura ambiente de 25° C (± 2° C) controlada durante os ensaios. A germinação foi considerada a partir
da emergência das raízes. O fogo danificou todas as sementes, inviabilizando a sua inoculação in vitro. As sementes submetidas à baixa
temperatura não germinaram após um período de 100 dias. Sob ausência de luz houve germinação de 75% das sementes em média de 21
dias. 20% das sementes submetidas ao vermelho longo e 14% sob luz azul germinaram após 70 dias. Fogo e baixa temperatura
prejudicam a germinação de sementes de C. icaco. A ausência de luz permite maior proporção de germinação, em menor tempo, em
relação às luzes vermelho longo e azul.
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Titulo: Estudos físico-químicos e comparativos de um extrato de mucilagem e de um extrato aquoso de aloe vera.
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Resumo:
Os produtos naturais são utilizados pela humanidade há muito tempo em busca de alívio e até mesmo de cura de doenças. A Aloe vera é
uma planta originária da África e com incidência em nosso país, onde é popularmente empregada para tratamentos capilares, problemas
digestivos e mais recentemente em compostos preventivos e para tratamento de casos de câncer. Ela está indicada na Relação Nacional
de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, RENISUS, representando uma planta em potencial para viabilizar os avanços nas etapas da
cadeia produtiva, gerando assim diversos produtos de interesse ao Ministério da Saúde do Brasil. As folhas de Aloe vera foram colhidas
em armazenas em bolsa térmica para o transporte até o laboratório onde as mesmas seriam utilizadas para a obtenção do extrato. O
extrato aquoso de folhas de Aloe vera e de mucilagem de Aloe vera, foram obtidos através da retirada e raspagem da face interna das
folhas, após este procedimento triturou-se as folhas em água pré-aquecida para a obtenção do extrato aquoso de Aloe vera. A mucilagem
foi separada dos resíduos sólidos e homogeneizada. Em seguida ambos foram resfriados a temperatura de – 70ºC e submetidos ao
processo de liofilização. O extrato aquoso liofilizado das folhas e o da mucilagem de Aloe vera foi re-suspenso em água destilada e
submetido a estudos físico-químicos comparativos em diferentes condições. Os métodos utilizados foram o de varredura em
espectrofotômetro em luz UV onde foram analisados os picos de absorbância, comparações de pH e verificações de condutibilidade
elétrica após a exposição do extrato a diferentes condições de preservação por 24h. De acordo com os resultados obtidos, tanto o
extrato aquoso da parte externa das folhas quanto o da mucilagem demonstraram elevados níveis de condutividade elétrica e teor de
compostos fenólicos.Podemos expecular após estes resultados quais as melhores condições de armazenamento do extrato para
preservação dos compostos de interesse farmacológico e que a concentração maior destes está na parte externa das folhas e não na
mucilagem como grande parte da população acredita.
Titulo: Análise de prescrições contendo antimicrobianos dispensados em drogarias distintas no município de Campo Grande –
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MS, no período de janeiro a abril de 2012.
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Resumo:
Introdução: A resistência de agentes infecciosos a medicamentos antimicrobianos tem se tornado uma das maiores preocupações para a
organização mundial de saúde (OMS) devido ao seu uso inapropriado. Para contribuir na redução da resistência bacteriana, a Agência
nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), determinou que todas as farmácias e drogarias de todo o país, só poderão vender antibióticos
mediante a apresentação da receita de controle especial em duas vias, sendo a primeira retida no estabelecimento farmacêutico e a
segunda devolvida ao paciente carimbada e assinada pelo farmacêutico responsável. Segundo o guia para a Boa Prescrição Médica da
OMS, após a seleção do tratamento com medicamentos e a prescrição da receita, o médico deverá informar ao paciente sobre os
objetivos do tratamento, como, quando e por quanto tempo deve-se tomar o medicamento, seus benefícios, riscos e interações, reações
adversas, intoxicações, procedimentos a seguir caso surja algum efeito adverso e quanto a sua armazenagem. De acordo com a RDC 20
de 5 de maio de 2011, a receita deverá conter: nome, sexo e idade do paciente, data da prescrição, nome do medicamento e dosagem,
forma farmacêutica, quantidade, posologia, tempo de uso, utilização da DCB ou, na falta, utilizar a DCI, nome e endereço do profissional
que prescreveu a receita e assinatura do prescritor. Todas essas características deverão ser observadas, de modo a facilitar a compra pelo
paciente. Objetivo: Analisar as prescrições contendo antimicrobianos dispensados em 4 drogarias distintas no município de Campo
Grande/MS, no período de Janeiro a Abril de 2012. Métodos: Foi realizado, um estudo descritivo e transversal, a partir de prescrições
dispensadas em quatro drogarias no município de Campo Grande/MS. Das quais foram analisadas conforme a RDC 20/2011,
informações como legibilidade; quantidade de principio ativo mais prescrito; posologia; dados de identificação do paciente (nome, idade
e sexo); Identificação do prescritor (data, assinatura e carimbo); percentual de genéricos e tempo de uso. Resultados: Das 342
prescrições analisadas, foram prescritos 366 antimicrobianos,não sendo levado em consideração os medicamentos que não faziam
parte da classe dos antimicrobianos, mas que eram sujeitos a retenção de prescrição. Dos antimicrobianos mais dispensados, destaca-se
a Amoxicilina sendo o medicamento mais prescrito pelos profissionais da area da saúde com 24,04% dos receituarios; 20,22%
Ciprofloxacino; 18,58% Azitromicina; 9,29% Cefalexina; 6,55% Metronidazol; 4,92% Norfloxacino e 10,12% Outros. Do total, 80,60%
foram de medicamentos genéricos; 10,38% foram de medicamento similar e 9,02% de medicamento de marca. Cerca 48,95% das
prescrições não continham idade, 16,52% não continham informação de sexo, 14,71% não continha tempo de uso, 12,32% não
continha apresentação e quantidade e 7,50% não continha carimbo. Verificou-se também que 61,24% das prescrições, os pacientes
eram mulheres e 38,76% homens. Em relação a idade do paciente que faria o uso destes medicamentos, observou-se que a faixa de 1630 anos representou 23,78%, de 31-45 anos representou 24,32%. Quanto a legibilidade, 71,35% eram legíveis; 26,90% eram pouco
legíveis e 1,75% ilegíveis. Conclusão: Pode-se demonstrar que a aplicação das normas atribuídas na RDC 20/2011 ainda não está sendo
cumprida pelos prescritores. Destaca-se desde a ilegibilidade das prescrições, ausência de posologia, de forma farmacêutica, via de
administração, duração do tratamento, inadequações quanto à especificação correta do medicamento e identificação do prescritor assim
como a do paciente. O plano do Governo Federal de proporcionar um medicamento mais barato a população pode-se demonstrar um
grande incremento, com 80,60% das prescrições de medicamentos genéricos. Desta forma, o que deverá prevalecer, será a cooperação
médico e farmacêutico, pois a assistência farmacêutica fica comprometida se esses atributos não forem cumpridos.
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Titulo: Monitoramento microbiológico de infecção urinária em pacientes com lesão medular atendidos em um centro de
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Resumo:
Considera-se lesão medular (LM), uma agressão à medula espinhal, que pode causar ao paciente algumas consequências, como: perda
parcial ou total da motricidade voluntária e/ou da sensibilidade tátil, dolorosa e profunda. O aparecimento da LM pode ocorrer em
virtude das fraturas, luxações ou ferimentos na medula espinhal, sendo hoje em dia, frequente devido o aumento da violência urbana,
quedas, acidentes em mergulho e patologias, ocasionando comprometimento nos sistemas urinário, intestinal, respiratório, circulatório,
sexual e reprodutivo. O comprometimento da inervação normal da bexiga e do esfíncter urinário é capaz de causar ao lesado medular
complicações urológicas, sendo as infecções do trato urinário (ITU), as mais comuns. A ITU é definida como a invasão e multiplicação de
microrganismos patogênicos no trato urinário, com capacidade de se instalar em diferentes localidades, como na bexiga urinária, ureteres
e uretra. Existem alguns fatores capazes de aumentar a incidência de ITU nestes pacientes, como o esvaziamento incompleto da bexiga, a
baixa complacência da parede da bexiga e o uso de sonda de demora assim como a de alívio. Objetivo: Monitorar microbiologicamente a
presença de infecção urinária em pacientes com lesão medular atendidos em um centro de reabilitação de Campo Grande/MS.
Metodologia: Fez-se a análise das amostras de urinas dos pacientes utilizando- se a técnica do exame de urina tipo I e a urocultura em
placas com o ágar cromogênico. Resultados: Foram analisadas no decorrer de três meses da pesquisa 22 amostras de urinas. Houve
maior participação do sexo masculino 88,9% em abril, 83,3% em maio e 85,8% em junho; 55,6% dos participantes possuíam faixa etária
entre 20-30 anos, 22,2% estavam entre 31-40 anos, 11,1% entre 41-50 anos e 11,1% entes 51-60 anos. No mês de abril em 45% das
amostras avaliadas foi diagnosticada infecção urinária, em maio 83% e em junho 57%. Quanto à distribuição de ITU em relação ao sexo,
houve maior prevalência nos homens, sendo diagnosticada em 75% no mês de abril, 80% em maio e 75% em junho. Na avaliação
bioquímica, em tira reagente, constatou-se a presença de três elementos importantes para o diagnóstico de ITU: 22,70% das amostras
constatou-se a presença de nitrito positivo, em 27,20% a presença de bactérias, em 41% a presença de leucócitos aumentados e em
9,10% das amostras nada foi observado. Dentre as 22 uroculturas semeadas durante os três meses da pesquisa, em 59,09% constatouse positividade para ITU. Entre as amostras que apresentaram ITU, 46% isolou-se Escherichia coli, em 39% Enterococcus spp. e em 15%
Staphylococcus saprophyticus. Conclusão: No estudo observou-se a prevalência de infecção urinária no grupo de pessoas participantes,
podendo assim ser avaliado a importância da realização periódica de acompanhamento médico e microbiológico da urina dos pacientes
com lesão medular, já que este grupo apresenta alta pré-disposição, principalmente devido às alterações da bexiga urinária e o uso do
cateter.
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Controle De Vetores
Resumo:
Os inseticidas do grupo carbamatos e organofosforados são inibidores das colinesterases, sendo a plasmática (BChE) um biomarcador
de exposição e a acetilcolinesterase eritrocitária (AChE) um biomarcador de efeito. 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. Como a atividade enzimática varia de acordo com o sexo, raça,
idade, fatores sócio econômicos, a escolha da população para elaborar valor de referência 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. 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
assinaram Termo de Consentimento livre e esclarecido, este estudo faz parte de um projeto de pesquisa: Fator de risco para câncer:
Avaliação da exposição a agrotóxicos nos trabalhadores de controle de vetores do estado de Mato Grosso do Sul, que foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Parecer n⁰. 1769/2010. 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%). Tanto para os valores da BChE quanto para a AChE, observou-se grande variabilidade interindividual, sendo maior no sexo
feminino (CV = 29,53% e 54,0%, respectivamente), do que no sexo masculino (CV=24,63% e 47,56%, respectivamente), e, em ambas as
atividades não apresentaram distribuição normal (teste Lilliefors p< 0,05), não houve diferença significativa quanto ao sexo entre os
valores medianos das duas enzimas (p > 0,05). O valor de referência para AChE foi de 0.18 µmoles/min/mg de proteína, e para BChE foi
de 6.98 µmoles/min/mL de plasma, 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.
Titulo: Fator de risco para hipertensão: teor de sódio nos alimentos.
Autor(es): Marques, A. A.
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Resumo:
A hipertensão é um fator de risco para todas as doenças cardiovasculares, cuja mortalidade é um problema de saúde pública, que deve
ser considerado em todas as esferas de atuação do SUS. O sódio é um mineral essencial responsável pela regulação dos níveis de
eletrólitos do plasma, cujo excesso leva a hipertensão. A fonte de sódio na alimentação é o sal de cozinha (cloreto de sódio), que tem
cerca de 40% de sódio. Atualmente a troca dos padrões de consumo alimentar, favorece a ingestão de alimentos industrializados, onde o
sal é muito utilizado na conservação. O objetivo deste estudo foi avaliar os teores de sódio, através da rotulagem de produtos
industrializados e comparar com o Valor de Referência Diário Recomendado. Foi coletado o teor de sódio de 221 rótulos de produtos
industrializados de diferentes marcas, dos seguintes grupos: maionese, massas, leite, refrigerantes, catchup, margarina, bolachas,
enlatados, molho de tomate, produtos cárneos congelados, através de visita a supermercados do município de Campo Grande, MS, em
2011. A média dos teores de sódio encontrada nos produtos: maionese, miojo, lasanha congelada, massas frescas, leite UHT, leite
pasteurizado, refrigerante normal, refrigerante diet, salgadinhos flocos de milho, batata palha, cereais matinais, catchup, margarina com
sal, bolacha recheada de chocolate, bolacha salgada, enlatados vegetais, enlatados de origem animal, molho de tomate, hambúrguer
congelado e produtos cárneos congelados foram: 1.145,30 ±659,5; 1197,6 ± 560,6; 560,85 ± 213,0; 138,70 ± 46,80; 133 ± 66,5; 20.03
± 11,61; 32.33 ± 18,65; 235,7 ± 113,60; 134,3 ± 45,5; 118,46 ± 57,23; 11,8 ± 26,6; 77,5 ± 23,0; 113,3 ± 64,7; 236,2 ± 82,7; 465,8 ±
233,6; 512,3 ± 568; 306,4 ± 54,4; 745,6 ± 195,4 e 783,36 ± 237,38, respectivamente. Os produtos que apresentaram maior variabilidade
dos teores de sódio por porção estabelecida no rótulo foram: miojo (cv=57,58%), refrigerante normal (c v= 57,98%), refrigerante diet
(cv= 57,67%), bolacha recheada de chocolate (cv= 57,13%), enlatados vegetais (cv= 50,16%), e, enlatados de origem animal (cv=
110,87%). Quanto a relação do teor médio de sódio e o valor diário de referência de sódio (2400mg) estabelecido pela RDC n. 360, de 23
de dezembro de 2003/ANVISA e FAO/OMS/2003, os produtos: miojo e lasanha congelada apresentaram maior percentual: 47,72% e
49,90%, respectivamente. Conclui-se que é necessária intervenção dos órgãos governamentais junto aos setores produtivos para garantir
alimentos com menores teores de sódio, como estratégia de prevenção na Saúde Pública. Considerando que várias pesquisas concluem
que hipertensão leve pode ser reduzida e atingir valores normais através de tratamento dietético com restrição de sódio, portanto,
recomenda-se como estratégia de educação em saúde para o Programa de Hipertensos, escolares e população em geral, promover a
correlação do sódio com o sal de cozinha, e, análise de rótulo de produtos, pois, inúmeros estudos define que a população desconhece
esta relação.
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Titulo: Análise comparativa das comorbidades respiratórias em crianças com síndrome de down, que receberam intervenção
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Resumo:
Com base no Censo IBGE de 2000, a incidência da SD em nascidos vivos é de 1:600/800 nascimentos, tendo em média 8.000 novos
casos por ano no Brasil. A criança com Síndrome de Down (SD) apresenta predisposição para as complicações respiratórias em função
da hipotonia generalizada e da baixa imunidade. As morbidades da criança portadora da SD são elevadas, sendo mais freqüentes as
infecções respiratórias, entre os fatores associados estão as cardiopatias, que aumentam os riscos destas complicações. Objetivo:
comparar os resultados relativos às morbidades do sistema respiratório em crianças com Síndrome de Down que receberam tratamento
fisioterapêutico motor pelo programa ISME com abordagem preventiva às morbidades respiratórias nas redes: pública e privada.
Metodologias: Estudo descritivo transversal, amostra de conveniência, composta de 30 crianças, de recém-nato até três anos de idade,
sendo 16 da rede pública e 14 da rede privada, no período de janeiro/1990 a maio/2008. Foi utilizada uma ficha que permitiu coletar
informações de relevância à pesquisa contidas nos prontuários dos pacientes, referentes ao exame físico e as complicações respiratórias
ocorridas no período desde a entrada no programa de tratamento até a alta fisioterapêutica que ocorreu com a aquisição da marcha
espontânea. Os bebês receberam tratamento fisioterapêutico pelo programa ISME. Os dados foram tratados através do teste Exato de
Fischer. Resultados: Dos 16 pacientes da rede pública, 15 (94%) apresentaram comprometimento respiratório, na rede privada, dos 14
pacientes somente 1 (7%) apresentou comprometimento. Houve ocorrência de pneumonia em 9/16 (56%) dos pacientes da rede pública
e nenhum paciente da rede privada apresentou pneumonia. Das 30 crianças somente duas com cardiopatia (da rede pública)
necessitaram de internação pela pneumonia. Em relação a frequência 11/16 (68,75%) dos pacientes da rede pública receberam
tratamento fisioterapêutico contínuo, enquanto que na rede privada a freqüência foi de (100%). Das causas de internações (respiratória,
cardíaca, gastroesofágica e intestinal) da rede pública. Dos 4 casos, 2 (50%) foram devido à intercorrência respiratória e 2 (50%) devido à
intercorrência cardíaca. Na rede privada, em 3 casos, 2 (66,67%) foram devido à intercorrência cardíaca e 1 (33,33%) devido à
intercorrência intestinal.Não se encontrou na literatura trabalho com o mesmo enfoque para permitir a comparação dos resultados
obtidos nesta pesquisa. Além disso, este é um dos poucos trabalhos no nosso meio que mostra a influência do tratamento
fisioterapêutico motor com abordagem preventiva às morbidades respiratórias em crianças portadoras da Síndrome de Down.
Conclusão: A abordagem do tratamento fisioterapêutico motor com enfoque na prevenção das comorbidades respiratórias nas crianças
portadoras de SD pode diminuir as comorbidades respiratórias, assim como os episódios de pneumonias e de pneumonia de repetição e
internações hospitalares. Com base nos resultados obtidos neste estudo que sugerem que a abordagem do tratamento fisioterapêutico
motor com enfoque na prevenção das comorbidades respiratórias pelo programa ISME nas crianças portadoras de SD podem diminuir as
comorbidades respiratórias, os episódios de pneumonias e de pneumonia de repetição e internações hospitalares. Concluiu-se também
que a situação socioeconômica sugere ser um fator determinante das comorbidades respiratórias da população estudada.
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Titulo: Simulações computacionais da propagação do ultrassom em fraturas ósseas: influência do comprimento e desnivelamento
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Resumo:
O ultrassom (US) é uma forma de energia mecânica que se propaga no meio físico por ondas de pressão acústica de alta freqüência, é
amplamente aceito na comunidade científica pela sua influência na recuperação de fraturas ósseas porém, o real mecanismo pelo qual o
US estimula a recuperação óssea permanece desconhecido. Para uma melhor compreensão dos fenômenos que permeiam a aceleração
da recuperação de fraturas com a utilização de US, tornam-se necessários estudos mais específicos sobre a propagação das ondas
acústicas dentro de uma fratura. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um estudo computacional sobre a propagação da
onda de US na fratura óssea por meio de simulações em duas dimensões, verificar se características geométricas da fratura, como
comprimento da fratura e desnivelamento dos fragmentos ósseos podem influenciar a propagação do US dentro da fratura. Os modelos
numéricos utilizados foram configurados: duas placas simulando osso cortical com espessura de 4 mm cada, separadas pela cavidade
medular de 6 mm, tecido mole acima e abaixo das placas de osso cortical com espessura de 2 mm. Comprimento vertical total do modelo
foi de 18 mm e comprimento horizontal total de 20 mm. As variações realizadas foram: comprimento de fratura em 1, 2 e 3 mm,
desnivelamento das placas ósseas em 0, 1 e 2 mm. Transdutor emissor de US: quantidade 1(um), frequência central de 1 MHz, largura 1
mm, transmissão longitudinal, distância de 1,95 mm acima do receptor 1. Transdutores receptores pontuais, no total de 5 (cinco), todos
centralizados no meio da fratura, distribuídos nas posições verticais: 2, 6, 12, 16 e 18 mm. Cada simulação foi realizada no tempo de 20
µs. Os parâmetros extraídos dos sinais foram: tempo de vôo do primeiro sinal de chegada (TOFFAS) e a atenuação (SPL) em decibéis. Os
resultados demonstraram um padrão linear crescente do tempo de vôo em cada receptor nos tamanhos de fratura diferente, a atenuação
em cada receptor nos tamanhos de fratura diferentes acontecia conforme a onda se propagava dentro da fratura, num padrão de
crescente da perda do sinal, ocorrendo um ganho da amplitude do sinal nos últimos receptores, principalmente nas fraturas de maior
tamanho. O presente trabalho concluiu que o tempo de vôo da onda de ultrassom não foi influenciado substancialmente pela variação
no tamanho da fratura ou no desnível entre os fragmentos. No entanto, a atenuação da energia, medida através do SPL, é alterada
quando se aplicam diferentes tamanhos de fraturas e desníveis. A energia do US é atenuada conforme se propaga pelo espaço de fratura,
podendo dessa forma trazer implicações na terapêutica, uma vez que o terapeuta pode ser induzido a estimular mais uma região da
fratura do que outra.
Titulo:
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Resumo:
Pessoas com disfunção patelo-femoral frequentemente possuem alterações nos músculos estabilizadores da patela e também do
quadril. Uma técnica de reabilitação é a aplicação de kinesio taping, uma fita elástica que pode ser aplicada na pele com o objetivo de
melhorar propriocepção, ativar, inibir ou reposicionar a musculatura do local onde é aplicado. Objetivo: avaliar e comparar o onset e a
sincronização dos músculos glúteo máximo, bíceps femoral e eretores espinais lombares contra-laterais, em indivíduos com e sem
disfunção patelo- femoral, antes e após aplicação de kinesio taping. Método: Foram selecionados dezenove indivíduos, sendo nove
indivíduos do grupo controle e dez indivíduos do grupo experimental, de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 40 anos, avaliados de
acordo com os critérios dos questionários de Lysholm e de Kujala. Os grupos foram avaliados por meio de eletromiografia para comparar
o onset e a sincronização dos músculos antes e após aplicação da bandagem. Resultados: A análise dos dados antropométricos
apresentou p-valor maior que 5%, portanto não há diferença significativa entre os grupos com e sem disfunção patelo-femoral. Estes
dados caracterizam a homogeneidade da amostra. A análise dos questionários de Kujala e Lysholm apresentou p-valor menor que 5%,
apresentando diferença significativa entre os grupos. O grupo controle apresentou o onset e a sincronização dos músculos estudados,
antes e após a aplicação da kinesio taping, conforme literatura pertinente. Já o grupo experimental apresentou alteração no onset e na
sincronização dos músculos estudados, antes e após a aplicação do kinesio taping. Conclusão: Por meio de eletromiografia, foi
identificada diferença no onset dos músculos glúteo máximo, bíceps femoral e eretores espinais lombares contra-laterais, em indivíduos
com e sem disfunção patelo-femoral, antes e após aplicação de kinesio taping no músculo glúteo máximo. Por meio de eletromiografia,
diferença na sincronização dos músculos glúteo máximo, bíceps femoral e eretores espinais lombares contra-laterais, quando
comparados os indivíduos com e sem disfunção patelo-femoral, antes e após aplicação de kinesio taping no músculo glúteo máximo.
São necessários mais estudos sobre a aplicação do kinesio taping como estratégia de reabilitação da musculatura do quadril em pessoas
com disfunção patelo-femoral.

Saude

Fisioterapia
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 45 de 292

Titulo: A influência da yoga-terapia-hormonal nos níveis hormonais de estradiol em mulheres menopausadas.
Autor(es): Souza, T.R.
Novais, J.M
Maciel, R.R.B.T.
Email:
robertorbtm@hotmail.com
Palavra Chave: Yoga-Terapia-Hormonal
Menopausa

46
IES:

ESTÁCIO FIB

Produção Hormonal
Exercício Físico
Resumo:
Aferir os efeitos da yoga-terapia-hormonal, vertente da yoga, um sistema ortodoxo da filosofia Hindu que envolve exercícios físicos
associados com técnicas posturais e respiratórias chamadas de ássanas e pranayamas , através da avaliação dos níveis hormonais de
Estradiol; T4 Livre e TSH de mulheres na faixa-etária de 45 a 60 anos, antes e após período de prática do método, identificando possíveis
variações hormonais a partir dos estímulos glandulares propostos. Foi constituída uma amostra de 14 mulheres entre 45 e 60 anos, no
período da menopausa, que não estavam utilizando nenhum método de reposição hormonal.O protocolo experimental foi conduzido da
seguinte forma: No primeiro mês: Exercícios preparatórios: Mobilizações de cinturas escapular e pélvica, coluna, articulações do quadril
e tornozelos; alongamentos de cervical, ísquios tibiais, adutores, flexores de quadril; fortalecimento de cervical, extensores da coluna e
Membros Inferiores.Do segundo ao décimo primeiro mês : Aquecimento dinâmico: ombros; flexão lateral; mobilização de quadril;
Círculos com o tronco; torção de coluna; Gatos; Alongamentos de MMII ;Prática completa de Yoga-terapia-hormonal: Matsyendrásana respiração Bástrika; Mahásana – Retenção de ar (Kumbhaka/ Puraka); Prece Muçulmana – respiração Bástrika; Sono Facilitado –
respiração Bástrika; Sono Completo (Supta Vajrásana) – respiração Bástrika; – respiração Bástrika; Relaxamento e Condução da Energia
para ativar tireóides e ovários ; Vilomásana Dinâmica – respiração Bástrika; Emagrecedor – respiração Ujjayi; Sthambásana Dinâmica –
respiração Bástrika; Surya Bedhana em Alongamento – Bástrika; Posturas invertidas: Viparita Dinâmica – respiração Bástrika;
Harmonização da energia para ovários, tireóides e hipófise; Relaxamento.Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos do Centro Universitário Estácio da Bahia, parecer 158. A comparação entre os grupos controle e experimento foi
realizada utilizando-se o teste t de student. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o valor de p<0,05.
Para o cômputo dos dados foi utilizado o programa estatístico GraphPad Prism, versão 4.00 – (GraphPad Software Incorporated). Os
sujeitos da pesquisa foram avaliados no início da pesquisa e no décimo primeiro mês do programa terapêutico. O estradiol (inicio:
23,04923077 / décimo primeiro mês: 26,66; p= 0,99);FSH(inicio: 82,98230769 / décimo primeiro mês: 84,03181818 ; p= 0,749) e T4
Livre (inicio: 2,914285714 / décimo primeiro mês: 5,977777778 ; p=0,1905) apresentaram aumento após a implantação do programa
de Yoga Terapia Hormonal. Entretanto, os resultados não foram estatisticamente significantes. Em que pese, a impossibilidade, neste
estudo, de confirmar a eficácia da Yoga Terapia Hormonal na alteração de variáveis bioquímicas, pode-se constatar que houve uma
tendência de aumento das variáveis mensuradas.Sugere-se desta forma, que novos estudos sejam conduzidos no intuito de identificar
os possíveis mecanismos que favorecem a mudança do perfil hormonal de mulheres menopausadas decorrente de um programa de Yoga
Terapia Hormonal.
Titulo: Estudo comparativo do tratamento de estrias atróficas com microcorrente galvânica utilizando as técnicas de escarificação
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Resumo:
Estria é uma atrofia da pele, adquirida devido ao rompimento das fibras elásticas presentes na derme. Estrias podem afetar tanto homens
quanto mulheres, porém a frequência é maior no gênero feminino, sendo uma das principais queixas estéticas das mulheres. a alteração,
além de ser desagradável, do ponto de vista estético, também acarreta alterações comportamentais e emocionais. A corrente
microgalvânica é usada no tratamento das estrias e tem a função de provocar um processo inflamatório agudo no tecido com posterior
regeneração do mesmo. Existem duas principais formas de aplicação da técnica com microcorrente galvânica, a escarificação e a
ponturação. Objetivo: Este estudo teve como objetivo comparar as técnicas de escarificação e ponturação após aplicação da
microgalvanopuntura. Metodologia: Participaram do estudo oito voluntárias, portadoras de estrias albas, que foram submetidas a
quatro sessões de microgalvanopuntura na região glútea. As técnicas de ponturação e escarificação foram realizadas do lado direito e
esquerdo, respectivamente. Foram feitas fotografias para uma análise qualitativa e em seguida uma planimetria para análise quantitativa.
Resultados: Foram selecionadas 10 mulheres saudáveis, estudantes da Faculdade Estácio de Sá, com idade entre 18 e 30 anos, de pele
clara ou parda, portadoras de estrias atróficas albas em região glútea com surgimento na adolescência. A avaliação dos resultados foi
realizada através da medida do comprimento das estrias além da medida de planimetria pré e pós tratamento, além da utilização de um
questionário de satisfação da paciente em relação às técnicas de escarificação e ponturação. De acordo com análise qualitativa das fotos,
observou-se serem mais significativos os resultados da técnica de ponturação, visto que, na escarificação, surgiu, próximo à estria, uma
mancha escura sugestiva de tecido cicatricial. Conclusão: Concluiu-se ambas às técnicas melhoraram o aspecto das estrias, sendo que a
técnica de ponturação foi superior a técnica de escarificação. Portanto as técnicas de escarificação e ponturação em conjunto com a
aplicação de corrente microcorrente galvânica podem ser consideradas como uma opção no tratamento de estrias devido a diminuição
da extensão das áreas afetadas e conseqüente melhora no aspecto geral da pele.
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Resumo:
Hiperbilirrubinemia neonatal é grande preocupação para o neonatologista, pois alta taxa da bilirrubina indireta pode levar ao Kernicterus.
Objetivos: Identificar o nível da taxa de bilirrubina nos recém-nascidos prematuros que apresentaram reflexos primitivos anormais;
identificar se há correlação entre a taxa de bilirrubina sérica e alteração na resposta dos reflexos primitivos e das reações de
endireitamento, verificar se a influencia da fototerapia na manifestação dos reflexos primitivos. Metodologia: A amostra foi composta de
343 lactentes que nasceram prematuramente fazem parte de uma coorte que vem sendo estudada em relação à apresentação dos
reflexos primitivos. Critérios de inclusão: Lactentes nascidos abaixo de 36 semanas de idade gestacional; de qualquer peso ao
nascimento; de ambos os gêneros; os que necessitaram de cuidados na UTIN e os que ficaram no alojamento conjunto; apresentar
ausência de hemorragia intraventricular verificada pelo exame de ultrasonografia transfontanela realizado até a 40ª semana de idade
gestacional; Apgar de quinto minuto igual ou superior a sete e reflexos primitivos anormais. Foi realizado o exame físico através do
Protocolo de Triagem Neuromotora Neonatal e o re-teste dos reflexos primitivos no período após primeiro mês de idade corrigida e com
o peso acima de 2.500g. A análise da curva receiver operating characteristic (ROC) para se obter o ponto de corte para os valores da TBS,
para se distinguir a manifestação dos reflexos a partir de um ponto de corte, levando em consideração ter feito ou não fototerapia.
Resultados: Dentre os lactentes do estudo 199 apresentaram respostas dos reflexos primitivos normais, destes 75,9% não fizeram
fototerapia enquanto que 24,1% receberam o tratamento. Dos lactentes que apresentaram reflexos anormais 32,1% não receberam
tratamento, enquanto que 67,9% fizeram fototerapia (p < 0,0001). Quando o teste foi realizado para as variáveis dicotomizadas
(fototerapia) avaliando a bilirrubina e os reflexos primitivos, este apresentou significância estatística apenas para os que não realizaram
fototerapia (p<0,001), enquanto que, para os que realizaram fototerapia não apresentaram consistência estatística (p=0,86). Os
resultados sugerem que os lactentes que manifestaram reflexos primitivos normais e que realizaram fototerapia apresentam valor
mediano de bilirrubina superior e maior que 10mg/dl, quando comparado aqueles lactentes que não realizaram fototerapia (mediana
inferior a 5mg/dl). Por outro lado, do grupo de lactentes que realizou fototerapia com valor mediano de bilirrubina superior e maior que
10mg/dl, 67,9% apresentaram reflexos primitivos anormais. Discussão: A vulnerabilidade do prematuro abaixo de 36 semanas é uma
situação onde o valor da TBS fica inconsistente para se levar um único valor da TBS como parâmetro do inicio da fototerapia preventiva. A
AAP (2004) afirmou que a melhor forma de prevenir kernicterus é saber a taxa total de bilirrubina e fazer o uso da fototerapia preventiva.
Conclusão: Sugerek
TBS ≤ 5 /
é 35
G,
considerando que quanto menor for o peso de nascimento e a IG, maior é a exposição à toxidade da bilirrubina; repensarmos o conceito
da prevenção, visto que se torna difícil obter um parâmetro de referencia para esta população em função das múltiplas situações
adversas que cada RNPT pode apresentar. Sugere-se então repensar qual é o protocolo utilizado nas unidades de assistência
neonatológica em relação a monitorização da TBS principalmente nos cinco primeiros dias de vida, quando o RNPT ainda deve estar no
ambiente hospitalar, para que se possa efetuar condutas preventivas para o Kernicterus em função das conseqüências no
desenvolvimento neuropsicomotor principalmente em RNPTs. Observou-se ocorrência da manifestação dos reflexos primitivos anormais
em RNPT que apresentaram TBS de 5.6mg/dl.
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Titulo: Efeito da sala de descompressão com intervenção da fisioterapia em confecções na prevenção de doenças
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Resumo:
A sala de descompressão ou sala de descanso é o ambiente desenvolvido para ajudar a combater o alto nível de estresse dos
colaboradores dentro da própria empresa. Ela é elaborada com a finalidade de relaxamento para proporcionar aos usuários a sensação de
bem estar e conforto para a recuperação da concentração.Contudo, até o presente momento é escassa a literatura sobre o efeito das
salas de descompressão, pois não se avaliou o efeito da presença destas em empresas, ainda mais com a presença de um profissional
fisioterapeuta atuando diretamente com os funcionários. Em confecções, existem metas de produção em série, trabalho estático e
condições ergonômicas desfavoráveis, sendo locais de alta prevalência de DORT. O presente estudo visou quantificar o nível de estresse,
qualidade de vida e atuar na prevenção de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao trabalho (DORT) por meio da instalação de uma
sala de descompressão com atuação da Fisioterapia em funcionários presentes em uma confecção de peças íntimas . Foi utilizado o
questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – QNSO; questionário de Avaliação do Nível de Estresse (Lipp); questionário SF-36; e
a Escala de Percepção dos Indivíduos quanto a Qualidade de Vida no Trabalho. Os questionários foram aplicados no grupo controle e
grupo experimental (grupo que recebeu a sala de descompressão) ao início e término das atividades empregadas na sala. O atendimento
realizado na sala para o grupo experimental constituiu-se de pompage escapular, lombo-sacral, trapézio superior unilateral, trapézio
superior bilateral e pompage cervical ou global. O atendimento foi realizado uma vez por semana durante três meses. Por meio do QNSO,
verificou-se melhora significativa (p < 0,01) em sintomas de membros inferiores no grupo experimental depois da intervenção. Os
voluntários do estudo apresentaram mudança significativa para Lipp físico (p = 0,03) e Lipp outros (p < 0,01), medida com o escore de
graduação do nível de estresse de Lipp. Quanto a avaliação medida com o questionário de Qualidade de vida SF36 e a escala de percepção
da qualidade de vida no trabalho, não houve diferença significativa (p > 0,05) entre grupo controle e experimental. A partir destes dados,
foi possível verificar que a sala de descompressão em confecções pode, de alguma forma, interferir na prevenção de distúrbios
osteomusculares e reduzir o nível de estresse.
Titulo: Análise de escalas funcionais para classificação do risco de quedas em idosos.
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Resumo:
O envelhecimento é um processo biológico natural que conduz o organismo a uma perda da capacidade adaptativa de resposta ao
ambiente. O envelhecimento populacional é uma realidade que atinge tanto países desenvolvidos como países em desenvolvimento.
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, vivendo a maioria em países em desenvolvimento. Atualmente no Brasil, segundo os dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), existem aproximadamente 20 milhões de idosos e as perspectivas da OMS são que até o ano de 2025 este
número chegará a aproximadamente 32 milhões de pessoas com 60 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. Essa população requer um
atendimento adequado, para que possam alcançar idades mais avançadas com uma maior qualidade de vida. Atualmente, existem
inúmeros instrumentos de avaliação do equilíbrio. Este estudo visa identificar a confiabilidade e sensibilidade das escalas de equilíbrio
que identificam o risco de queda em indivíduos idosos, realizando uma revisão na literatura a cerca de instrumentos de prognóstico que
avaliem o equilíbrio e alterações vestibulares periféricas. Objetivo: Avaliar a confiabilidade das escalas de equilíbrio de Berg, o Índice de
Marcha dinâmica (DGI) e o Timed Up and Go (TUG) que identificam o risco de queda em idosos, verificando-se a sensibilidade das
mesmas. Métodos: Revisão de artigos na base de dados SciELO, BIREME, PubMed e outros, dentro do período de 2000 a 2010.
Resultados: 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 científicas e na prática clínica devido sua fácil
aplicabilidade, baixo custo e boa confiabilidade. Mesmo assim não há uma escala que deva ser eleita como padrão-ouro. Conclusão:
Através dessa revisão bibliográfica, verificou-se a confiabilidade das escalas como instrumentos de avaliação do risco de queda em
idosos.
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Resumo:
A Luxação Displásica do Quadril (LDQ) é caracterizada pela perda do contato da cabeça do fêmur com o acetábulo, sua incidência é maior
no sexo feminino (8:1), com incidência de 2 a 17:1000, a forma unilateral é mais comum. Tratada precocemente e adequadamente, evita
complicações que comprometem o prognóstico. Os portadores de LDQ, quando não tratado precoce e não adequadamente podem
sofrer seqüelas irreversíveis pelos graves distúrbios motores que interferem na sua capacidade funcional. Objetivo: enfatizar a
importância do fisioterapeuta na orientação ao cuidador, para proporcionar uma reabilitação mais segura. Metodologia: Relato de dois
casos, sendo que os dados contidos na pesquisa foram obtidos através de registros fotográficos, exames de RX, relato da mãe das
crianças, do gênero feminino, irmãs com LDQ. O primeiro caso foi diagnosticado no exame neonatal e o segundo aos seis meses de
idade. O tratamento foi convencional através do suspensório de Pavlik; gesso pélvipodálico; gesso em posição humana e órtese de
Atlanta. O tratamento fisioterapêutico foi iniciado após o tratamento convencional no primeiro caso. Entretanto, a mãe fisioterapeuta foi
elaborando estratégias de manuseio adequadas a cada nova situação durante todo tratamento convencional, para prevenir lesões da pele
ou até mesmo iatrogenias em função do peso do gesso. Resultados: observaram-se resultados satisfatórios nos dois casos, visto que,
durante todo o período de gesso ou orteses não ocorreu nenhuma lesão da pele nem episódios álgicos, decorrentes do manuseio ou do
peso do gesso. Assim como, também, os gessos se mantiveram íntegros durante todo o período de uso, não havendo necessidade de
troca antes do tempo determinado. Conclusão: o acompanhamento fisioterapêutico baseado nas condutas empregadas, somadas as
orientações ao cuidador, consistiu de grande valia para a recuperação acetabular e impediu o uso prolongado das orteses e gessos
nestes dois casos. Os cuidados realizados durante o uso dos aparelhos corroboraram para um melhor prognóstico na qualidade da
marcha na vida adulta, assim como também, evitou que os casos evoluíssem para a intervenção cirúrgica, para a correção da luxação.
Baseando-se nestes relatos, foi elaborada uma lista de recomendações a serem feitas aos cuidadores das crianças com LDQ. Foram
elaboradas 25 orientaçoes divididas para cadafase de tratamento, dentre elas estão: Quando o lactente estiver usando a órtese do tipo
Pavlik, evitar tracionar os MMII em adução, utilizar somente fraldas do tipo descartáveis para melhor higiene, prevenindo contaminação
vesical; retirar o suspensório apenas no horário do banho a criança deverá continuar na posição estabelecida pelo Pavlik; é de grande
relevância os cuidados com alimentação, vestuário, troca de fraldas, evitando a entrada de dejetos no gesso, que podem levar de um
simples desconforto a uma infecção; O uso do sabonete é inapropriado, pode causar feridas na pele, só é retirado em água corrente, usar
para higiene apenas bandagens úmidas em água morna.
Titulo: A influência da prática mental na melhora da performance motora.
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Resumo:
A Pesquisa tem por fundamento avaliar a otimização da performance motora em indivíduos sadios utilizando a Prática Mental –
imagética, para tanto será utilizado o Jogo de Dardos como meio avaliativo. Prática Mental consiste em um método de treinamento pelo
qual a reprodução de um dado ato motor (simulação mental) é repetida extensivamente, com a intenção de promover aprendizagem ou
aperfeiçoamento de uma habilidade motora. A amostragem desde estudo será composta por dezoito sujeitos entre 9 nove homens e 9
nove mulheres, com faixa etária de 19 a 35 anos de idade e cuja estatura aceita permaneceu entre 1.50m e 1.80m. Para este estudo fora
utilizado como critério de exclusão, os sujeitos que alcançarem grau inferior há 20/30 de acuidade visual em ambos o olho no Teste de
Acuidade Visual – Tabela de Snellen; sujeitos que não obtiveram pontuação satisfatória no Questionário de Imagética Cinestésica Visual
–KVIQ 20; sujeitos sinistros, comprovados através do Teste de Oldfied (Anexo 4); sujeitos com patologias musculoesqueléticas,
dificuldades cognitivas, patologias neurológicas cujas disfunções pudessem interferir no resultado final do experimento.Após a análise
da viabilidade dos sujeitos selecionados para o experimento, o total de participantes foi divido em três grupos contendo 6 (seis)
indivíduos cada: Os grupos procederão a um total de dezoito sessões, divididas em três sessões semanais. As duas primeiras sessões
deste total servirão como treino para o reconhecimento do Jogo de Dardos assim como as suas regras e, as sessões seguintes, em um
total de dezesseis, procederão para análise de dados. Durante a primeira sessão de análise de dados todos os sujeitos dos grupos
executarão o movimento explícito, onde será averiguada a pontuação total de cada grupo, seguindo as regras de pontuação do jogo e
para posterior avaliação ao término de todas as sessões de análise. Os três grupos participarão efetivamente das três primeiras sessões,
sendo elas, como supracitado, duas sessões de treinamento e uma para análise de dados, onde serão coletados, nesta última, os dados
referentes à pontuação para quadro comparativo após a conclusão das sessões. O último teste de análise consistiu em um Teste de
Retenção, para a averiguação de atividade motora aperfeiçoada entre os dois grupos experimentais e o grupo controle. Esse teste foi
comparado com a pontuação inicial de cada sujeito no inicio das sessões e sua pontuação final. Os dados dessa pontuação seguiram a
regra do próprio Jogo de Dardos em treino.
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Resumo:
O futebol é o esporte mais popular no Brasil, por isso, os jovens começam seus treinamentos muito cedo, buscando condicionamento
físico adequado a esse esporte. Os atletas jovens buscam o reconhecimento de seus talentos por algum clube conhecido (Araújo Neto,
2007). As expectativas, inegavelmente, focam no sucesso pessoal e na possibilidade de enriquecimento. Há escassez de trabalhos
científicos relacionados à avaliação fisiológica de jogadores de futebol. As funções cardiorrespiratórias que são recrutadas pelos atletas
de futebol com muita intensidade se inserem nesse quadro de informações insuficientes para uso e aplicabilidade dos preparadores
físicos. Um jovem necessita, seja qual for o esporte que pratica, de preparação oesteomioarticular, cardiovascular e respiratória para
vencer as barreiras fisiológicas recrutadas na sua máxima capacidade. Acredita-se ser de fundamental importância a realização da
avaliação cardiorrespiratória para atletas de futebol de base. Jovens jogadores podem, em princípio, responder por necessidades de
fortalecimento muscular respiratório, funções cardíacas inadequadas para atividades físicas, e até uma situação de contra-indicação,
relativa ou absoluta para a prática do futebol, pois o futebol é uma modalidade esportiva que exige o máximo esforço do jogador. O
estudo objetiva identificar o perfil cardiorrespiratório dos atletas de futebol da categoria de base do Esporte Clube de São João da Barra,
RJ. A metodologia será de pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa. Participam deste estudo atletas de futebol da categoria de base,
sexo masculino, na faixa etária de 15 a 17 anos, do Esporte Clube de São João da Barra. Em concordância com a Resolução 196/96 os
responsáveis legais dos atletas assinaram previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo em questão está em fase
de coleta de dados e os resultados e conclusão ainda não foram definidos. As informações obtidas no presente estudo poderão nortear
os preparadores físicos e os gestores do Esporte Clube de São João da Barra no estabelecimento de protocolos de preparação física,
treinamento e avaliação da performance desses adolescentes. O impacto social da divulgação desse trabalho de avaliação
cardiorrespiratória, realizada pela Universidade Estácio de Sá, através de alunos e docentes do curso de Fisioterapia reforçará a noção da
participação de instituições de ensino nas comunidades, oferecendo trabalhos técnicos de alto nível, que não seriam realizados sem essa
iniciativa institucional. Pode-se esperar triplo benefício: para a fisioterapia enquanto ciência, para os alunos envolvidos e para a
sociedade sanjoanense.
Titulo: Fisioterapia e dermato-funcional: co-relatos do público feminino.
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Resumo:
A Fisioterapia é a ciência que tem como objetivo a reabilitação dos indivíduos no que refere-se a sua atividade funcional, visando o
equilíbrio da saúde e a qualidade de vida. Ainda no entendimento que ciência não é algo limitado para o termo aplicado os profissionais
dedicados a esta área têm demonstrado a cada dia uma evolução que qualifica e embasa os fundamentos que preconizam o verdadeiro
sentido de ciência em Dermato funcional. Uma vez que os tratamentos estéticos eram tratados como empíricos, devido à falta de
comprovação científica, surgiu a fisioterapia dermato-funcional que evolui a cada dia e traz a formação de profissionais especializados
com base científica em todas as aplicações e ações terapêuticas. Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo investigar o conhecimento
do público feminino inserido em academias, com relação à tratamentos estéticos e Fisioterapia Dermato funcional. Esta pesquisa foi
realizada nas academias FEMININA® de Belo Horizonte – MG, Unidade Gutierrez e Pampulha. Foi dada uma amostra por conveniência e o
alvo foi a busca por mulheres que já realizaram ou realizam algum procedimento estético. A pesquisa avaliou o grau de conhecimento das
mulheres acerca da atuação da fisioterapia na área de estética, denominada fisioterapia dermato-funcional. Estas mulheres foram
submetidas a um formulário de avaliação com perguntas dissertativas, no intuito de avaliar os seus conhecimentos sobre a atuação da
fisioterapia na área da estética. Resultados: Com relação ao conhecimento, vimos que 46,7% já ouviram falar em dermato-funcional e que
53,3% não ouviram falar, destas 90% se interessa em saber quem ira realizar seu tratamento estético, enquanto 10% não se interessam.
Muitas se interessam em saber o grau de conhecimento prático, mas não com o nível de conhecimento científico e qualificação de quem
irá realizar. Desconhecendo também os riscos e as consequências que as mesmas estão expostas. Julga-se necessária a divulgação da
fisioterapia dermato-funcional e esclarecimentos sobre sua eficácia.
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Titulo: Análise da função do ombro em indivíduos portadores da síndrome do impacto, submetido a intervenção
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Resumo:
A Síndrome do Impacto é a causa mais comum de dor no ombro, sendo responsável por 44% a 65% de todas as queixas em consultório
médico, sendo um quadro inflamatório ocasionado por um trauma ou excesso de movimentos com o ombro em abdução maior que
90º, que leva a uma degeneração das estruturas supra-umerais devido ao atrito contra a superfície do acrômio e do ligamento
coracoacromial. Objetivo: o objetivo deste trabalho centra-se em avaliar a funcionalidade do ombro em indivíduos portadores de SI,
através dos parâmetros de dor, amplitude de movimento e força, submetidos a um tratamento cinesioterapêutico. Metodologia: o
presente trabalho trata-se de uma pesquisa prospectiva, descritiva e exploratória transversal, através da análise, interpretação e
representação gráfica quantitativa dos dados. Sendo oito (8) pacientes com idades entre 35 e 65 anos, sendo sete (7) do gênero
feminino e um (1) do gênero masculino. A Fisioterapia buscou recuperar a funcionalidade do ombro, principalmente para a realização
das atividades de vida diária e profissionais (AVD´s e AVP´s) desses pacientes. Para isso foram utilizadas mobilizações artrocinemáticas,
osteocinemáticas e fortalecimento muscular. Resultados e Discussão parciais: os pacientes apresentaram boa evolução quanto à
amplitude de movimento (ADM), quadro álgico e força muscular. Conseguindo realizar com facilidade as AVD´s e AVP´s, principalmente,
em angulações acima de 90º. O tratamento conservador da Síndrome do Impacto, através da cinesioterapia mostrou-se uma ferramenta
indispensável na recuperação desses pacientes. Entretanto Neer, um dos autores que preconizam uma conduta mais conservadora, são
contestados pelos extremamente intervencionistas e acreditam que o tratamento deva ser mais agressivo e precoce, tendo em vista a
evolução continua da doença. Conclusão: um programa de intervenção cinesioterapêutico pode beneficiar pacientes portadores de
Síndrome do Impacto. O tratamento proposto mostrou-se eficaz em melhorar a funcionalidade, diminuir o quadro álgico, aumentar ADM
e a força em todos os pacientes incluídos no programa.
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Resumo:
A deficiência mental é o transtorno neuropsiquiátrico mais comum apresentado em crianças e adolescentes, pode ser classificada em
sindrômica e não – sindrômica de acordo com a associação ou não associação de características disfórmicas. A intervenção imediata na
criança portadora de deficiência mental apresenta melhor prognóstico para o desenvolvimento motor. Este estudo teve como objetivo
verificar em qual idade cronológica os lactentes com deficiência mental não - sindrômica fizeram a aquisição dos marcos motores,
comparando-os com as crianças sem DM. Trata-se de um estudo retrospectivo de uma população de lactentes que receberam
assistência fisioterapeutica no Projeto de Estimulação Psicomotora da Universidade Estácio de Sá e no Centro de Saúde de Petrópolis. A
amostra foi composta de 80 lactentes com idade entre 03 e 39 meses, não neuropatas e não sindrômicos. A coleta dos dados foi
realizada através das informações contidas nos prontuários dos mesmos. Os lactentes estudados foram atendidos pelo programa
fisioterapêutico ISME. O programa ISME (Intervenção Sensório Motora Essencial) visa estimular a aquisição de padrões de postura e
movimento necessários para que o desenvolvimento motor se dê de forma o mais normal possível. Para análise estatística utilizou-se o
teste t com nível de significância de p>0,05. Das 80 crianças avaliadas, 16 apresentam deficiência mental (20%). A aquisição dos marcos
motores foi: controle de cabeça no grupo de lactentes com DM aos 6,4 meses; sentar aos 10,6 meses; engatinhar aos 15,5 meses;
marcha independente aos 22,2 meses e passar para de pé sem apoio aos 23,8 meses. Já o grupo de lactentes sem DM fez a aquisição
dos marcos motores nos seguintes períodos: controle de cabeça aos 5,8 meses; sentar aos 8,9 meses; engatinhar aos 12,2 meses;
marcha independente aos 15,6 meses; e passar para de pé sem apoio aos 16,7 meses. A aquisição dos marcos motores verificada no
grupo de crianças com DM apresentou diferença quando comparada ao grupo de crianças sem DM. De acordo com o Teste T student
apenas o marco motor controle de cabeça não apresentou diferença estatística significante quando comparados os grupos com DM e
sem DM, de modo que os resultados deste teste foram os seguintes: o marco motor controle de cabeça apresentou diferença estatística
de p=0,24; sentar apresentou p=0,044; engatinhar apresentou diferença de p=0,0009; marcha independente p=0,001; passar para de pé
sem apoio apresentou diferença estatística de p=0,001. Não foram encontrados na literatura trabalhos que realizaram investigação da
aquisição dos marcos motores em lactentes com deficiência mental não – sindrômica. Assim, o presente estudo concluiu que a presença
de deficiência mental não – sindrômica acarreta atraso motor no lactente, e que este atraso se torna mais significativo com o passar da
idade da criança quando comparado ao atraso motor de lactentes não portadoras de deficiência mental.
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Sintomas Músculoesquelético
Resumo:
O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de sintomas musculoesqueléticos entre profissionais de uma empresa de
confecção, bem como comparar o perfil de homens e mulheres no que se refere à sintomas músculoesqueléticos e estratificar a
prevalência de acordo com os diversos segmentos corporais. Trata-se de um estudo de corte transversal, realizado em uma empresa de
confecções, situada na cidade de Salvador-Bahia. Foi estabelecido como critério de inclusão: aceitar assinar o termo de consentimento
livre e pré-esclarecido e em seguida responder às questões que constavam no questionário. Dos 102 funcionários identificados, 13 não
consentiram participar da pesquisa, restando, portanto, 89 funcionários, sendo 51 homens e 38 mulheres. Desta forma, os sujeitos da
pesquisa preencheram individualmente o Termo de Consentimento Livre e Pré-Esclarecido , e, em seguida. a ficha de avaliação referente
às características sociodemográficas, características do trabalho, presença de patologias crônicas e o Questionário Nórdico . Este estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário Estácio da Bahia, parecer 309.Foi realizada a
estatística descritiva das variáveis. Dos 89 funcionários entrevistados, apenas 9 não relataram sentir nenhum dos sintomas
musculoesqueléticos.42,70% dos funcionários pertenciam ao gênero feminino e 57,30% ao gênero masculino. Por fim, apenas 23,4%
dos participantes relataram ter realizado consulta a algum profissional de saúde, devido ao referido problema. Os resultados do presente
estudo revelaram que as regiões corporais mais afetadas pelos sintomas músculoesqueléticos, nos funcionários lojistas, foram em
membros inferiores, tanto nos últimos doze meses, quanto nos últimos sete dias, sendo a maior prevalência na região de
tornozelos/pés.Comparando a sintomatologia músculoesquelética entre os gêneros, percebeu-se que tanto os homens quanto as
mulheres apresentaram elevadas prevalência de desconfortos musculoesqueléticos.A prevalência de sintomas músculoesqueléticos, nos
últimos dozes meses ocorreu em 89.9% dos entrevistados e, nos últimos sete dias em 56,2%. Do total de investigados, na pesquisa que
compõe o presente estudo, 35 % responderam que a presença da sintomatologia músculoesquelético, nos últimos doze meses, impediu
a realização de suas atividades da vida diária. Por tudo quanto exposto, resta evidente que são diversas as causas do aparecimento dos
síntomas musculoesqueléticos, o que dificulta à mensuração da origem, mas não diminui a necessidade de identificar possíveis fatores
que podem acarretar o seu surgimento, pois a atuação preventiva pode resolver o problema, enquanto que a percepção tardia apenas
repara. Constatou-se, neste estudo, que os trabalhadores lojistas apresentaram uma elevada prevalência de sintomas
musculoesqueléticos, sendo os membros inferiores a região mais acometida. Além disso, verificou-se que a presença dos referidos
sintomas predominou em homens.Efetivamente, o objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de sintomas músculoesqueléticos, mas
numa visão instantânea da realidade, sem inferir na relação causa-efeito. Assim, o estudo buscou demonstrar, através de dados
epidemiológicos, a real situação que se encontra uma parcela dos trabalhadores do comércio lojista no tocante ao aumento da
sintomatologia músculoesquelética, alertando para a necessidade do cuidado, bem como para a importância da realização de novos
estudos, baseados na saúde do trabalhador
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Resumo:
Esse estudo teve como objetivo correlacionar aspectos socioeconômicos e clínicos com o desenvolvimento atípico, para isso foram
avaliados 526 prontuários de pacientes atendidos na APAE de Vitória. Os prontuários avaliados representaram a população de crianças
de 3 a 14 anos atendidas nos anos de 2000 á 2010 nessa instituição. Foram exclusos da amostra 173 prontuários que não continham a
totalidade dos dados avaliados, ou que foram a óbito, restando 353 prontuários que compuseram a amostra. Foram coletados os
seguintes dados: tipo de deficiência; renda percapita atual, escolaridade materna ao nascimento; idade da mãe ao nascimento; doenças
da mãe na gestação; indicadores de risco para o desenvolvimento apresentados ao nascer; tipo de parto; número de consultas pré-natal.
Os resultados indicaram que: 86,6% apresentavam deficiencia motora; 96,9% deficiência Intelectual; 32,6% deficiência visual e 14,4%
deficiência auditiva. A renda percapita com média de R$ 268,64 ± 132,44 de DP. A escolaridade materna indicou que 0,8% das mães são
analfabetas; 68,1% estudaram tinham completado o segundo grau e 31,1% cursavam ou já concluiram o ensino superior. 46,1% das
mães estavam na faixa etária entre 20 e 29 anos completos. A Hipertensão Arterial Sistêmica e DHEG foram as doenças de maior
prevalência entre as mães no período gestacional com 12,6% e, observou-se, que 21,5% das famílias tinham algum histórico familiar de
doenças neurológicas. Os indicadores de risco ao nascer de maior prevalência foram: oxigenação com concentração acima de 40% com
38,8%; o baixo peso ao nascer 38,2%; a prematuridade, 37,2%; policitemia sinomática; a hiperbilirrubenia com 22,7% e a asfixia perinatal
com 19,5%. O parto cesárea ocorreu em 55,6% e o parto vaginal em 44,4% dos nascimentos. 33,8% das mães fizeram no mínimo 7
consutas pré-natal, não fizeram nenhuma consulta 5% das mães e 61,6% fizeram até 6 consultas. Para análise das correlações utilizou-se
o teste Mann-Whitney na comparação de duas amostras independentes. Na comparação de mais de duas amostras utilizou-se o teste
de Kruskal-Wallis, ambos com alternativas não paramétricas indicando siginifcância estatística para o uso de ventilação mecânica com
concentrações de O2 acima de 40%, baixo peso ao nascer e asfixia perinatal como risco para desenvolver deficiência visual. (p= 0,018; p=
0,021; e p= 0,032 respectivamente). A prematuridade e o número de consultas pré-natal abaixo de 7 indicaram risco para deficiência
motora (p = 0,007 e p = 0,008). O uso de ventilação mecânica com concentrações acima de 40% demonstrou risco para deficiência
auditiva. Não houve correlação estatisticamente significante dos outros aspectos clínicos e socioeconômicos avaliados nesse estudo. Os
resultados corroboram as indicações da OMS e Sociedade Brasileira de Pediatria de que o número de consultas pré-natal, oxigenação
com concentrações acima de 40%, baixo peso ao nascer e prematuridade são indicadores de risco para o desenvolvimento.
Titulo: Avaliação eletromiográfica do músculo tríceps braquial na posição pronada, supinada e neutra.
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Resumo:
A atividade física ajuda a prevenir e reduzir os riscos a doenças derivadas do sedentarismo. Além de reduzir morbidade e mortalidade,
esta produz efeitos benéficos em outras condições de saúde, propiciando uma mudança no ambiente físico, mental e social
aumentando, assim, a qualidade de vida. A musculação ajuda a melhorar a qualidade de vida de seus praticantes com um aumento da
massa óssea, massa magra e diminuição do percentual de gordura. Existe na musculação uma gama de exercícios para se exercitar o
m.tríceps braquial, porém não se encontra na literatura pertinente definição sobre qual posição articular: pronada, supinada e neutra, se
tem uma maior ação muscular no exercício tríceps no pulley. Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo analisar através da
eletromiografia a ação do m.tríceps braquial em posição articular pronada, supinada e neutra, determinando onde ocorre uma maior na
ação muscular do músculo tríceps braquial quando realizado o exercício tríceps no pulley. Metodologia: Utilizou-se a eletromiografia
para a captura do sinal eletromiográfico do músculo e um software especifico para a análise dos dados. A amostra foi composta de
homens hígidos com idade média de 20 a 40 anos, praticantes de musculação por, no mínimo, 3 meses e frequência mínima de 3 vezes
por semana. Os indivíduos realizaram 3 séries de 10 repetições no exercício tríceps no pulley, sendo 1 repetição para cada posição
articular. Resultados: O m.tríceps braquial apresentou diferenças eletromiográficas em relação a sua posição articular, os resultados
foram 336.19 µv para a posição pronada, 320.26 µv para a posição supinada e 362.83 µv para a posição neutra. Conclusão: O presente
trabalho conclui que a resposta e
.
q
336.19 μv
v 158.50%.
A
.
q
320.26 μv
v 126.71%. A
ta
eletromiográfica do .
q
362.83 μv
v 198.00% C
-se, portanto que mesmo
apresentando diferença no sinal eletromiográfico para a posição articular neutra não houve diferença estatística significativa sobre qual a
melhor posição articular durante o exercício tríceps no pulley. O presente trabalho confirmou não existir diferença entre a posição
articular pronada, supinada e neutra no exercício tríceps no pulley, não identificando onde se tem uma maior ação muscular do m.tríceps
braquial.
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Titulo: Simulações computacionais da propagação do ultrassom através de fratura óssea com haste intramedular fresada.
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Resumo:
Já é amplamente aceito na literatura científica que a estimulação por ultrassom de baixa intensidade (LIPUS) acelera a consolidação das
fraturas ósseas. Uma possível explicação para tal é a estimulação mecânica de osteoblastos e células mesenquimais no locai da fratura,
que pode acelerar a liberação de mediadores inflamatórios e subsequente formação óssea. Uma das abordagens clínicas é manter a
estabilidade da fratura com a inserção de uma haste metálica no osso, com diâmetro equivalente (fresada) ou menor (não-fresada) do
que o canal medular. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi estudar a propagação do ultrassom dentro de diferentes tamanhos de
fraturas com e sem haste intramedular fresada, usando para isso simulações 2D em modelos numéricos simples. As simulações em duas
dimensões foram obtidas com a ajuda do programa SimSonic 2D (Laboratoire d'Imagerie Paramétrique, Universidade Sorbonne Paris 6,
França - Bossy et al., 2004, 2005). Os modelos numéricos foram compostos por uma placa cortical com 4 mm de espessura,
comprimento de 20 mm, e uma cavidade medular de raio 4 mm. Foram simuladas situações com comprimentos de fratura variando de 1
a 3 mm com incrementos de 0,5 mm. Duas configurações foram consideradas: com e sem a haste intramedular fresada, composta por
aço inoxidável austenítico tipo F-138. Um emissor de 1 MHz foi posicionado 4,05 mm do centro da fratura, e quatorze receptores (R1 R14) foram posicionados (uniformemente distribuídos) dentro do espaço de fratura. Os sinais adquiridos foram usados para
estimativas do tempo de vôo do primeiro sinal de chegada (TOFFAS) e a amplitude de energia após o primeiro sinal de chegada através do
valor de RMS. TOFFAS com e sem a haste fresada mostrou aumento consistente com o aumento da distância entre os receptores e
emissor, e foi suavemente influenciada pelas variações no comprimento de fratura. Acerca da amplitude de energia, foi observado um
aumento nos valores de RMS com a presença da haste metálica, devido à reflexão na interface água-metal. Os receptores colocados
próximos da placa cortical receberam sinais com mais energia, o que poderia ser explicado pela interferência construtiva entre a onda
direta e a onda que se propaga na interface osso/água interna. No caso da haste fresada, a energia do ultrassom pode ser intensificada
no local da fratura. No futuro, esses resultados podem contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos físicos envolvidos no
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Resumo:
Pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 ( DM2) apresentam mortalidade três vezes maior do que a população em geral, em
grande parte devido ao aumento no risco de mortalidade por doença do aparelho circulatório. O conhecimento do DM2 como uma
enfermidade crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo tem motivado a busca de enfoques e metodologias que
fa¬voreçam uma visão real do problema principalmente no que diz respeito aos conhecimentos, às percepções, às ati¬tudes, aos temores
e às práticas do paciente no contexto familiar e comunitário. Objetivo: Avaliar os conhecimentos sobre diabetes mellitus tipo 2 em
idosos da Unidade Básica de Saúde São Pedro, Macapá-AP. Sujeitos e métodos: Pesquisa do tipo descritiva, transversal e prospectiva, a
população foi composta de 35 indivíduos, foram incluídos na pesquisa idosos portadores de DM2, de ambos os sexos, com idade
igual/superior a 60 anos, com um bom cognitivo e que concordaram em participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. As entrevistas foram realizadas no domicílio dos idosos, no período de março a maio de 2012, inicialmente foi
realizada a caracterização com dados sócio demográficos e após foi utilizado o questionário validado para a população brasileira,
conhecimento - DKN-A sobre Diabetes Mellitus que contém 15 perguntas sobre o quanto o entrevistado conhece sobre a doença. O
projeto foi aprovado sob parecer de número 005/2012 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio – SEAMA e seguiu a
Resolução Nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foi realizada análise descritiva dos dados.Dos 35 usuários com DM2 avaliados, a
maioria eram do sexo feminino (68,5%), alfabetizados (77,1%), casados (57,1%) e apresentavam renda familiar de até 04 salários
mínimos ( 85,7%). Foi observado também que a maioria dos idosos com DM2 apresentou um tempo de doença superior a 10 anos
(51,4%), e referiu apresentar hipertensão arterial sistêmica (80%), ao passo que, até o presente momento poucos idosos apresentaram
complicações renais e cardíacas. A grande maioria dos entrevistados, 91,4%, já referiu alterações visuais e 77,1% apresentou dores
articulares. Em media, apenas 33% dos entrevistados possuem conhecimento sobre diabetes, 12% não tem conhecimentos e 55,% não
sabem nada relacionado à sobre a doença, segundo o questionário DKN-A. Tendo em vista que a grande maioria dos entrevistados
portadores da diabetes não sabe a respeito da doença e não tem conhecimento relacionado à mesma, indicando conhecimento
insatisfatório. Verificou-se que os idosos desta pesquisa referiram conhecimento insatisfatório em relação a DM2, com isso sugere-se
mais pesquisas com equivalência significativa aos diabéticos, que permitirá esclarecer aos pesquisadores e demais integrantes da equipe
multiprofissional que convivem com esses idosos, quais as reais dificuldades sobre doença e com isso promover ações que diminuam as
comorbidades associadas e melhorem a qualidade de vida dos mesmos.
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Resumo:
A disfunção patelo-femoral é o nome genérico usado para definir diversas desordens da articulação patelo-femoral. Recentes e em pouca
quantidade são os estudos encontrados na literatura que fazem a relação entre a disfunção patelo-femoral, marcha e músculos pélvicos
que controlam e estabilizam o quadril, pelve e coluna lombar. Uma técnica de tratamento da fisioterapia que vem sendo cada vez mais
utilizada é a aplicação da bandagem funcional, que tem como instrumento o esparadrapo, que auxilia na reabilitação de lesões
articulares, musculares, ligamentares e as posturais. O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar o onset e a sincronização dos
músculos isquiotibiais, músculo glúteo máximo e músculo eretores espinais lombares contra-laterais em pessoas com e sem disfunção
patelo-femoral, antes e após o uso da bandagem funcional rígida. Nesta pesquisa foram avaliadas dezenove pessoas, o grupo saudável
com dez pessoas e o grupo com disfunção patelo-femoral com nove pessoas, todos com idade entre 18 e 40 anos. Através da
eletromiografia foram coletados os sinais eletromiográficos dos músculos avaliados, durante o teste de extensão em decúbito ventral o
onset e a
ú
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h
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foi maior que 5%, caracterizando a amostra como homogênea. Na aplicação do questionário Lysholm nos grupos, quando comparados a
pontuação mostrou-se maior no grupo saudável, e no questionário kujala, quando comparados os grupos, a pontuação mostrou-se
maior no grupo saudável. Foi observado no grupo saudável antes da bandagem funcional, o onset e sincronização dos músculos
normalizados, após a bandagem houve diferença na sincronização e onset, o músculo bíceps femoral apresentou hipoativação. Já no
grupo com disfunção patelo-femoral, o onset e sincronização dos músculos encontraram-se alterados, e com a aplicação da bandagem
esses dados não foram normalizados. Faltam pesquisas mais profundas em relação a aplicação da bandagem funcional rígida, com o
intuito de que provar a eficácia da bandagem funcional rígida, afim de contribuir para o tratamento de pessoas portadoras de disfunção
patelo-femoral.
Titulo: Efeitos da terapia manual no tratamento da cervicalgia: estudo de caso.
Autor(es): Santos, A. B. L.
Almeida, A.M.
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Resumo:
A cervicalgia de origem mecânica é uma disfunção musculoesquelética que acomete um número considerável de indivíduos, trazendo
prejuízos nas suas atividades de vida diária. Uma das técnicas da Fisioterapia para o tratamento desta disfunção é a Terapia Manual (TM).
Seus efeitos analgésicos após a manipulação demonstram uma distribuição somatotrópica, que é potencializada com a repetição deste.
Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da terapia física manual em uma paciente com diagnóstico de discopatia
degenerativa e hérnia discal apresentando cervicalgia. Materiais e métodos: Estudo realizado com uma paciente do sexo feminino, 39
anos, com diagnóstico de cervicalgia. Sendo utilizados em sua avaliação perimetria da expansão torácica, testes ortopédicos de abdução
do ombro e de compressão foraminal, Escala de Estimação Verbal e os questionários Neck Disability Index (NDI), McGil Pain Questionaire
(Mcgill). Resultado: Foi verificado que ao término de 15 atendimentos, a paciente apresentou quanto à Escala de Estimação Verbal uma
melhora de 70%, à perimetria da expansão torácica foi observada uma evolução de 4,6 %%, a avaliação da flexão de ombro a frente foi
verificado 50% de evolução e aos questionários Neck Disability Index (NDI) melhora de 85,7%, McGil Pain Questionaire (Mcgill) melhora
de 97,9%. Por meio do estudo de diversos autores foi demonstrado que a utilização da terapia manual é eficaz quanto à
cervicalgia.Conclusão: Diante dos resultados obtidos evidencia-se que a TM é uma técnica eficaz e benéfica, podendo ser aliada aos
tratamentos já existente na disfunção musculoesquelética em pacientes com cervicalgia.
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Resumo:
Pretende-se estimar a prevalência de anemia correlacionando com o estado nutricional de crianças menores de 36 meses. Foi realizado
um estudo transversal com 374 crianças de ambos os gêneros com idade inferior a 36 meses, presentes em creches municipais. Foi
realizada antropometria e coletadas amostras de sangue para dosagem de hemoglobina (Hb), ferro sérico (FeS) e ferritina (FS). A anemia
foi definida pela Hb <11 g/dL, e a depleção de ferr
FS<12µ / L
F S< 56 μ / L. O
com os índices Peso para Idade (P/I), Peso para Estatura (P/E), Estatura para Idade (E/I) do escore Z. Foram adotados os pontos de corte
de – 2 desvios padrões (DP) para desnutrição e + 2 (DP) para obesidade. Para análise estatística utilizou-se o teste do qui-quadrado e o
teste exato de Fisher. Resultados: Entre as 374 crianças estudadas, 11,8% das crianças apresentaram baixo peso, enquanto 23,5% e
22,5% apresentaram peso elevado, respectivamente, nos índices P/I e P/E. O déficit de E/I foi observado em 14,2% das crianças. A
prevalência de anemia nos pré-escolares foi de 10,9%. Níveis inadequados de ferritina estiveram presentes em 7,5% das crianças e de
ferro sérico em 27,6%. O estado nutricional da criança não mostrou associação estatisticamente significante (p<0,05) com a anemia.
Conclusão: Apesar de implantadas medidas de saúde pública para a prevenção e combate de anemia, observa-se prevalência relevante
(10,9%) de anemia nos pré-escolares e sugere novos estudos que avaliem os fatores de risco para anemia nesta população. Objetivos:
Estimar a prevalência de anemia correlacionando com o estado nutricional de crianças menores de 36 meses. Fi realizado estudo
transversal com 374 crianças de ambos os gêneros com idade inferior a 36 meses, presentes em creches municipais. Foi realizada
antropometria e coletadas amostras de sangue para dosagem de hemoglobina (Hb), ferro sérico (FeS) e ferritina (FS). A anemia foi
H <11 / L,
FS<12µ / L
F S< 56 μ / L. O
ordo com
os índices Peso para Idade (P/I), Peso para Estatura (P/E), Estatura para Idade (E/I) do escore Z. Foram adotados os pontos de corte de – 2
desvios padrões (DP) para desnutrição e + 2 (DP) para obesidade. Para análise estatística utilizou-se o teste do qui-quadrado e o teste
exato de Fisher.
Titulo: Efeitos da microdermoabrasão no envelhecimento da face: uma revisão bibliográfica.
Autor(es): Diniz, J. S.
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Resumo:
A pele com o passar dos anos vai se modificando gradualmente, assim como os outros órgãos. O envelhecimento cutâneo pode ser
classificado em intrínseco, cronológico ou patológico (genético ou não) e extrínseco, onde a senescência cutânea engloba os fatores de
agressão ambiental e os fenômenos biológicos naturais. O envelhecimento é um processo lento, progressivo e irreversível, resultando em
ressecamento, flacidez, diminuição da espessura da pele, perda de colágeno, hipercromias e rugas. no tratamento de rugas a
dermatofucional usa recursos como a cinesioterapia, a eletroterapia e os peelings utilizados para acelerar o processo de esfoliação
cutânea, promovendo a renovação celular. A microdermoabrasão (MDA) é um tipo de peeling que foi desenvolvido na Itália no ano de
1985, este se tornou uma das mais populares formas de tratamento superficial da pele. Metodologia: Pesquisa de caráter exploratório a
qual utilizou as seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs, Medline, Pubmed, Pedro, revistas científicas, além de livros do acervo da
biblioteca da FESBH, sites de busca da internet e dissertações relacionadas ao tema principal do estudo, isto num período de 2000 a
2010, nos seguintes idiomas: inglês, português e espanhol. Resultados: Dos oito artigos selecionados sete contaram com a participação
de humanos como amostra, um fez uso de animal. Os artigos foram divididos quanto às suas metodologias as quais abordavam: três
Efeitos fisiológicos da microdermoabrasão, três Histopatologia da pele após realização da microdermoabrasão e dois Efeitos moleculares
da microdermoabrasão. Dentre os três artigos que realizaram estudos com intuito de pesquisar os efeitos fisiológicos da
microdermoabrasão, em todos foi encontrada uma variedade de benefícios na pele após realização da técnica. Apenas em um foram
encontrados efeitos colaterais. Conclusão: Através desta revisão, constatou-se que a microdermoabrasão gera benefícios à pele tais
como: minimiza o fotoenvelhecimento, melhora o viço e a textura da derme, além de atenuar rugas superficiais.
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Titulo: Triagem do desenvolvimento neuromotor de crianças de 0 a 36 meses do município de Vitória.
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Resumo:
Pretende-es verificar a prevalência de atrasos ou desvio do desenvolvimento funcional de crianças de 06 a 36 meses e os principais
fatores de interferência no desenvolvimento. Participaram 187 crianças, amostra estatisticamente significantes de crianças matriculadas
dos Centros de Educação Infantil de Vitória da Região Administrativa 2 e 7. Foram incluídas crianças de ambos sexos, cujos pais e
educadores consideravam com desenvolvimento adequado para a idade. Considerou-se variáveis de interferência no desenvolvimento a
renda per capita da família; escolaridade materna; peso ao nascer e número meses de amamentação exclusiva. Para a avaliação foi usado
o Developmental Screening Test (DDST). Foi calculada a percentagem do desempenho da criança avaliada pelo teste de DDST em cada
grupo etário que conseguiu realizar uma das 42 provas divididas em quatro sessões: motricidade, adaptação motora fina, linguagem e
pessoal social. O percentil 90 (p90) do teste de Denver II foi o ponto de corte para classificar as crianças com atraso e o intervalo entre
os percentis 75-90 (p75-p90) para definir como desenvolvimento questionável. As avaliações foram realizadas por quatro examinadores
que foram previamente treinados na aplicação do teste com índice de concordância de 98.4%. A análise dos dados foi realizada através
da diferença entre a idade da criança de Vitória (A) e a de Denver (B) no p90, realizando o seguinte cálculo: [(A-B)/A]x100, sendo
considerado resultado p>20% como valor estatístico.Resultado: Observou-se 19,3% das crianças avaliadas apresentaram alguma
alteração no desenvolvimento neurofuncional Entre elas 12,9% forma consideradas com desenvolvimento questionável e 6,4% com
alterações no desenvolvimento. As variáveis ambientais demonstraram que 73,3% das famílias viviam com renda per capita menor que
um salário mínimo. Quanto a escolaridade materna, 48,1% das mães apresentavam tempo de estudo menor que 8 anos. De todas as
mães entrevistadas, nenhuma era analfabeta. Em relação à variável peso ao nascer a maior parte das crianças 84% nasceram com peso
considerado adequado para idade gestacional entre 2500g a 4000g e 56,5% das crianças receberam exclusivamente leite materno até 5
meses. Observou-se prevalência de 19,3% de alterações no desenvolvimento neurofuncional de crianças consideradas por pais e
educadores com desenvolvimento adequado. O pequeno número da amostra não permitiu a identificação das variáveis estudadas como
risco para o desenvolvimento. A comparação desses resultados com os trabalhos sobre o assunto na literatura, apontam para um
número significativo de crianças com alterações no desenvolvimento, não diagnosticadas indicando a necessidade de profissionais
especializados no diagnóstico e estimulação do desenvolvimento funcional, bem como maior atenção dos serviços de saúde e educação.
Palavras chaves: desenvolvimento infantil, escolares, pré-escola.
Titulo: Comportamento do ângulo quadricipital e do retropé em membros inferiores com síndrome da dor patelofemoral.
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Resumo:
A termonologia síndrome da dor patelofemoral (SDPF) se aplica à presença de dor anterior do joelho, retro ou peripatelar, com o teste de
compressão patelofemoral positivo, não explicado por um diagnóstico mais focal. A SDPF é o fenômeno mais comum na articulação do
joelho, estimadamente presente em 25% da população. Apesar desta alta prevalência, sua etiologia ainda não é totalmente compreendida,
havendo indícios de ser multifatorial, sendo a pronação excessiva da articulação subtalar e o aumento do ângulo quadriciptal (ângulo
Q), fatores considerados dentre os principais. Objetivos: Comparar as medidas do ângulo Q e do retropé em indivíduos com e sem dor
patelofemoral, e analisar a associação entre o alinhamento do retropé e a SDPF e também, entre o ângulo Q e esta síndrome. Participaram
deste estudo 24 voluntários com idade entre 12 e 30 anos, com diagnóstico clínico de dor patelofemoral unilateral de joelho, baseado
nos seguintes itens: 1) relato de dor em uma articulação femoropatelar no último mês, 2) teste de compressão patelar positivo no joelho
sintomático e negativo no joelho assintomático e 3) dor presente na região anterior do joelho sintomático e ausente no joelho
assintomático em pelo menos três das seguintes atividades funcionais: agachar por tempo prolongado, subir ou descer escadas,
ajoelhar, correr, permanecer muito tempo sentado. Estes atenderam aos seguintes critérios de exclusão: história de deformidade
congênita, lesão, fratura ou cirurgia em qualquer região de um dos membros inferiores (MMII), bem como presença de doenças
neurológicas, cardiovasculares e reumatológicas. Para avaliação do alinhamento do retropé e do ângulo quadriciptal (ângulo Q) foram
utilizados o goniômetro e o paquímetro e a mensuração da massa corporal e estatura foram realizadas utilizando uma balança.Para
registro da dor usual no joelho, utilizou-se escala visual análoga de dor (EVA) numérica.Os dados foram coletados de ambos os MMII, os
quais eram alocados em grupo distintos: grupo de joelhos com dor patelofemoral (grupo CDPF) e grupo de joelhos sem dor
patelofemoral (grupo SDPF). Foi realizada análise de frequência das variáveis sexo, nível de atividade física (NAF) e pontuação da EVA.
Inicialmente analisou-se o tipo de distribuição das variáveis através do teste Kolmogorov- Smirnov. Teste t-Student para amostras
independentes foi utilizado a fim de obter as diferenças entre os grupos quanto às médias das variáveis ângulo Q e ângulo do retropé.
Coeficientes de correlação de Pearson foram calculados para verificar a associação entre dor patelofemoral e estas variáveis.
RESULTADOS: Foram avaliados ambos os MMII dos 24 sujeitos. A análise demonstrou predomínio do sexo feminino e que tanto o
valgismo do retropé quanto o ângulo Q foram maiores no grupo CDPF. Segundo o teste de correlação de Pearson, o presente estudo
demo
h v
v
v
é
Q ( ≤. 0,2, ≥ 0,4).
CONCLUSÃO: As medidas do ângulo Q e do valgismo do retropé são significantemente superiores nos joelhos CDPF. Porém não foi
demonstrada associação entre as medidas supra citadas e a SDPF.
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Titulo: Efeitos de um programa de reabilitação em pacientes com DPOC.
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Resumo:
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida classicamente como a redução crônica e progressiva do fluxo aéreo, secundária
a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos. O resultado dessas alterações é um alto
impacto no desempenho físico e na qualidade de vida desses pacientes o que resulta em uma alta taxa de morbidade e mortalidade. Por
isso, é fundamental o tratamento e controle dos pacientes acometidos por esta patologia. O objetivo deste trabalho foi determinar os
efeitos de um programa de reabilitação em um grupo de pacientes com DPOC. Sete pacientes com DPOC participaram do programa
durante 16 semanas, com atividades 2 vezes por semana. Os pacientes foram avaliados constituída de avaliação clínica, espirometria,
teste de caminhada de 6 minutos, escala de dispnéia MRC, cálculo do índice de massa corporal (IMC) e uso do questionário de qualidade
de vida do Hospital Saint Geroge (SGRQ). Com estes dados foi calculado o índice BODE. A intervenção foi composta de alongamento,
exercícios utilizando grandes grupamentos musculares, desaquecimento e volta a calma. Os dados foram analisados utilizando o teste T
pareado e adotado o valor de p<0,05 como nível de significância. Participaram do programa 7 pacientes, 6 mulheres e 1 homem com
média de idade de 61,85 + 13,03 anos. Na análise da comparação das médias antes e após intervenção observou-se diferença
significativa no teste de caminhada de 6 minutos 383,42 + 82,34 metros para 411,25 + 105,11 metros (p<0,028), nos demais
parâmetros avaliados não houve alteração significativa. Concluímos que o programa de atividades realizado foi eficaz para melhor o
desempenho físico do grupo estudado.A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida classicamente como a redução crônica
e progressiva do fluxo aéreo, secundária a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos. O
resultado dessas alterações é um alto impacto no desempenho físico e na qualidade de vida desses pacientes o que resulta em uma alta
taxa de morbidade e mortalidade. Por isso, é fundamental o tratamento e controle dos pacientes acometidos por esta patologia. O
objetivo deste trabalho foi determinar os efeitos de um programa de reabilitação em um grupo de pacientes com DPOC. Sete pacientes
com DPOC participaram do programa durante 16 semanas, com atividades 2 vezes por semana. Os pacientes foram avaliados constituída
de avaliação clínica, espirometria, teste de caminhada de 6 minutos, escala de dispnéia MRC, cálculo do índice de massa corporal (IMC) e
uso do questionário de qualidade de vida do Hospital Saint Geroge (SGRQ). Com estes dados foi calculado o índice BODE. A intervenção
foi composta de alongamento, exercícios utilizando grandes grupamentos musculares, desaquecimento e volta a calma. Os dados foram
analisados utilizando o teste T pareado e adotado o valor de p<0,05 como nível de significância. Participaram do programa 7 pacientes, 6
mulheres e 1 homem com média de idade de 61,85 + 13,03 anos. Na análise da comparação das médias antes e após intervenção
observou-se diferença significativa no teste de caminhada de 6 minutos 383,42 + 82,34 metros para 411,25 + 105,11 metros (p<0,028),
nos demais parâmetros avaliados não houve alteração significativa. Concluímos que o programa de atividades realizado foi eficaz para
melhor o desempenho físico do grupo estudado.
Titulo: Tratamento fisioterapêutico no pós-operatório imediato de cirurgia de ombro: estudo de caso.
Autor(es): Charles, A. P.
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Resumo:
A articulação de maior propriedade móvel do corpo humano é o complexo do ombro. O ombro é formado por um conjunto de
separadas articulações, da qual fazem parte a escapulotorácica, glenoumeral, acromioclavicular e esternoclavicular.No aparelho
locomotor, a segunda causa de algia está localizada no ombro, onde cerca de 4 a 5% são referentes a lesão no manguito rotador ( MR ),
que vão de tendinites a uma lesão maciça. O manguito rotador é um grupo de músculos do qual fazem parte o supra-espinhal,
infraespinhal, redondo menor e subescapular, na qual tem importante função estabilizadora e atua nos movimentos de rotação externa
da articulação glenoumeral. O tratamento das lesões do MR tem como opção o reparo cirúrgico, envolvendo técnicas de acromioplastia,
artroplastia e bursectomia e o tratamento conservador, que inclui fisioterapia e administração de medicamentos. Este trabalho teve como
objetivo descrever o tratamento fisioterapêutico de um paciente em pós operatório de acromioplastia mais bursectomia com sutura do
tendão. Metodologia: Paciente de 64 anos, foi avaliado após 64 dias de pós cirurgia, apresentava 40 graus de flexão, 30 graus de
extensão e 40 graus de abdução de ombro, na escala visual analógica apresentava escala de dor nível 7 e na escala ASES a pontuação do
paciente variou de 0 (incapaz de fazer) e 1 (muito difícil de fazer). Tratamento: O tratamento proposto foi de crioterapia, mobilização
passiva das articulações escapular e glenoumeral, fortalecimento dos músculos envolvidos no complexo do ombro e alongamento
muscular. A analise dos resultados foi feitos através da comparação dos dados antes e após a intervenção.Resultado: Após 4 semanas de
intervenção os resultados obtidos foram: 78 graus de flexão, 50 graus de extensão e 62 graus de abdução, na escala visual analógica
apresentou escala de dor nível 5 e na escala ASES apresentou melhora significativa nos seguintes itens: vestir um casaco, dormir sobre o
lado dolorido, alcançar uma prateleira alta, atirar uma bola por cima da cabeça e fazer o trabalho do seu dia a dia, alcançando pontuação
3 (sem dificuldade de fazer). Conclusão: o paciente apresentou melhora nos movimentos de flexão, extensão e abdução da articulação
do ombro, melhora da funcionalidade medido pela escala ASES e discreta diminuição da dor após o período de tratamento proposto
demonstrando que a fisioterapia deve ser componente fundamental no pós operatório das afecções do ombro.
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Titulo: Identificação da sintomatologia musculoesquelética em estudantes de medicina da UNESA.
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Resumo:
O curso de medicina apresenta fatores que alteram a qualidade de vida de seus estudantes e alguns dos quais podem ser geradores ou
agravantes de morbidade. O eixo curricular deste curso pode ser dividido em quatro grandes grupos de disciplinas e que impõe
mudanças nos hábitos e cenários de estudo, que aparecem em sequencia na vida acadêmica: ciclo básico, clínico, especialidades médicas
e internato. A OMS estima que 30% da população mundial possui dor crônica, o principal sintoma musculoesquelético. Os sintomas
musculoesqueléticos podem acarretar limitações e restrições físicas, as atividades diárias, a função laborativa, a auto-estima e
comprometer o psiquismo daqueles que estão acometidos por eles. Os seus determinantes são múltiplos destacando-se os fatores
individuais, ergonômicos e psicossociais.Objetivo: A partir das considerações iniciais, foi delineado o objetivo de estabelecer a
prevalência de sintomas musculoesqueléticos em estudantes de medicina da UNESA e a sua localização mais frequente, comparando os
padrões encontrados compreendendo o intervalo do primeiro ao nono período do curso.Metodologia: O presente projeto é um estudo
transversal sobre a presença de sintomas musculoesqueléticos em acadêmicos de medicina da UNESA. Os dados serão obtidos através
do preenchimento de um questionário, com perguntas fechadas e um modelo esquemático de localização do sintoma, por alunos do
primeiro ao nono semestre do curso de medicina do campus Centro V da UNESA, no segundo semestre de 2012, no período
compreendido entre as duas provas semestrais, após aceitação da participação através do preenchimento de termo de consentimento
livre e esclarecido previamente aprovado pelo comitê de ética da universidade. Antes do preenchimento do questionário haverá
orientação verbal pelos pesquisadores sobre os objetivos e a forma de preenchimento do questionário, sendo estes treinados e com
formação acadêmica em medicina, participantes do programa de iniciação científica da disciplina de saúde ocupacional. Os dados serão
analisados através do software Excel® de onde serão extraídos gráficos para análise comparativa dos dados entre os períodos. Os
resultados obtidos servirão de base para a discussão de suas variáveis e serão o fundamento para elaboração de texto científico.
Resultados / Produtos que deseja-se alcançar: Com o presente projeto visa-se estabelecer a ocorrência de sintomas
musculoesqueléticos em estudantes de medicina da UNESA e a partir de sua identificação estabelecer se existe um padrão de maior
prevalência em algum período, gênero ou outra variável, podendo a partir disto, propor ao meio acadêmico sugestões que possam
minimizar a sua ocorrência e inferir sobre possíveis relações de causalidade entre os diversos padrões encontrados. Através da
elaboração do texto científico após discussão dos resultados, torna-se possível a apresentação do presente projeto em congressos e
seminários acadêmicos da área de educação médica, semiologia ou saúde ocupacional tendo em vista a escassez de trabalhos similares
na literatura científica. Busca-se assim, incentivar o meio científico a realizar projetos similares em outras instituições de ensino médico
para tornar a análise abrangente a nível nacional.
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Resumo:
A sífilis é uma doença conhecida por sua capacidade de dissimular-se como outras doenças e suas manifestações oculares são diversas.
OBJETIVO: O objetivo do presente estudo é realizar um relato de caso sobre sífilis ocular em um indivíduo infectado pelo HIV. MÉTODOS:
Foi realizado um estudo do tipo relato de caso no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), na cidade do Rio de Janeiro (RJ) em
março de 2011. As informações foram obtidas pelo Serviço de Epidemiologia do HFSE, através de um caso notificado ao SINAN NET
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e investigado pelos estudantes do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá
através de entrevista com o paciente; consulta em prontuário; referências bibliográficas e diálogo com os residentes, preceptores e
enfermeiros dos serviços de doenças infecto-parasitárias (DIP) e oftalmologia do HFSE. RESULTADOS: Relatamos o caso de K.A.L.,
masculino, HIV-positivo há 1 mês, sem terapia anti-retroviral, negro, 24 anos, solteiro, homossexual, com relato de perda da acuidade
visual central em olho direito, que evoluiu 4 dias depois acometendo da mesma forma o olho esquerdo. Vinte dias após, seu parceiro o
levou ao HFSE, onde foi internado em enfermaria de oftalmologia com amaurose bilateral. Ao exame detectou-se linfadenomegalia de
gânglios linfáticos cervicais posteriores e superficiais. No exame oftalmológico, a acuidade visual com a melhor correção foi 20/100 em
olho direito e 20/70 em olho esquerdo. À biomicroscopia, pálpebra e anexos sem alterações, conjuntiva calma, córnea transparente,
ausência de lesões coráveis pela fluoresceína, pupilas fotorreagentes. Pressão intra-ocular 10/11mmHg. Fundoscopia com nervo óptico
de contornos definidos, escavação fisiológica, ausência de lesões maculares; vasculite em retina periférica. A sorologia do fluido
cerebroespinhal foi não reagente para TPHA, VDRL e anti-HIV. Outros achados do líquor incluem citometria com 5 células/mm³, 100% de
mononucleares, 58mg/dl de glicose e 40mg/dl de proteínas totais. O VDRL sérico foi reagente com títulos de 1:1024; TPHA sérico
também reagente; hemograma normal e contagem de T-CD4 com 717 células/µl. Retinografia sem alterações; angiofluoresceinografia com
tempo braço/olho normal, tempos circulatórios normais, hiperfluorescência progressiva por impregnação vascular pelo contraste na
periferia temporal superior direita, sugestivo de vasculite retiniana adjacente a áreas de hipofluorescência por não perfusão, compatível
com isquemia retiniana. O paciente foi internado e medicado com penicilina cristalina IV 4.000.000 UI, 4/4h por 14 dias e corticoterapia
com prednisona VO por 6 dias. Após 15 dias do início do tratamento, a acuidade visual com correção foi 20/20 em olho direito (plano 0,75 a 110 graus) e 20/20 em olho esquerdo (plano - 1,00 a 80 graus). Fundoscopia e mapeamento de retina sem alterações.
DISCUSSÃO: Em outro estudo, no tratamento de sífilis ocular associada à infecção pelo HIV, após duas semanas do tratamento venoso
com penicilina G cristalina 24 milhões de unidades/dia foram administradas 3 doses semanais de penicilina G benzatina 2,4 milhões de
unidades e o paciente evoluiu com resolução da sífilis ocular. No presente caso não foi administrado após a internação qualquer dose de
penicilina benzatina semanal, mas ainda assim o paciente teve recuperação satisfatória, o que corrobora o estudo de Jonathan (Ocular
Syphilis Among HIV-Infected Individuals. Clinical Infectious Diseases, 51 [4], p.468-471, 2010), em que não ocorreu diferença
significativa nas manifestações oculares entre os pacientes que receberam ou não penicilina intramuscular adicional. CONCLUSÃO:
Penicilina cristalina por duas semanas associada à corticoterapia por 6 dias foram suficientes para a recuperação satisfatória das
manifestações de sífilis ocular em um paciente HIV-positivo, sem a necessidade de penicilina intramuscular adicional.
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Resumo:
Os procedimentos endoscópicos vesicais são de grande valor na prática médica urológica, tanto para fins diagnósticos quanto
terapêuticos. Durante a realização da cistoscopia e fluoroscopia pieloureteral, contudo, os óstios ureterais podem não apresentar fácil
identificação, levando a diagnóstico incompleto de doenças do sistema urinário ou a predisposição de lesões iatrogênicas dos mesmos,
em ressecções vesicais Objetivos: Analisar a distribuição dos óstios urinários vesicais. Avaliar a relação morfométrica entre os óstios
ureterais entre si e em relação ao óstio uretral interno vesical. Avaliar estas medidas em bexigas com paredes saudáveis e espessadas.
Metodologia: No período de Março a Junho de 2012, dissecamos 30 bexigas cadavéricas de seres humanos adultos do sexo masculino,
conservadas em solução de formaldeído a 5%, disponíveis no acervo do Laboratório Anatômico do Curso de Medicina da Universidade
Estácio de Sá. Registramos os óstios ureterais direito (OUD) e esquerdo (OUE), bem como o óstio uretral interno (OUI), por meio de
máquina digital de alta resolução. Analisou-se a espessura da parede vesical de todos os espécimes dissecados. Avaliou-se o volume
prostático relacionado às bexigas. Excluímos as bexigas que apresentavam alterações macroscópicas no seu assoalho. As análises
morfométrica e estatística foram realizadas por meio de softwares específicos. Resultados: Foram identificadas 15 bexigas com paredes
normais e 15 bexigas com paredes espessadas. O volume médio das próstatas relacionadas às bexigas foi de 32cm3. A distância média
entre o OUD e OUE foi de 2,1cm. A distância média entre os óstios ureterais e o óstio uretral interno foi de 1,6cm. O ângulo médio
formado entre o OUI e os óstios ureterais foi de 84o. Não houve diferença com significância estatística entre as medidas obtidas,
quando comparadas bexigas saudáveis e bexigas espessadas. Conclusao: Propoe-se um método fácil de localização dos óstios ureterais
para a realização de cirurgias e exames diagnósticos que utilizam a uretrocistoscopia como base. Não há mudança na disposição dos
óstios ureterais diante de afecções patológicas que levam ao espessamento vesical, como no caso das obstruções infra vesicais, em
bexigas que não apresentam alterações em seu assoalho.
Titulo: Ética em Pesquisa: porque? para que? como?
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Resumo:
Ética em Pesquisa: porque? para que? como?O objetivo desta exposição é apresentar as incumbências do Comitê de Ética em Pesquisa e
esclarecer apresentar os fundamentos básicos para submissão de projetos de pesquisa a este comtê. Para isso vamos inicialmente
conhecer um pouco dos órgãos criados para a gestão de pesquisas. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP- é uma comissão
do Conselho Nacional de Saúde - CNS, criada em 1996 com a função de implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas pelo Conselho. A CONEP atualmente está trabalhando na elaboração de normas
específicas para pesquisa em áreas temáticas especiais como, genética humana, reprodução humana, novos dispositivos para a saúde,
pesquisas em populações indígenas, pesquisas conduzidas do exterior e aquelas que envolvam aspectos de biossegurança. A CONEP
tem natureza consultiva, deliberativa, normativa e educativa, e atua conjuntamente com uma rede de Comitês de Ética em Pesquisa - CEPorganizados nas instituições onde as pesquisas se realizam. A CONEP e os CEP têm composição multidisciplinar com participação de
pesquisadores, estudiosos de bioética, juristas, profissionais de saúde, das ciências sociais, humanas e exatas e representantes de
usuários. Cada CEP institucional revisa os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, cabendo-lhe a responsabilidade primária
pelas decisões sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos
voluntários participantes nas referidas pesquisas. Os CEP têm ainda papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da
ética na ciência, bem como a atribuição de receber denúncias e requerer a sua apuração. O CEP da Universidade Estácio de Sá funciona no
Curso de Mestrado em Sáude da Família, no Campus Arcos da Lapa. É intenção da Vice-Reitoria de Pesquisa da Universidade Estácio de
Sá cuidar de suas pesquisas institucionais levando em consideração os aspectos éticos. Sem dúvida, se a pesquisa a ser realizada envolve
seres humanos, deve ser aprovada pelo CEP de nossa instituição. A necessidade de submissão de pesquisas não diretamente
relacionadas a seres humanos ao CEP pode ser discutida. Também podem ser discutidas as situações que envolvam trabalhos de
conclusão de curs (TCC)
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Plataforma Brasil. Os passos de encaminhamento de projetos estão na página da Estácio mas também serão revisados nesta exposição.
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Titulo: Avaliação comparativa sobre o efeito hipoglicemiante e hipolipidêmico da curcuma longa l. e curcumina em ratos diabéticos 62
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Resumo:
O diabetes é, atualmente, uma das doenças mais prevalentes no mundo e a Organização Mundial de Saúde tem estimulado a investigação
de plantas medicinais potencialmente úteis como anti-diabéticas. A espécie Curcuma longa L (fam. Zingiberaceae) é uma erva medicinal e
apresenta várias propriedades farmacológicas. Objetivo: Avaliar o potencial hipoglicemiante e hipolipidêmico do extrato aquoso de
Curcuma longa L. e de Curcumina. Métodos: A atividade da curcumina e da C. longa L. foi avaliada no diabetes induzido por aloxano 40
mg/kg,i.v., em ratos Wistar machos (200-250 g) e após 48 h da administração, foi feita coleta de sangue para determinação dos
parâmetros bioquímicos. Os animais cuja glicemia foi igual ou superior a 200 mg/dL, foram divididos em grupos de 10 animais para
serem submetidos ao tratamento via oral. Os grupos foram: controle (água destilada 0,8 mL) glibenclamida 10mg/kg, C. longa L 100 e
200 mg/kg e curcumina 50 e 100mg/kg. No quinto dia foram coletadas amostras de sangue uma hora após o tratamento, para as
dosagens bioquímicas. Resultados: Os resultados foram determinados pela diferença dos valores no início e no final do tratamento. Os
dados foram analisados através do teste t Student (comparando-se os valores de cada grupo, antes e depois do tratamento) com
p<0.05. Os resultados expressos em mg/dL foram: GLICEMIA: Gliben 10mg/kg (326,1 ± 20,6 e 224,4 ± 22,9), Controle (299,9 ± 6,4 e 314
± 15,3), C.longa 100mg/kg (351,5 ± 10,8 e 318 ± 15,3), C.longa 200mg/kg (347,8 ± 22,3 e 275,5 ± 28,5), Curcumina 50mg/kg (338,6 ± 23
e 290,8 ± 26,2), Curcumina 100mg/kg (392,5 ± 19 e 297 ± 11,7) e COLESTEROL: Gliben 10mg/kg (86,7 ± 6,9 e 72,5 ± 4,7), Controle (77 ±
8,6 e 78,9 ± 7,2), C.longa 100mg/kg (74,7 ± 5,9 e 75,1 ± 6,4), C.longa 200mg/kg (94,3 ± 9,6 e 82,9 ± 3,8), Curcumina 50mg/kg (338,6 ±
23 e 290,8 ± 26,2), Curcumina 100mg/kg (392,5 ± 19 e 297 ± 11,7). Conclusão: O extrato aquoso de C. longa L. foi capaz de reduzir de
modo significativo, a glicemia e o colesterol dos animais.
Titulo: Caracterização das formas de violência entre parceiros íntimos (VPI) em mulheres frequentadoras de um PSF em região do
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Resumo:
A violência doméstica constitui uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil. O ato violento contra a mulher vem ganhando
destaque nos últimos anos, já sendo considerado pela OMS um problema de saúde pública. Sua forma mais comum é a praticada por
parceiros íntimos. É importante o reconhecimento e acolhimento das vitimas, e os profissionais de saúde devem estar aptos a identificar
e saber como proceder em tais situações. Pretende-se avaliar a prevalência de violência em população feminina atendida em PSF da região
central do Rio de Janeiro, assim como caracterizar os tipos de violência que essas mulheres sofrem e/ou exercem em ambiente
domiciliar. Após pesquisa bibliográfica, utilizou-se como instrumento o questionário CTS2 (Revised Conflict Tactics Scales) validado para
o português e aplicado na unidade do PSF. Foram realizadas entrevistas no período de agosto a outubro de 2011 com mulheres que
aguardavam atendimento. O instrumento estruturava-se em quatro escalas de violência (física, injúria, psicológica e sexual), sempre
questionando atos da mulher como agressora e como vítima, com a abordagem de uma recordatória de fatos da vida toda, não
especificando limite de tempo. Esta divisão foi utilizada para análise dos questionários, realizada com os programas EXCEL 8.0 e EPI-INFO
na versão 3.5.2. A amostra foi de 71 pacientes, sendo a média de idade de 46,47 anos. A maioria cursou apenas o ensino fundamental
(47,9%) e 47,9% se autodeclararam solteiras. Analisando os tipos de violência, 28,2% das pacientes já realizaram algum tipo de injúria
contra seus companheiros. Na escala de violência física, 39,4% das entrevistadas já agrediram seus companheiros, e 33,8% já foram
violentadas fisicamente. 84,5% já realizou algum tipo de violência psicológica, e 81,7% dessas mulheres já passaram por este tipo de
situação. Apenas no subtipo coerção sexual os homens realizaram mais violência do que as mulheres: 22,5% e 16,9% respectivamente.
Conclusao : Dimensionar a violência ainda se consiste em um grande problema, sendo que muitas vezes as respostas obtidas não
transparecem a realidade. Observou-se que um grande fator de risco associado com a violência é a baixa escolaridade, fato comprovado
no estudo. Pode-se concluir que a violência de maior prevalência no estudo foi a psicológica. Na grande maioria dos subtipos, a mulher
é quem mais exerce violência, mas a maneira como o companheiro a agride tem maior repercussão.
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Resumo:
Ao contrário dos tratamentos médicos baseados na ingestão de medicamentos por via oral, o uso correto de colírios depende de uma
técnica de administração baseada em movimentos de coordenação motora fina associada à visão adequada. Muitos pacientes,
notadamente os idosos tem dificuldade em aplicar medicações oculares tópicas devido a não possuir adequada coordenação motora ou
visão de perto sem óculos. Vários estudos demonstraram que o uso incorreto de colírios através pode acarretar o aumento da absorção
sistêmica das drogas, com conseqüente maior toxicidade. O uso incorreto ocorre quando se usa número excessivo de gotas por
aplicação ou número excessivo de aplicações das gotas. É comum o uso de gotas gerarem sensações desagradáveis como queimação,
ardência e lacrimejamento. Em virtude destas sensações, as crianças são um grupo em que o uso de gotas representa um transtorno para
a instituição de um tratamento devido a sua pouca cooperação exacerbada pela necessidade de manterem os olhos abertos para o
colírio ser aplicado. Alguns dos mais importantes fatores que levam os pacientes a não aderirem adequadamente ao tratamento com
colírios podem estar relacionados à instilação incorreta destes que eleva o custo da terapêutica. O uso do medicamento através de
vaporização em olho fechado pode facilitar o tratamento em pacientes com: altas ametropias, idosos, pós-operatórios, traumas oculares,
etc. devido à menor necessidade de visão da ponta do colírio, da proximidade dos cílios e de coordenação motora. Objetivos: Avaliar de
acordo com questionário qual o nível de facilidade ou dificuldade para aplicação tópica de medicações oculares: gotas em olhos abertos
X vaporização em olhos fechados. Avaliar de acordo com a observação do paciente qual o método que foi utilizado com maior
adequação técnica para aplicação de drogas tópicas oculares. Metodologia: A pesquisa está sendo realizada em 2012 na Policlínica
Ronaldo Gazolla em pacientes de convênios de planos de Saúde e do PSF, Campus Arcos da Lapa - RJ; Um frasco de colírio de solução de
lubrificante ocular (Optive®) e um frasco vaporizador são materiais utilizados.Para cada participante é fornecido um frasco de colírio de
solução lubrificante ocular (Optive®), e é solicitado que efetue a instilação do mesmo em um dos olhos previamente selecionado através
de um processo randomizado por uma tabela pseudo-aleatória do Excel (só serão incluídos os pacientes que disserem saber instilar
colírio nos olhos). No outro olho é solicitado que o participante aplique a solução de Optive® através de vaporização com olho fechado,
após observação de demonstração do uso pelo pesquisador. O processo é acompanhado pelos autores.
Após o procedimento são
feitas ao paciente, questões pré-formuladas sobre a praticidade de ambos os métodos. Aspectos relacionados a administração também
são observados e classificados pelos autores. Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estácio de Sá. CAAE 0127.0308.000-11 Resultados:O estudo está em evolução atualmente. Dos 50 pacientes que deverão ser
examinados, 10 pacientes foram estudados até o momento e a maioria (75%) considerou a vaporização mais fácil, rápida e confortável
do que a instilação de gotas. Não houve efeitos colaterais relatados. A maioria dos pacientes encosta a ponta do colírio em seus olhos ao
instilar a gota, o que favorece a contaminação do frasco. Nenhum paciente encostou o frasco vaporizado nos olhos. A maior queixa dos
pacientes em relação a vaporização é o fato dela umedecer a face, sendo necessário uso de lenço de papel após a aplicação para secar o
rosto. Conclusão:Até o momento, a vaporização de lubrificante ocular em olho fechado demonstrou ser um método mais confortável,
rápido e fácil que a instilação de gotas de colírios.
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Resumo:
O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é considerado atualmente a neoplasia mesenquimal mais comum do tubo gastrointestinal. A
patogênese do GIST está diretamente relacionada a alterações mutacionais no cromossomo 4, o qual codifica proteínas pertencentes à
família dos receptores tirosina quinase, principalmente as glicoproteínas KIT e o receptor alfa do fator de crescimento derivado de
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das neoplasias) e PDGFRA (5-8%). A caracterização do prognóstico dos GISTs é ponto de discussão, principalmente no que diz respeito à
utilização do esquema terapêutico específico, indicado apenas em caso metástase e, também, por causa do amplo espectro clínico,
capaz de variar da forma de baixo potencial de malignidade, até alto potencial maligno, tornando-se difícil, estabelecer seu verdadeiro
comportamento biológico. Desde a publicação de Fletcher et al. (2002), o prognóstico do GIST estava baseado na conjugação do
tamanho tumoral, associado ao índice mitótico em 50 campos de grande aumento. Contudo a partir do trabalho de Miettinen et al.
(2006), foi associado um terceiro fator, a topografia da neoplasia. Ainda são necessários estudos de outros fatores, além dos critérios
morfológicos. Há alguns anos, o índice de proliferação celular (Ki67) tem se destacado. Também os marcadores que estabelecem a
atividade relacionada a angiogênese dos GISTs, têm contribuído para o melhor entendimento do prognóstico. A partir dos trabalhos de
Folkman et al. (1971), sabe-se que o desenvolvimento de uma microcirculação regional por parte do tumor é fundamental para o seu
crescimento e, também, disseminação metastática. Para constituição dessa nova rede vascular são liberadas proteínas, por parte do
tumor, que estimulam a angiogênese, sendo as mais relevantes: o fator de crescimento fibroblástico básico (bFGF), a ciclo-oxigenase 2
(COX-2) e o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). Dentro do campo de estudo dos GISTs, o VEGF e o CD31 vêm mostrando
maior significância em relação ao prognóstico, seja através da análise direta da presença do VEGF ou pela quantificação da
microdensidade vascular pelo CD31. Alguns estudos apresentam como marcador o CD105 (endoglina), uma glicoproteína de superfície
que faz parte do complexo receptor do fator de crescimento transformador bet (TGFβ). A
prognóstico de diferentes tipos tumorais. Ainda não há na literatura trabalho utilizando a endoglina nos tumores estromais
gastrointestinais (GIST). O objetivo deste estudo é verificar a aplicabilidade da endoglina, do VEGF e do CD31 como fatores prognósticos
do GIST. O estudo será realizado nos casos de GIST com expressão imunoistoquímica para o anticorpo anti-CD117. Da amostra final
analisaremos dados como: gênero, idade, tamanho macroscópico, evolução clínica, índice mitótico, subtipo histológico, necrose e graus
de risco. Quanto às marcações imunoistoquímicas: as células positivas para o anticorpo anti-Ki-67 serão contadas, num universo de
1.000 células (microscópico Olympus BX40). Quanto ao VEGF, de acordo com a intensidade de marcação citoplasmática, as neoplasias
serão divididas em quatro grupos: ausente, leve, moderada e acentuada. As marcações imuno-histoquímicas dos anticorpos CD31 e
CD105 serão avaliadas utilizando-se dois programas: Qcapture e Qimage. As imagens capturadas (Qcapture) serão analisadas no
segundo programa, o Qimage. Esse programa analisará os três campos mais vascularizados permitindo a contagem somente das áreas
marcadas (vasos sanguineos, grupamentos e/ou células endoteliais isoladas). Ao final do processo será calculada uma percentagem de
marcação em relação a uma área fixa da imagem capturada (microdensidade vascular). Todos os fatores estudados serão submetidos a
testes estatísticos pertinentes correlacionado ao prognóstico dos pacientes.
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Titulo: Perfil genetico-clínico das pessoas com síndrome de down e aspectos psicológicos de familiares em relação à síndrome.
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Resumo:
Objetivo: Determinar o perfil genético-clínico das pessoas com síndrome de Down e avaliar os aspectos psicológicos de familiares em
relação a síndrome com o objetivo de conhecer as peculiaridades do quadro clínico dos afetados pela síndrome de Down para a
elaboração de um plano de atendimento adequado as necessidades de cada família a fim de reduzir as ansiedades das famílias,
motivando-as a colaborar com o atendimento. Metodologia: Realizamos um estudo descritivo, baseado em um protocolo contendo
dados clínicos, epidemiológicos e psicológicos para pacientes com Síndrome de Down, que foi aplicado em vários centros de
atendimento a pacientes com S. Down, a saber APAE de Juazeiro do Norte, Associação Cearense de Doenças Genéticas (ACDG) e Hospital
Geral César Cals (HGCC), sendo os dois últimos localizados em Fortaleza. Antes do início da pesquisa os familiares assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido. Para a avaliação retrospectiva, utilizamos o termo de fiel depositário para aqueles que não se
encontravam mais em atendimento. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital infantil Albert Sabin. Para análise de
dados foi utilizado um banco de dados computadorizado no programa Excel e os dados descritivos foram analisados no programa SPSS
17.0. Os resultados serão apresentados em gráficos e tabelas. A fase de coleta de dados está finalizada e atualmente estamos na fase de
compilação dos dados para análise. Foram avaliados mais de 100 pacientes. Com os dados que temos faremos um estudo
epidemiológico mostrando a procedência dos pacientes com Síndrome de Down, idade e sexo dos pacientes, idade da mãe, idade em que
o diagnóstico foi realizado e quem foi o profissional que deu a notícia para a família. Os dados clínicos incluíram a presença de ponte
nasal achatada, braquicefalia, epicanto, estrabismo, nistagmo, mancha de Brushfield, boca entreaberta, fissura lábios, língua protusa,
macroglossia, ceratocornea, catarata, voz rouca, fina, erupção tardia de dentes permanentes, ausência de dentes permanentes,
microdontia, macrodontia, hipoplasia de esmalte dentário, maloclusão dentária, pescoço curto, mamilos hipoplásicos, pectus
excavatum, pectus carinatum, cifose dorsolombar, diastase mm retoabdominal, hérnia umbilical, criptorquidia, pênis pequeno, escroto
pequeno, mãos pequenas, braquidactilia, dedo 5 hipoplásico, prega única de flexão do dedo 5 das mãos, aumento da distância entre o
hálux e o segundo dedo pés, instabilidade atlantoaxial, fontanela alargada, fechamento tardio da fontanela, fístula traqueoesofágica,
estenose do piloro, atresia de duodeno, doença de Hirschprung, imperfuração anal, cardiopatia congênita, incluindo o tipo,
hipotireoidismo, doença mieloproliferativa, imunodeficiência, itens dos critérios de Hall: hipotonia, reflexo de moro débil, hiperextensão
articular, excesso de pele na nuca, perfil achatado, fissura palpebral inclinada para cima, anomalia auricular, displasia de pelve,
clinodactilia do quinto dedo das mãos, prega palmar única, avaliação dos marcos de desenvolvimento neurológico, a realização de
exames como cariótipo e terapias como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Quanto aos dados psicológicos avaliamos os
sentimentos da mãe em relação ao filho com Síndrome de Down, a percepção da mãe em relação aos sentimentos do pai para a criança
com Síndrome de Down, o conhecimento das causas da síndrome, tratamento empregabilidade e expectativa de vida de pessoas com
síndrome de Down. Conclusão: Concluímos que esse trabalho é importante para avaliar o perfil do paciente com S. Down no Ceará e
serve para planejamento de estratégias a serem utilizadas para a redução do preconceito, avaliação da necessidade de terapia e educação
em saúde para familiares e cuidadores de pessoas com Síndrome de Down.
Titulo: Os médicos em Sergipe e a luta pela constituição de um campo de atuação profissional.
Autor(es): Melo, Dinarty
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Resumo:
Esta pesquisa tem como objeto de estudo os médicos em Sergipe e as estratégias e ações adotadas pelos mesmos a fim de construir e
ampliar o campo de atuação para além do espaço profissional, seja acumulando cargos de direção em hospitais e/ou na esfera política.
Também se apresenta como relevante a compreensão das origem de alguns hospitais sergipanos, tal como o Santa Isabel e o Hospital de
Cirurgia, e dos médicos dirigentes de hospitais públicos e particulares e das entidades de classe relacionadas à medicina, tais como
conselho, sindicato e sociedade médica desse Estado. Apesar de se tratar de uma pesquisa mais abrangente sobre os médicos, se
concentrará naqueles que se destacaram na medicina acumulando cargos de direção em hospitais e na esfera política. Nesse sentido,
traçam-se alguns objetivos iniciais. Em primeiro lugar, trata-se de captar qual o perfil social e profissional desses médicos. Em segundo,
em que consiste a atuação dessas entidades. Terceiro, que relações estabelecem com a esfera política. E, por fim, quais os pontos de vista
apresentados por esses médicos em relação à atividade médica. Para tal empreendimento, utilizou-se como fonte primária o Dicionário
Biográfico de Médicos de Sergipe. Esta obra apresenta a biografia de 470 personagens de diferentes períodos, desde 1803 até os dias
atuais, contendo informações sobre a área de especialização, gênero, onde estudou e quando se formou, origens familiares, participação
política e etc. Tais objetivos, diferentes, mas combinados, ao serem esclarecidos permitirá uma melhor compreensão sobre esses
profissionais e sobre a própria área da saúde. Consequentemente, a presente pesquisa poderá inspirar novos estudos sobre grupos
dirigentes no nordeste tomando como referência a investigação sobre os universos profissionais, mais especificamente o universo da
medicina. Tais informações permitirão realizar uma comparação entre esses personagens, entender as origens dessas instituições, o que
possibilita uma análise sócio-histórica da medicina e dos médicos em Sergipe e as possíveis mudanças ocorridas no perfil profissional,
na concepção de medicina e na prática médica.
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Titulo: Prevalência de dirofilariose canina nos bairros de Guaratiba e Ilha de Guaratiba – cidade do Rio de Janeiro, utilizando
66
correlação entre às técnicas gota espessa e knott modificado.
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Resumo:
A dirofilariose canina é uma doença causada pelo agente Dirofilaria immitis e que possui como vetores os mosquitos dos gêneros: Culex,
Aedes e Anopheles. O ciclo baseia-se na ingestão de microfilárias L1 através da alimentação em um animal infectado por parte dos
vetores, nos quais ocorre a maturação das larvas tornando-se infectantes, L3, que irão ser inoculadas em outro animal pelos mosquitos;
as L3 migram pelo subcutâneo do novo hospedeiro e se desenvolvem em L4 e L5. Os vermes jovens invadem o sistema vascular e com
cinco a seis meses de infecção as fêmeas grávidas liberaram microfilárias. Os objetivos do trabalho em questão são levantar a prevalência
de dirofilariose canina nos bairros de Guaratiba e Ilha de Guaratiba da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, Brasil, bem como
comparar os principais métodos diagnósticos para detecção de microfilárias (técnica da Gota Espessa e teste do Knott Modificado), no
intuito de obter o método que seja mais adequado ao diagnóstico da afecção. Foram selecionados 50 cães, dentre eles 25 que
apresentavam sintomatologia e 25 assintomáticos. Todos os animais eram da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Os animais
foram selecionados aleatoriamente e classificados em variáveis, tais como: local, sexo, idade, porte, raça, pelagem, sintomatologia e
utilização de fármaco para a dirofilariose canina.Com relação a estas variáveis, os cães estudados eram de Guaratiba e Ilha de Guaratiba,
de ambos os sexos, de idade superior a seis meses, de portes, raças e pelagem variados, com e sem sintomatologia para a referida doença
e que tiveram ou não contato com bases farmacológicas de prevenção para a Dirofilaria immitis. A veia puncionada foi a cefálica ou a
jugular. Coletou-se três ml de sangue de cada animal, que foram postos em tubos contendo EDTA. Como a coleta foi realizada em
domicilio, esses tubos foram armazenados em recipientes térmicos de transporte, até sua chegada ao laboratório da Universidade
Estácio de Sá, campus Vargem Pequena, Rio de Janeiro, onde foram processados no período entre Julho e Agosto de 2011. Os tubos, ao
serem retirados da refrigeração, foram homogeneizados, por um homogeneizador mecânico, para a realização das técnicas que passo a
expor: No caso da técnica da Gota Espessa, com o auxilio de um tubo capilar, uma gota espessa foi posta entre lâmina e lamínula
(18x18), para análise em microscópio óptico nas objetivas de 10x e 40x. Já para a realização do teste de Knott Modificado um ml de
sangue foi adicionado em um tubo contendo nove ml de água destilada e uma gota do corante Novo Azul de Metileno (NAM),
homogeneizado e centrifugado a 3.000 rpm por cinco minutos, descartado o sobrenadante e pipetado uma gota do sedimento,
depositando-o entre lâmina e lamínula (18x18), para observação em microscópico óptico nas objetivas de 10x e 40x. A análise consistiu
em: Cálculo de prevalência e Odds Ratio (OR). Obtiveram-se 32% de cães positivos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Brasil, sendo 40% da
Ilha de Guaratiba e 30% de Guaratiba. Nas variáveis observou-se prevalência em cães fêmeas (18%); de porte médio (22%); sem padrão de
raça definida (26%); de pelagem escura (14%); sintomáticos (18%) e que recebiam prevenção para afecção (30%). Concluiu-se que as
referidas localidades são endêmicas para a Dirofilaria immitis.
Titulo: Avaliação dos riscos de contaminação por parasitos nas praças do bairro de Vargem Pequena, cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Autor(es): Neto, G. B. S
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Resumo:
A praça pública representa um ambiente propício para o desenvolvimento de muitos agentes parasitários, contribuindo diretamente para
o risco de zoonoses parasitárias principalmente para crianças que entram em cotato direto com a areia no período de recreação, por
causa do transito de animais errantes, ou não. Esse trabalho foi realizado com intuito de verificar os possíveis riscos de infecções
parasitárias para frequentadores das praças públicas do bairro Vargem Pequena, Rio de Janeiro. Foram avaliadas três praças do bairro:
Praça João Carlos Vital, Praça da Mangueira e Praça da Rua Claudio Jacobi, selecionando-se amostras de areias de pontos relacionados
com brinquedos e aparelhos destinados à prática de atividades físicas. Essas amostras foram colhidas com auxílio de tubos de PVC,
acondicionadas em sacolas plásticas estéreis e encaminhadas ao laboratório de Parasitologia Veterinária, na Unidade Vargem
Pequena/Rio de Janeiro, sendo analisadas pela técnica de sedimentação espontânea e examinadas ao microscópio óptico em objetivas de
4X, 10X e 40X. Nas amostras da Praça João Carlos Vital foram encontrados ovos de Toxocara cati, T. canis e Proglotes de cestoda, sendo
a região do gol o local de maior risco de contaminação por ovos de T. cati, com 36,36%, e de T. canis, com 36,36%, do total encontrado.
Em relação as proglotes de cestoides, 64,29%, do total encontrado estava no centro do campo. Na amostras da Praça da Mangueira
foram encontrados ovos de Toxocara cati, T. canis, larva de Ancylostoma sp. e Proglotes de cestoda, sendo a região do escorregador o
local de maior risco de contaminação por ovos de T. cati, com 39,55%. A região próxima aos bancos foi o local que oferece maior risco de
contaminação por ovos do T. canis, com 38,71%, por larvas de Ancylostoma sp., com 57,14% e para as proglotes de cestoides,
83,33%,do total encontrado. Nas amostras da Praça da Rua Claudio Jacobi foram encontrados ovos de Toxocara cati, T. canis e larva de
Ancylostoma sp., sendo a região do aparelho de abdominal o local de maior risco de contaminação por ovos de T. cati, com 41,90%, e de
T. canis, com 40,70%, do total encontrado. Em relação a larva de Ancylostoma sp., 64,29%, do total encontrado estava no centro do
campo.
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Titulo: Prevalência das afecções dermatológicas não tumorais em cães atendidos durante o ano de 2011 no setor de dermatologia 67
da clínica veterinária Vet Care, Rio de Janeiro, RJ.
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Resumo:
A dermatologia veterinária tem grande importância para a clínica de pequenos mamíferos. Estima-se que, aproximadamente, um terço dos
animais atendidos nos consultórios tenha como queixa principal alguma afecção cutânea. Este estudo visa determinar a frequência das
afecções dermatológicas no setor de dermatologia de uma clínica veterinária situada no município do Rio de Janeiro, com o intuito de
aumentar a confiabilidade dos estudos realizados no país, além de servir como parâmetro de comparação para pesquisas futuras. Para
isso, foi realizado um estudo transversal de prevalência com 132 sujeitos amostrais. Foram incluídos os pacientes da espécie canina,
atendidos pelo serviço de dermatologia veterinária, de Janeiro a Dezembro de 2011. O registo dos atendimentos pode ser obtido através
de uma agenda virtual do clínico em questão, presente no software Sisatvet®. Uma ficha dermatológica foi formulada, baseada em
pesquisa prévia (SOUZA, 2009), com o intuito sistematizar a coleta de dados clínico-laboratoriais dos sujeitos da pesquisa. Os cálculos
estatísticos foram obtidos por meio do software estatístico fornecido gratuitamente pelo CDC – Centers for Disease Control and
Prevention – intitulado Epi Info7TM. O levantamento epidemiológico demonstrou que as categorias dermatológicas mais prevalentes
foram as dermatopatias alérgicas (30.0%), bacterianas (23.6%), fúngicas (14.1%), endócrinas (8.2%), ambientais (7.7%), parasitárias
(5.9%), distúrbios de queratinização (2.3%) e dermatopatias autoimunes (0.5%). As dez dermatopatias mais prevalentes foram:
piodermite superficial, atopia, DAPE, malassezíase, hipotireoidismo, demodiciose, dermatofitose, dermatite de dobra cutânea, eczema
úmido e seborreia primária. A prevalência das dermatopatias alérgicas se assemelha com as observadas em outros estudos, enquanto as
bacterianas e fúngicas foram um pouco superior ao descrito pela literatura devido a diferenças metodológicas. No que tange às doenças
endócrinas, foi observada prevalência superior aos valores encontrados no sul do país e um pouco inferiores a outro estudo realizado
no Rio de Janeiro, provavelmente devido à conduta diagnóstica adotada pela clínica. Já as doenças parasitárias foram diagnosticadas com
menos frequência do que o esperado, podendo demonstrar que o diagnóstico e tratamento, durante as consultas pediátricas, estão
sendo realizados de forma adequada.
Titulo: Análise parasitológica do grau de inquinação em cédulas do real na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Autor(es): Santos, L. C.
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Resumo:
A cédula do dinheiro por sua grande circulação e por alcançar todas as classes sociais torna-se um importante veículo utilizado por
agentes microbiológicos e parasitários na transmissão de doenças por eles causadas. Sua alta taxa de inquinação nos oferece grandes
riscos de contaminação por diversos agentes parasitários. Esse trabalho teve o intuito de se avaliar o grau de inquinação parasitológica
das cédulas do real na zona oeste de cidade do Rio de Janeiro. Foram utilizadas 50 cédulas de cada valor, sendo 50 de dois reais, 50 de
cinco reias, 50 de 10 reais, 50 de 20 reais e 50 de 50 reais, totalizando 250 cédulas. As amostras foram acondicionadas em recipiente
plástico estéril e encaminhadas para o laboratório de parasitologia da UNESA/ campus Vargem Pequena. Para execução da técnica de
sedimentação espontânea, as cédulas foram imersas em recipiente com água destilada e passaram por um processo de limpeza por
escovação, a água destilada com os resíduos da limpeza das notas, foi despejada no cálice de Hoffmann, e sedimentada por 01h30min,
após esse período o sedimento foi pipetado e colocado em lâmina com lugol e lamínula 24x32 e analisado por meio de varredura. Foram
detectados de um total de 250 cédulas, 63,2% positivas para algum tipo de parasito, sendo positivas 60% das notas de dois reais, 58%
das notas de cinco reais, 74% das notas de 10 reais, 60% das notas de 20 reais e 62% das notas de 50 reais. Dentre os parasitos
encontrados destaca-se o protozoário Balantidium coli que estave presente em 46,8% das amostras, os ovos de Ascaris lumbricoides
que estiveram presentes em 12% das cédulas, os ovos de Taenia sp que estavam presente em 5,2% das cédulas, os cistos de Entamoeba
sp com 4,8% das cédulas e as larvas de Enterobius vermicularis com 3,6% das cédulas analisadas. Tais resultados demonstraram que a
transmissão de parasitoses por veiculação em cédulas do real comum, o grau de inquinação parasitaria na cédula do real é elevado
oferecendo risco de saúde à população e que as medidas preventivas de controle através da educação sanitária tornam-se pertinentes
para a sociedade.
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Titulo: Levantamento parasitológico da areia do parcão da lagoa e Bosque Marapendi, Rio de Janeiro.
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Resumo:
As zoonoses parasitárias são doenças provenientes dos animais que podem acidentalmente acometer o homem. Devido ao grande
aumento dos casos de parasitismo em uma clínica veterinária próxima ao Bosque Marapendi, na Barra da Tijuca, somado a ausência de
estudos que tratem deste tema, surgiu o interesse em investigar as condições de alguns dos mais populares locais destinados aos
animais no Rio de Janeiro. Estes locais desempenham um papel muito importante na contaminação dos animais, e na transmissão de
zoonoses. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o possível risco de contaminação parasitológica para os animais freqüentadores
destes ambientes, a fim de instruir seus proprietários a respeito da importância de práticas como a vermifugação, realizada com o
acompanhamento de um Médico Veterinário, e a catação das fezes em lugares públicos. O trabalho foi desenvolvido na cidade do Rio de
Janeiro, em dois bairros, Lagoa onde se encontra o Parcão da Lagoa, e na Barra da Tijuca onde tem o Bosque Marapendi (ABM). Durante
um período de sete meses, foram coletadas de forma aleatória, amostras de solo do Parcão da Lagoa e do Bosque Marapendi.
Mensalmente, foram recolhidas três amostras de cada um desses locais através de um tubo de PVC de meia polegada e trinta centímetros
de comprimento. Posteriormente as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e mantidos em
geladeira, e foram encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Veterinária, no Campus Vargem Pequena. No laboratório, após cada
saco ser pesado em balança analítica, as amostras foram lavadas separadamente com 200 ml de água e filtradas em um coador reforçado
com gaze. Após a filtração, a fim de completar o limite do cálice de Hoffman, foram acrescentados 160 ml de água que sedimentaram por
25 minutos. Completada a sedimentação, foi utilizada a pipeta volumétrica para retirar uma pequena quantidade de amostra do fundo
do cálice, que foi pipetada em gotas em três lâminas coradas com Lugol. A leitura das lâminas foi feita logo em seguida, em varredura, no
microscópio óptico utilizando lentes com aumento de 10x, 40x e 50x. Apesar de terem sido encontrados larvas de Strongyloides
stercoralis e ovos de Trichuris vulpis e Platynosomum fastosum, a maior prevalência foi de ovos e larvas de Toxocara spp e Ancylostoma
sp, respectivamente. A presença destes parasitos no solo de ambos os parques, mostra que apesar de serem bastante diferentes, os
locais sofrem dos mesmos problemas, como destino irregular das fezes e desconhecimento de alguns proprietários a respeito de como
prevenir seus animais. Tais informações devem ser divulgadas e explicadas aos proprietários pelos Médicos Veterinários.
Titulo: Atlas e Guia Digital de Citologia e Histologia Veterinária
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Resumo:
O estudo de histologia enfoca a inter-relação e a integração de atividades moleculares e fisiológicas dentro do corpo com estruturas
anatômicas específicas exigindo conceituação visual. Em Medicina Veterinária poucos são os livros e atlas disponíveis em nosso país, e
isto faz com que acadêmicos e Médicos Veterinários recorram a livros de histologia humana para estudos e esclarecimentos da histologia
animal. Mesmo havendo semelhanças entre a histologia humana e a veterinária algumas particularidades precisam ser abordadas por
existirem diferenças primordiais como acontece, por exemplo, em sistema tegumentar e digestório de aves e mamíferos. Sendo então o
objetivo deste trabalho confeccionar um Atlas e Guia Digital de Citologia e Histologia Veterinária, criando uma coleção de imagens
histológicas ampla, cujo acesso e difusão será livre e gratuito para qualquer pessoa interessada no estudo e consulta em Histologia
Animal. Fornecendo assim uma ferramenta de estudo, que será símbolo de cooperação da comunidade científica e acadêmica. Além de
diminuir o número de animais sacrificados e de resíduos tóxicos lançados no meio ambiente. Para isto, foram selecionadas lâminas
histológicas de tecidos animais da coleção da disciplina de Histologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estácio de Sá
que foram fotografadas em microscópio trinocular com câmera digital acoplada da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá.
As fotomicrografias obtidas serão processadas e legendadas em apresentação no Power Point onde serão ressaltadas as características
histológicas de cada tecido.
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Titulo: Gastronomia na promoção da saúde para pacientes hipertensos.
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Resumo:
A alimentação passou por várias etapas ao longo do desenvolvimento humano. Concomitantemente, a gastronomia surgiu constituindo
uma culinária artística associando alimentos de maneira nova e instigando os sentidos. O descobrimento e as variações de sabores, antes
não imagináveis, atraem o prazer do homem desde que começou a cozinhar os alimentos. A gastronomia permitiu a inclusão não
somente de novas maneiras de se preprar os alimentos, mas também altrnativas para como estes são apresentados. A gastronomia
apresenta portanto grande importância, despertando a alimentação pelo prazer e colocando-a de forma tão significante quanto a
alimentação por sobrevivência. Pacientes hipertensos frequentemente enfrentam dificuldades na adaptação e adesão à orientação
nutricional por lhe ter restringido ingredientes que conferem sabor aos alimentos, em especial o uso de sal. Este e outros fatores
colaboram para a qualidade de vida do paciente hipertenso. Visando a promoção da saúde foi abordada a integração da gastronomia e
nutrição promovendo a adesão à dietas palatáveis, com a combinação de ingredientes capazes de suprir com qualidade e sabor a
restrição de sal. Neste trabalho de revisão são sugeridos ingredientes não usualmente utilizados por tais pacientes em substituição ao sal
e preparações de fácil execução, com sabor apreciável, atrativos nutricionalmente e adequados a promover a saúde a pacientes
hipertensos. Desenvolvendo o papel da alimentação sob o o olhar da educação nutricional efetuada pelo nutricionista, respeitando as
necessidades nutricionais do individuo, a situação socioeconômica e aspectos culturais, de forma a incentivar a mudança de hábitos, a
prática de exercícios e a sensibilidade de conscientizá-lo que o prazer de comer não lhe foi limitado e sim redirecionado, aperfeiçoando-o
a sua condição clínica. Dessa forma, a gastronomia se torrna importante auxílio ao nutricionista na promoção de educação nutricional e
orientação para o controle da pressão arterial e a aderência destes ao plano dietético proposto.
Titulo: Comparação sensorial de bebida isotônica hipossódica e convencional.

69

Autor(es): Pavanatti, B.
Egger, M.
Orofino, M.
Paim, R.
Oliveira, S.
Email:
robertajulianoramos@yahoo.com.br
IES:
FESSC
Palavra Chave: Teor Reduzido
Sódio
Bebida Isotônica
Caseira
Análise Sensorial
Resumo:
As bebidas isotônicas são especialmente formuladas para suprir as necessidades relacionadas aos exercícios físicos, visto que são
soluções cuja osmolaridade é semelhante aos fluidos corporais, podendo ser incorporados e transferidos para a corrente sanguínea
através do processo osmótico. O objetivo deste trabalho foi analisar sensorialmente através do teste de preferência e do teste triangular,
a aceitabilidade de bebidas isotônicas (industrializada e caseira), quanto ao sabor. Foi realizado o preparo de duas bebidas isotônicas
caseiras com teores de sódio diferentes uma da outra, a serem analisadas juntamente com a bebida isotônica industrializada por vinte e
sete participantes através de teste triangular e de preferência. No teste de preferência, em que cada avaliador recebeu uma amostra de
cada produto os mesmos deveriam assinalar a sua preferência por ordem decrescente, os que avaliaram a solução caseira II como
preferido somou um total de 52%, sendo o caseiro I o segundo colocado neste caso com 33% e o isotônico com apenas 15%. Já os que
colocaram o caseiro I como preferido somaram 41%, sendo o caseiro II o segundo colocado com 37% e o isotônico industrial com 22%.
Quanto aos que julgaram o isotônico como preferido somaram 63%, sendo o caseiro I a segunda opção de 26% e o caseiro II com apenas
11%. Já no teste triangular em que cada um deveria responder qual das amostras era diferente entre as três que lhes foi apresentada,
81% dos participantes souberam diferenciar e o restante 19% não conseguiram distinguir qual era a amostra diferente. Com este estudo
foi possível concluir que sendo o isotônico caseiro com redução de sódio o preferido entre as amostras seria possível comercializa-lo,
no entanto, sua comercialização deveria ser realizada dentro do ambiente de academias, pois o mesmo seria bem aceito, mas por conter
suco natural teria uma vida de prateleira reduzida. Cabe salientar que os isotônicos tem como função a reposição de eletrólitos, sendo
desta forma para muitos atletas o uso da solução com redução de sódio não traria os mesmos benefícios que o próprio isotônico, no
entanto, no caso de pacientes com hipertensão arterial seria mais interessante, sendo necessário avaliar cada caso para verificação de
qual tipo de solução traria maiores benefícios para o organismo.
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Resumo:
A relação entre dieta e saúde nos últimos anos está mais evidente, motivo pelo qual se tem atribuído atenção especial aos hábitos
alimentares da população. Como resultado desta preocupação, o surgimento de produtos ditos funcionais, orgânicos ou com teor
reduzido de determinado componente, como sal, açúcar, ou gordura tem se mostrado constante e com grande aceitação dos
consumidores. Neste contexto, o oferecimento de produtos com teor reduzido de gordura tem se mostrado um desafio constante para
a indústria de alimentos, já que esta redução não pode interferir na escolha do consumidor pela perda da palatabilidade, umas das
características fornecidas pela adição de gorduras. Tendo em vista a necessidade de se encontrar substitutos para esse ingrediente,
reduzindo o teor de gordura e melhorando qualidade nutricional dos alimentos foi desenvolvido um sanduíche de atum com baixo
percentual de gordura e consequentemente de calorias. Os sanduíches foram separados em duas amostras, sendo uma com teor normal
de gordura, descrita como normal e outra com teor reduzido de gordura, descrita como light. A análise foi feita com a aplicação de dois
testes, o primeiro foi o teste Triangular onde os avaliadores recebiam três amostras de sanduíche para identificar qual delas era diferente
das outras. O segundo teste, denominado Pareado objetivava definir a amostra de preferência do avaliador. Os testes foram aplicados
com 27 avaliadores, com idade média de idade de 25±5anos, sendo que apenas 32% dos participantes conseguiram identificar
diferenças entre os sanduíches e 59% disseram preferir o sanduíche com teor reduzido de gordura. Quase a totalidade dos avaliadores
consome sempre ou ocasionalmente sanduíche de atum, sendo este, portanto, um alimento bastante difundido na população analisada.
O atum é considerado um alimento saudável, rico em ômega 3, proteína magra, vitaminas lipossolúveis, especialmente a vitamina E e
minerais como ferro e selênio. Esses resultados comprovam que é possível a redução da gordura utilizada na confecção dos alimentos
sem perder sabor, alterar a textura ou prejudicar a estética da preparação. Contudo, mais estudos podem ser necessários devido às
limitações na escolha dos avaliadores e da necessidade de uma amostra mais representativa da população alvo.
Titulo: Identificação de fatores de riscos cineantropométricos para o desenvolvimento da sindrome metabolica em trabalhadores
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de atividades com baixa demanda energética: um estudo com motoristas de ônibus.
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Resumo:
Identificar fatores de risco entre os indicadores antropométricos para desenvolvimento da Síndrome Metabólica em motoristas de
ônibus urbanos situados na Cidade de Salvador/Bahia se constitui no objetivo deste trabalho.Trata-se de um estudo descritivo que
utilizou dados secundários obtidos através da análise de prontuários do serviço de saúde ocupacional. Foram utilizados os dados dos
prontuários de todos os motoristas de ônibus de uma empresa de transporte localizada na Cidade de Salvador- Bahia que autorizaram a
coleta dos dados que constam nos seus prontuários de avaliação dos serviços de saúde da empresa e que realizaram ao menos, um
exame periódico de saúde após a sua admissão. Os dados dos sujeitos da pesquisa foram estratificados de acordo com o tempo de
serviço ininterrupto na empresa. Foi realizada a estatística descritiva dos parâmetros estudados: Índice de massa corporal; circunferência
da cintura, nível de atividade física e risco cardíaco.Os dados foram identificadas como variáveis que representam fatores de risco para o
desenvolvimento da síndrome metabólica e variáveis que caracterizam a síndrome metabólica. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário Estácio da Bahia. Dos 34 sujeitos avaliados, 29,4% apresentaram
obesidade grau I; 44,1% tinham sobrepeso e 26,5% eram eutróficos.No que diz respeito ao histórico familiar, 20% possuíam parentes em
primeiro grau com Hipertensão Arterial Sistêmica e 11% Diabetes Mellitus.56% da amostra estudada possuíam circunferência abdominal
superior a 90 centímetros.Houve relato de uso do álcool em 74% e de tabagismo em 6% dos sujeitos avaliados.O colesterol total estava
elevado em 44% dos sujeitos e 80,5% apresentavam baixa ingesta ou nenhuma ingesta de frutas e verduras. Foi possível observar, neste
estudo, um número considerável de indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis associadas entre si conduzindo à Síndrome
Metabólica.
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Titulo: Análise da concentração de fluoreto em águas minerais disponíveis no comércio do Rio de Janeiro.
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Resumo:
A intervenção preventiva no desenvolvimento da cárie dentária pode retardar o seu processo, ou mesmo o inibi-lo. Uma vez que sabe-se
das dificuldades em controlar a dieta e a higiene bucal, ao nível de Saúde Pública, devido à questões culturais e comportamentais, o
fluoreto torna-se um grande aliado neste sentido, pois além da redução da prevalência da cárie, ele age reduzindo a velocidade de
progressão de novas lesões . A fluoretação das águas de consumo continua desempenhando importante papel nos programas de
prevenção da cárie dentária, não apenas por ser considerado um dos meios mais eficientes de reduzir a cárie, mas também o mais
conveniente com relação a custos, e o mais confiável método para fornecer os benefícios do flúor à população . Nos últimos anos, podese notar um consumo de água mineral industrializada contínuo e crescente. Estes produtos apresentam fluoreto, podendo apresentar
variações da sua concentração, fazendo com que os seus benefícios, possam resultar em consequências negativas, favorecendo o
ê
. N “G
õ
B
”,
o valor máximo permitido (VMP) de fluoreto é 1,5 ppm ou seja, 1,5 mg de fluoreto por litro de água. Para a grande maioria do Brasil, o
teor ideal de F¯ na água é em média 0,7 ppm. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar a presença de fluoreto de 09
águas minerais engarrafadas comercializadas na cidade do Rio de Janeiro e verificar se a quantidade de fluoreto presente corresponde
aos valores informados nos rótulos fornecidos pelos fabricantes. A concentração de fluoreto foi medida com o uso de um eletrodo íon
seletivo para fluoretos. Os resultados encontrados mostraram que a média da quantidade de fluoretos encontrada foi de 0,29 ppm com
intervalo entre 0,10 e 0,74. Nenhum dos valores encontrados correspondeu à quantidade descrita no rótulo, com variações de -0,5% a
11%. Estes resultados mostram que a quantidade de fluoreto nas águas minerais analisadas está abaixo da quantidade ótima
recomendada para contribuir para a prevenção da doença cárie, reforçando a necessidade de controle destes produtos.
Titulo: Indicação de exames radiográficos em crianças e adolescentes.
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Resumo:
O propósito dessa revisão de literatura e de fontes eletrônicas é demonstrar que o exame radiográfico é fundamental e indispensável
para a elaboração do diagnóstico, plano de tratamento e acompanhamento do desenvolvimento e da saúde dentária desses pacientes.
Na exposição do assunto, são evidenciados os critérios para estabelecer os intervalos entre os exames; as técnicas de condicionamento
dos pacientes infantis; bem como os riscos biológicos e as estratégias de proteção à radiação.Após a revisão de literatura, pode-se
concluir que:- O exame radiográfico de rotina se justifica quando acrescentar informações úteis ao exame do paciente e influenciar na
decisão sobre o diagnóstico e plano de tratamento. - As diretrizes da FDA de orientação para a prescrição de exames radiográficos em
odontologia foram estabelecidas para evitar exposições desnecessárias ao paciente e a fim de prevenir os riscos ocupacionais. Os
seguimentos destas recomendações por parte dos profissionais estão sujeitas ao seu próprio julgamento considerando a avaliação
individualmente de cada paciente. - Embora o risco seja muito pequeno, as crianças são mais susceptíveis aos efeitos tardios da radiação
do que os adultos. - Os profissionais devem respeitar os critérios de proteção à radiação: utilização de barreiras de proteção tanto o
profissional como o paciente; obedecer ao tempo de exposição indicado, procurar empregar recursos como intensificadores de filme e
radiografias digitais, realizar a técnica de qualidade, a fim de evitar tomadas desnecessárias e oferecer condições satisfatórias de
interpretação. - A qualidade do trabalho desenvolvido está diretamente relacionada ao bom desempenho profissional. Portanto, é
essencial que o cirurgião-dentista possua habilidade no manejo de comportamento infantil para atuar de forma segura fazendo que a
técnica seja bem tolerada pelo paciente. - A radiografia digital auxilia no diagnostico precoce e é de grande valia em odontopediatria, pois
alem de diminuir a exposição aos raios ionizantes, e capaz de fazer a avaliação do histograma e subtração de imagem
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Titulo: Perfil dos pacientes hipertensos atendidos na Faculdade da Universidade Estácio de Sá.
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Resumo:
A hipertensão é a elevação anormal da pressão sanguínea sistólica arterial, em repouso, acima de 140 mmHg, e/ou a elevação da pressão
sanguínea diastólica acima de 90 mmHg. Aproximadamente, 10 a 20% da população adulta que frequenta o dentista são afetados pela
doença. Embora, às vezes, a ênfase seja dada as elevações diastólicas, demonstrou-se que a hipertensão sistólica é um fator de risco
v
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” (LESL E FANG, ROBERT C. FAZ O, STE HEN T. SON S). S
an e
Martin (2009), existe uma relação entre a hipertensão e as doenças periodontais (fig.01), devido às alterações vasculares provocadas por
esta patologia. A grande implicação periodontal é devido ao uso de medicamentos utilizados para controle da hipertensão, existem três
deles capazes de gerar hiperplasia gengival, são eles: fenitoína, os bloqueadores dos canais de cálcio e a ciclosporina. A fenitoína pode
atuar no aumento das quantidades celulares do tecido conjuntivo, ausência de alterações vasculares e diminuição da espessura epitelial.
Podendo haver um processo infecto inflamatório com presença de linfócitos e plásmócios devido o acúmulo de biofilme ao redor da
gengiva. O bloqueador dos canais de cálcio se assemelha com a fenitoína (ex.: nifedipina - é a mais comum a causar aumento de volume
gengival), pode atuar aumentando a substância fundamental extracelular e os fibroblastos. A ciclosporina atua também de maneira
similar a fenitoína, com a diferença que além do aumento da quantidade de tecido conjuntivo, juntamente há aumento do epitélio
paraqueratinizado irregular. Denominamos hiperplasia o aumento do número de células de um tecido. A expectativa de vida de uma
pessoa com hipertensão é 40% menor do que de um indivíduo sadio. A suspensão desses medicamentos pode reverter o processo,
porém pode ser necessária a remoção cirúrgica. O objetivo desse estudo é avaliar as principais características de pacientes hipertensos
atendidos nas clínicas odontológicas da Universidade Estácio de Sá. Foram selecionados as fichas de 50 pacientes hipertensos de ambos
os sexos, com idade entre 30-80 anos, atendidos nas clínicas odontológicas na Universidade Estácio de Sá. Os dados foram analisados
estatisticamente. Conclui-se que os cirurgiões-dentistas devem realizar uma anamnese criteriosa, que permita caracterizar
adequadamente o paciente hipertenso, favorecendo assim o tratamento do portador desta condição.
Titulo: Cálculo da pressão do irrigante endodôntico produzida seringas hipodérmicas de dois diferentes diâmetros.
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Resumo:
A pressão (P), ou tensão mecânica, é por definição o quociente entre a força exercida sobre uma superfície e a sua área. Dessa maneira,
pode-se concluir que a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. De acordo com o princípio de Pascal, um incremento
de pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompressível se transmite integralmente a todos os demais pontos do
líquido. Na Endodontia, a pressão de injeção do irrigante está relacionada à segurança do procedimento já que uma pressão que
ultrapasse a pressão exercida pelos tecidos perirradiculares culmina no extravazamento do irrigante para estes tecidos. Como o principal
irrigante endodôntico é o hipoclorito de sódio, que tem cloro na sua composição, seu extravasamento provoca danos severos aos
tecidos, evidenciado pelos inúmeros casos publicados na literatura. Visando a prevenção desses acidentes, é importante estudar todas
as variáveis relacionadas a esta questão e, uma das mais importantes se refere ao diâmetro da seringa utilizada no processo de irrigação.
Portanto, o objetivo do presente estudo foi comparar a pressão do irrigante produzida por seringas hipodérmicas de 20 mL e de 5 mL,
considerando a aplicação de uma mesma força nos dois casos. Para isso realizamos cálculos matemáticos tendo por base os diâmetros
das seringas e considerando 20 N como a força de um polegar ao empurrar um êmbolo. Para o cálculo da pressão, primeiramente
calculou-se a área das duas seringas e, posteriormente, aplicouq
= F/A,
“F” é
“A” é
transversal das seringas. Como resultados, obtive-se uma pressão de 44.444,44 Pa para a seringa de 20 mL e de 133.333,33 Pa para a de
5 mL. Conclue-se que a pressão produzida em uma seringa de 5 mL é 3 vezes maior que a de uma seringa de 20 mL, sendo aplicada a
mesma força em ambas. Neste sentido, a utilização de uma seringa de maior diâmetro pode prevenir acidentes decorrentes do
extravasamento de soluções irrigadoras durante a terapia endodôntica.
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Titulo: Efeitos da terapia periodontal não-cirúrgica sobre marcadores de inflamação sistêmica, pressão arterial, massa ventricular
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esquerda e disfunção endotelial em pacientes hipertensos refratários.
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Resumo:
Evidências recentes sugerem que as doenças periodontais, especialmente as formas mais avançadas de periodontite, podem
desempenhar um papel relevante na etiologia e patogênese de diferentes doenças sistêmicas, entre elas, doenças cardiovasculares e
hipertensão arterial. A presença de um acúmulo crônico de uma complexa estrutura bacteriana organizada na forma de biofilme, leva à
uma resposta inflamatória local, com conseqüente elevação de marcadores sistêmicos como proteína C-reativa, fibrinogênio e
interleucina-6, e a disfunção endotelial, parecem ser os mecanismos responsáveis por essa associação. Alguns estudos têm relatado
maiores níveis pressóricos, maior massa ventricular esquerda e disfunção endotelial em pacientes com doenças periodontais. Ao mesmo
tempo, estudos clínicos vêm mostrando que a terapia periodontal pode levar à redução dos níveis plasmáticos dos marcadores de
inflamação e redução do risco cardiovascular. O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da terapia periodontal nãocirúrgica em 26 pacientes (idade média de 53.6 anos) hipertensos refratários. Foram avaliados marcadores plasmáticos de inflamação
(proteína C-reativa, fibrinogênio e interleucina-6), pressão arterial sistólica e diastólica, massa ventricular esquerda e rigidez arterial. A
terapia periodontal foi eficaz na redução da média de todos os marcadores de risco cardiovascular avaliados. Os níveis de proteína Creativa baixaram 0.7mg/dl 6 meses após a terapia periodontal, os de IL-6, 1.6pg/dl e os de fibrinogênio 55.3mg/dl (p<0.01). A pressão
arterial sistólica apresentou redução média de 16.7mmHg e a diastólica de 9.6mmHg. A massa ventricular esquerda diminuiu em média
12.9g e a velocidade da onda de pulso, um marcador de rigidez arterial, e consequentemente de disfunção endotelial, apresentou
redução de seus valores médios de 0.9m/s (p<0.01). Dessa forma, conclui-se que a terapia periodontal foi eficaz na redução dos níveis
de proteína C-reativa, interleucina-6, fibrinogênio, pressão arterial, massa ventricular esquerda e rigidez arterial, podendo acarretar na
redução do risco cardiovascular global nesse grupo de pacientes.
Titulo: Remineralização de lesões inicias de cárie. Análise de diferentes agentes terapeuticos.
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Resumo:
Na cavidade oral, a desmineralização do esmalte dentário acontece em decorrência da dissolução do fosfato de cálcio promovido pela
ação de ácidos produzidos por bactérias cariogênicas. Esta perda mineral inicialmente ocorre em nível microscópico, estando em função
direta de condições que mantenham um pH crítico no biofilme. Quando as quedas de pH se repetem frequentemente, ocorre
desmineralização subsuperfícial da área afetada. A organização das estruturas cristalinas é modificada em profundidade, mantendo a
superfície externa do esmalte íntegra. Nesta fase ficam alterados os índices de refracção luminosa e aparece a "lesão branca do esmalte",
que é a primeira manifestação clínica da cárie. Nestas lesões não há necessidade de tratamento restaurador, o controle mecânico do
biofilme propicia equilíbrio no processo desmineralização- remineralização favorecendo a remineralização onde houve perda de minerais.
A remineralização do esmalte pode também ser induzida utilizando diferentes agentes terapêuticos, sendo o fluoreto, em diferentes
formas de apresentação o mais comumente utilizado. Os produtos fluoretados, porém, podem não remineralizar por completo as lesões,
deixando espaços preenchidos por água, impossibilitando seu desaparecimento completo. Uma nova tecnologia de remineralização foi
desenvolvida baseada nos fosfopeptídeos de caseína obtidos a partir da caseína do leite de vaca (CPP-ACP). Os fosfopeptídeos de
caseína contêm sequências multifosfoseril, que possuem a capacidade de estabilizar os fosfatos de cálcio em nanocomplexos em
solução, como fosfatos de cálcio amorfos. Os nanocomplexos fosfopeptídeos de caseína e fosfatos de cálcio amorfos, previnem a
desmineralização e promovem a remineralização das lesões subsuperficiais do esmalte em profundidade. Uma das vantagens da
remineralização em profundidade pode ser a restauração da translucidez normal e eliminação da lesão branca do esmalte. O objetivo
deste estudo é avaliar o efeito in vitro de diferentes agentes terapêuticos em lesões produzidas artificialmente em esmalte. Para tanto,
serão utilizados 60 blocos (4X4 mm) de dentes incisivos mantidos em formol 2%, pH 7,0, durante 30 dias antes do procedimento
experimental. Os cortes serão feitos utilizando disco diamantado duplo sob refrigeração e os fragmentos incluídos em resina epoxi,
mantendo as superfícies de esmalte expostas. Em seguida será feito polimento da superfície de esmalte e seleção dos fragmentos para
excluir àqueles que apresentarem defeitos em sua superfície. Para a indução artificial de lesão será utilizada uma solução tampão (pH 5)
de acetato 0,05M, contendo 1,28mM de cálcio, 0,74 M
0,03μ
F/ L. E
de 3,14mm2 para a indução, sendo o restante da superfície impermeabilizada com verniz protetor. Os espécimes serão mantidos
imersos individualmente num volume de 2mL/mm2 de solução, permanecendo em estufa a 37ºC por 5 horas. Os blocos serão divididos
em 6 grupos experimentais de 10 espécimes cada: 1-Controle - sem tratamento; 2- Aplicação da pasta MI (CPP-ACP) por 3 minutos; 3Escovação com dentifrício sem fluor por 3 minutos; 4- Escovação com dentifrício 500ppm de fluoreto por 3 minutos; 5- Escovação com
dentifrício 1100ppm de fluoreto por 3 minutos; 6-Aplicação de gel fluoretado 1,23% por 3 minutos. Os procedimentos serão realizados
por 5 dias consecutivos e, após cada aplicação, os especimes serão lavados com jatos de água destilada/deionizada por 30 segundos.
Entre as aplicações os especimes serão mantidos à 37o C em água destilada. A avaliação das lesões em esmalte será feita por dois
examinadores previamente calibrados utilizando microscópio óptico no aumento de 40X nos seguintes períodos: T0= após a
desmineralização do esmalte e antes da aplicação das substâncias remineralizadoras; T1= após o primeiro dia de aplicação das
substâncias remineralizadoras e T2= após o último dia. A análise será descritiva.
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Resumo:
As lesões perirradiculares inflamatórias são alterações patológicas que afetam periápices de elementos dentários comprometidos
endodonticamente e microscopicamente podem ser classificadas em cistos e granulomas perirradiculares. São decorrentes da
disseminação da infecção proveniente dos canais radiculares através dos tecidos perirradiculares, gerando uma resposta inflamatória do
hospedeiro e resultando em uma osteólise com alterações teciduais, com diversos mecanismos imuno-celulares envolvidos em sua
patogênese. As lesões perirradiculares mais frequentes, incluindo cistos e granulomas, podem apresentar características epidemiológicas,
demográficas e clínicas peculiares, sendo de essencial importância a análise histopatológica das lesões removidas na clínica para sua
diferenciação. Adicionalmente, existem lesões perirradiculares que apresentam aspectos radiográficos semelhantes, porém apresentam
etiologia e prognóstico distinto, destacando a necessidade do diagnóstico laboratorial microscópico correto. O objetivo deste estudo foi
avaliar todos os casos diagnosticados como cistos e granulomas perirradiculares no laboratório de Patologia Oral do Curso de
Odontologia da Universidade Estácio de Sá, no período de 1998 à 2011, revisando as informações referentes ao sexo, idade, etnia,
diagnóstico final, volume da peça e sextante de localização das lesões. A análise microscópica foi realizada utilizando-se cortes
histológicos em lâminas coradas em hematoxilina e eosina. Os dados foram obtidos a partir das requisições laboratoriais arquivadas no
laboratório e foram avaliados por meio do programa SPSS, com nível de significância de 5% (p<0,05). Após a análise dos dados oriundos
da casuística em questão, será realizada a comparação do perfil demográfico e clínico dos casos incluídos no estudo com a literatura
internacional referente ao tema. Além da análise das informações referentes às lesões o trabalho teve como proposta final criar um banco
de dados que será utilizado pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade, facilitando a realização de
estudos posteriores na área de biologia das lesões perirradiculares.
Titulo: Efeitos da utilização de anestésico local contendo vasoconstrictor em paciente hipertenso grave refratário na clínica
74
periodontal.
Autor(es): Marques, F. V.
Nazário, T.
Araújo, R.
Email:
fabiovidalmarques@hotmail.com
IES:
UNESA
Palavra Chave: Hipertensão
Periodontia
Vasoconstrictores
Anestésico
Resumo:
A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco cardiovascular conhecidos. Dados de 2010 reportam uma prevalência de até
23% na população brasileira. Os cirurgiões dentistas desempenham um importante papel no manejo dos pacientes hipertensos,
entretanto, os mesmos ainda questionam muito os possíveis riscos decorrentes da utilização de anestésicos locais contendo
vasoconstrictor, sendo muito comum optar-se pela utilização de soluções sem vasoconstrictor, acreditando serem mais seguros. No
entanto, desde 1964, a American Heart Association, em publicação conjunta com a American Dental Association, já recomendam que se
use preferencialmente soluções associadas com vasoconstrictor, argumentando que as doses utilizadas na odontologia proporcionam
benefícios, sendo seguras mesmo em pacientes hipertensos, reduzindo o risco de elevação da pressão arterial. O presente projeto de
pesquisa avalia os efeitos da solução anestésica contendo vasoconstrictor (cloridrato de lidocaína a 2% com fenilefrina 1:2500) durante
a terapia periodontal realizada em pacientes hipertensos graves refratários. Serão selecionados 10 pacientes apresentando periodontite
crônica em 12 dentes. A terapia periodontal será dividida por quadrantes. Nos quadrantes 1 e 4 a anestesia será realizada com solução
contendo vasoconstrictor, e nos quadrantes 2 e 3 sem. A pressão arterial será aferida em 5 momentos ( na sala de espera; ao sentar-se;
durante a injeção; 10 minutos após a injeção; ao fim do atendimento). Os resultados serão submetidos à análise estatística inter e intra
paciente.
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Resumo:
O crescimento gengival pode ocorrer em resposta à diversas associações entre o hospedeiro e o meio externo. Acúmulo de biofilme e
inflamação gengival crônica, alterações hormonais como as encontradas na puberdade e na gravidez, condições genéticas como a
fibromatose gengival hereditária e uso de alguns grupos de medicamentos, são descritos na literatura como possíveis causas de
crescimento gengival. Diversas drogas podem estar associadas com o crescimento gengival. Entre elas, um grupo de medicamentos
utilizado no manejo de algumas condições cardiovasculares, os bloqueadores dos canais de cálcio. A prevalência de crescimento gengival
associado à bloqueadores dos canais de cálcio descrita na literatura varia muito, podendo chegar a mais de 80% para nifedipina e menos
de 5% para o verapamil. Diversos fatores como: higiene oral, dose do medicamento, nível plasmático, tempo de tratamento, presença de
periodontite, parecem influenciar na prevalência do crescimento gengival. No entanto, a literatura ainda não é muito clara com respeito
ao papel de cada um desses fatores. O presente estudo teve como objetivo, investigar a prevalência de crescimento gengival associado à
utilização de 3 diferentes drogas bloquadoras dos canais de cálcio que apresentam farmacocinética semelhante: nifedipina, amlodipina e
felodipina. Foram examinados 273 pacientes atendidos na clínica de periodontia da Universidade Estácio de Sá. Parâmetros periodontais
como: profundidade de bolsa à sondagem, nível de inserção clínico, índice de placa visível, índice de sangramento gengival e índice de
sangramento à sondagem foram regsitrados. Os pacientes foram divididos em 3 grupos: Normotensos (controles); hipertensos que não
fazem uso de bloqueadores de canais de cálcio e hipertensos que fazem uso de bloqueadores dos canais de cálcio. Os pacientes
normotensos e hipertensos que não fazem uso de bloqueadores apresentaram prevalência de crescimento gengival significativamente
menor do que os pacientes hipertensos fazendo uso de drogas bloqueadoras dos canais de cálcio (p<0.05). Os pacientes que fazem uso
de drogas bloqueadoras dos canais de cálcio foram divididos em 3 grupos, de acordo com o medicamento utilizado e tiveram a
prevalência de crescimento gengival avaliada. A maior prevalência foi encontrada entre os pacientes fazendo uso de nifedipina. Em
segundo lugar ficaram os pacientes fazendo uso de amlodipina. A felodipina foi a medicação que apresentou menor prevalência de
crescimento gengival associado.
Titulo: Avaliações clínica e radiográfica de pacientes odontológicos para auxílio no diagnóstico precoce da baixa densidade óssea.
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Resumo:
A osteoporose, doença osteometabólica mais freqüente, é caracterizada pela diminuição da massa óssea e deterioração do tecido ósseo
(LEGRAND et al, 2000; WOWERN, 2001; YANG et al, 2003; LORMEAU et al, 2004). Embora esta doença resulte de um conjunto de
processos bioquímicos e fisiológicos, a manifestação clínica é puramente mecânica, representada pelas fraturas. As mais freqüentes são
as da vértebra, de fêmur e de antebraço, ocorrendo também em qualquer região do esqueleto com alto percentual de osso trabecular.
Sendo a osteoporose uma doença sistêmica, as alterações na densidade óssea que são comuns a esta desordem, também podem afetar
os ossos da maxila e mandíbula. Muitos são os sinais clínicos e radiográficos que podem ser observados a partir da cavidade bucal e que
podem sugerir a ocorrência de osteoporose como o número de dentes presentes, doença periodontal progressiva, reabsorção do osso
alveolar e reabsorção endosteal do córtex inferior mandibular. A radiografia panorâmica, frequentemente solicitada para auxiliar no
diagnostico odontológico, é um exame que pode ser utilizado no rastreamento de indivíduos com baixa densidade mineral óssea como
instrumento auxiliar no encaminhamento de pacientes para a realização de densitometria óssea. O objetivo deste estudo é verificar a
relevância dos exames clínico e radiográfico no auxilio do diagnóstico precoce da baixa densidade mineral óssea. Participarão do estudo
pacientes de ambos os sexos, entre 30 e 70 anos atendidos na Clínica de Estomatologia I da FO-UNESA. Após anamnese (historia familiar
e médica, dieta e hábitos), os pacientes serão submetidos aos exames clínico (CPOD e avaliação periodontal) e radiográfico. As
radiografias panorâmicas serão analisadas através dos índices radiomorfométricos qualitativos. Os indivíduos com indicação para
realizar a densitometria óssea serão encaminhados para centros de referência. Todos os pacientes participarão de atividades educativas
voltadas para o tema Osteoporose. Espera-se através deste trabalho difundir e alertar a classe odontológica a cerca da importância da
radiografia panorâmica, aliada aos exames clínicos periodontais, na triagem de pacientes candidatos a densitometria óssea e desta forma,
além de reafirmar o papel do cirurgião dentista como agente de prevenção e promoção de saúde, contribuir também de forma
significante para redução de custos em saúde pública.
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Resumo:
Em um sistema de implante em forma de cunha (Bioform, BiomacMed, Juiz de Fora, Brasil), que oferece implantes tanto retos e
angulares, os cirurgiões muitas vezes têm dificuldades de escolher o implante correto no planejamento cirúrgico ou a compra de peças
de reposição. O objetivo deste estudo foi determinar, com base em casos clínicos, as taxas gerais e específicas da aplicação desses
implantes, a fim de ajudar os profissionais a planejar as ações globais da atividade clínica, desde a armazenagem até o procedimento
cirúrgico. A metodologia consistiu em uma revisão retrospectiva dos prontuários de pacientes tratados entre meados de 1992 e meados
de 2011 no Centro Clinest-Clínica de Pesquisa em Estomatologia, Juiz de Fora, Brasil. Na história clínica, os dados foram reunidos em
exames clínicos e radiográficos. O registro foi baseado em comprimento, graus de ângulo e posição do ângulo (frontal ou lateral) do
implante e da região do dente. Foram analisados um total de 1.321 implantes colocados em 174 pacientes com idade média 55,17 ±
11,33 anos (variando de 20 a 87 anos). Os tipos de implante mais frequentes são mostrados em tabelas com as seguintes informações:
local do implante, quantidade de amostra, tipo de implante mais prevalente, ocorrência e frequência relativa (%). Nesta amostra, a S15 foi
o mais prevalente com 405 ocorrências representando 30,65% do total de implantes. Somente as regiões superiores e inferiores molares
mostrou prevalência de outro tipo de implante: S13 e o AF-35o 15, respectivamente. Os dados mostram ainda que do total de implantes,
209 dos Incisivos Superiores, S15, ocorreram 87 implantes representando 41,62%. O Canino Maxilar 73, S15, ocorreram 22 implantes,
30,13%. Em Pré-Molares Maxilar, 212, S15, tivemos 62 implantes, 29,24%. No Molar Maxilar 218, S13, 44 ocorrências, 20,18%. A
Mandíbula anterior 90, S15, com 41 implantes, 46,06%. Os Pré-Molares Mandibular, 193, S15, 78 implantes, 40,41% e em Molares
mandibular 327, AF-35o15, 71 ocorrências, 21,71%. Os dados mostram também que os tipos de implantes mais frequentes são S13 e
S15 stand, para implantes retilíneos 13 e 15 mm, respectivamente. AF-35o15 stand para frontal angulado, 35o, 15 mm de comprimento
do implante.
Titulo: Qualidade de vida associada à saúde oral em pacientes periodontais hipertensos e normotensos atendidos na Faculdade de 76
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Resumo:
O que entendemos por saúde e qualidade de vida pode variar de acordo com contextos sociais, culturais, políticos e práticos em que
esses conceitos estão sendo operacionalizados e medidos. Ou seja, definições de saúde e qualidade de vida envolvem necessariamente
um julgamento individual e social sobre o que é considerado normal ou relevante e estão fortemente associados a valores . De acordo
ú
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próprio corpo físico e sobre suas experiências de vida pessoais. Como tal, é um conceito sociológico e psicológico que pode ser aplicado
tanto no nível individual quanto no nível populacional. A análise que fazemos da boca separadamente do resto do corpo não está
adequada, pois a saúde oral afeta a saúde geral, causando dor e sofrimento consideráveis, levando a mudanças na alimentação, na
comunicação entre as pessoas, na capacidade de trabalho, além de afetar a qualidade de vida e o bem-estar destas.Uma definição de
saúde bucal com uma visão integrada e não mais centrada
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Com o surgimento deste novo conceito, houve a necessidade de desenvolver instrumentos de avaliação da qualidade de vida relacionada
à saúde bucal, que então passaram a ser utilizados com freqüência cada vez maior nas pesquisas odontológicas. O presente trabalho
tem como objetivo avaliar o impacto da saúde oral na qualidade de vida de pacientes atendidos na Faculdade de Odontologia da
Universidade Estácio de Sá. Para isso, foi usado um instrumento de avaliação chamado OHIP-14 (the oral health impact profile 14), que
consiste de um questionário de auto-avaliação de saúde bucal composto de 14 perguntas fechadas. O questionário foi apresentado a 40
pacientes e as respostas foram tabuladas e comparadas aos parâmetros clínicos analisados (número de dentes, condição periodontal e
presença de próteses satisfatórias ou inadequadas).
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Resumo:
As lesões iniciais de cárie aparecem clinicamente como manchas brancas no esmalte. Estas lesões são resultantes da perda de minerais
no esmalte dentário originada pela dissolução de minerais desta estrutura em decorrência da ação de ácidos produzidos pelas bactérias
cariogênicas a partir da metabolização de carboidratos fermentáveis. Estas lesões são reversíveis, não havendo necessidade de realização
detratamento restaurador. O controle mecânico do biofilme propicia equilíbrio no processo desmineralização- remineralização e favorece
a remineralização da área em que houve perda de minerais. A remineralização do esmalte também pode ser induzida com utilização de
diferentes agentes terapêuticos. O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão de literatura, investigando os principais agentes
terapêuticos utilizados para remineralização de manchas brancas, bem como os diferentes veículos em que estes agentes são
administrados, explicando seus mecanismos de ação. Para tanto, foi consultada a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
utilizando inicialmente o termo de
:“
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os anos de 1987 e 2012. O resultado levou a 138 referências. As principais conclusões obtidas a aprtir da análise dos estudos foram: - O
agente terapêutico mais comumente utilizado nos estudos foi o fluoreto (75 estudos), em suas diferentes formas de apresentação,
sendo o dentifrício a mais comumente utilizada; - há uma clara tendência de investigação de outras substâncias que permitem
remineralização mais efetiva do esmalte afetado, restaurando seu aspecto cristalino e levando a eliminação do aspecto de mancha
branca, resultado este nem sempre encontrado quando o fluoreto é utilizado como agente terapeutico; - dentre estas substâncias
destacam-se: a nano- hidroxiapatita (nHA); o CPP-ACP (fosfopeptídeo de caseína- fosfato de cálcio amorfo); fosfatosilicato de cálcio e
sódio e nano carbonato de cálcio. Os resultados encontrados apontam para a necessidade de mais investigações utilizando substâncias
remineralizadoras alternativas ao fluor.
Titulo: Avaliação da perda de dimensão vertical de oclusão em funcionários da FES-JF.
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Resumo:
Dimensão vertical é a distância entre os maxilares superior e inferior. Dimensão vertical de repouso (DVR) é essa mesma distância medida
com a mandíbula em posição confortável e, dimensão vertical de oclusão (DVO) é a medida em que os elementos dentários estão em
oclusão. A diminuição da dimensão vertical de oclusão normalmente está associada à instabilidade oclusal posterior; a presença de
hábitos parafuncionais e/ou a disfunções temporomandibulares. A alteração da dimensão vertical de oclusão é uma das principais
consequências das disfunções do sistema mastigatório, implicando ao indivíduo alterações nos padrões de fala, estética, mastigação e
deglutição. Além disso, um indivíduo com perda de elementos dentários apresenta modificações nos relacionamentos interpessoais,
implicando em alterações de comportamento social, emocional e psicológico. O objetivo deste projeto foi verificar entre os
colaboradores da Faculdade Estácio de Sá - FESJF, quais possuem perda de DVO e orientá-los para execução de um tratamento protético
adequado, contribuindo assim para uma saúde restabelecida de funções (mastigação, fala, estética, entre outros).A metodologia aplicada
baseou-se em uma anamnese montada com apoio de um cirurgião-dentista ( professor orientador) e quatro alunos. Após o
consentimento e autorização dos colaboradores, coletamos os dados necessários, através do exame clínico realizado na clínica
odontológica da FES-JF. Para a realização do exame clínico, utilizamos o espelho plano n° 5 para inspeção intra-oral e diagnóstico da
ausência de elementos dentários posteriores ( fator precursor para a perda DVO) e o compasso de Willys , através dos métodos
fisiológico e métrico. O método fisiológico consiste no registro da altura do terço inferior da face com a mandíbula, estando os músculos
elevadores da mandíbula em repouso, diminuindo de 3 a 4 mm relativo ao espaço funcional livre. O método métrico consiste na
observação e definição da distância entre o canto externo do olho até comissura labial. Entre esses dois métodos, as medidas devem ser
semelhantes. Caso apresente diferenças entre essas medidas, teremos perda de DVO. Numa amostra de 26 colaboradores, 20 não
apresentaram perda de DVO, 06 apresentaram perda, sendo 02 delas consideradas com falsa perda, pois são pacientes prognatas.
Mediante esses resultados, concluiu-se que ocorreu uma maior prevalência de perda de DVO em pacientes com perda de elementos
dentários posteriores, edentulismo total ou pacientes com hábitos parafuncionais, e as principais consequências dessa perda DVO
foram deficiência na mastigação, estética e na fala.
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Resumo:
A constatação terapêutica das aplicações do LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) de baixa intensidade em
muitas situações clínicas é hoje bastante conhecida e muito divulgada na literatura internacional. Os lasers de baixa intensidade possuem
um efeito eminentemente analgésico, antinflamatório e biomodulador, sendo utilizados como nos casos de aftas, herpes labial,herpes
zoster, queilite angular,línquen plano oral, trismos, parestesia,nevralgia do trigêmio,paralisia facial, hipersensibilidade dentinária,
candidíase, mucosite, xerostomia, dor e disfunção de ATM, pós-cirurgias, pós-intervenções endodônticas, ou seja, quando o tecido
biológico apresenta um desequilíbrio nas suas funções fisiológicas. Como efeitos da laserterapia pode-se citar os aumentos da
microcirculação local e da velocidade da cicatrização.Considerando o espectro eletromagnético, os comprimentos de onda (ou cor da
luz) mais empregados para realizar a laserterapia de baixa intensidade estão na faixa do vermelho (de 630 a 700nm) e infravermelho
próximo (de 700 a 904nm). O laser vermelho por penetrar menos no tecido biológico é indicado para lesões superficiais, sendo o
escolhido para reparos teciduais (cicatrização e drenagem local), enquanto que o laser infravermelho, mais penetrante, é o comprimento
de onda de eleição para reparos neurais e também para promover a analgesia imediata e temporária. Por exemplo, quando se busca
atingir maiores profundidades no tecido-alvo. Além disso, a faixa do infravermelho é a mais indicada para alívio da dor, uma vez que atua
alterando o potencial da membrana citoplasmática. Com relação ao local de absorção, é necessário considerar os chamados cromóforos.
Os cromóforos, ou também denominados fotorreceptores consistem em um grupo de moléculas interrelacionadas que podem ser
enzimas, membranas celulares ou quaisquer outras substancias extracelulares que apresentem a capacidade de absorver luz num
determinado comprimento de onda, mas não são especializadas para isto. A absorção da luz pelos fotorreceptores produzirá uma
resposta biológica. Esta absorção é feita por uma molécula que poderá transferir energia para outras moléculas e com isso ativar outras
que poderão causar reações químicas ao redor dos tecidos. A base dos efeitos do laser de baixa intensidade consiste na irradiação de
células, empregando um certo comprimento de onda, o qual poderá ativar componentes celulares promovendo reações químicas
específicas, e essas poderão alterar o metabolismo celular através das reações de redução. É a luz gerando uma fotoresposta em cadeia.
Os cromóforos também podem ser componentes dos pigmentos da cadeia respiratória, com diferentes tamanhos e formas, os quais irão
atuar ou ressonar através de uma estimulação específica ou uma energia de radiação. Dependendo do seu comprimento de onda, a
radiação eletromagnética, na forma de luz absorvida pelos cromóforos, poderá estimular as macromoléculas, provocando mudanças nas
proteínas, e gerando uma transferência de energia para os elétrons. É o início de uma reação de oxi-redução. O cirurgião-dentista ,clinico
geral ou especialista, que busca oferecer um atendimento diferenciado ao seu paciente precisa aprender a trabalhar com a laserterapia
(equipamentos, parâmetros, protocolos, entre outros) para atingir os melhores resultados e, de fato, promover com seriedade esse
instrumento terapêutico.
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Resumo:
Estudos sobre a evolução da saúde bucal no Brasil mostram que os problemas de ordem estrutural acontecem em Unidades de Atenção
Primária à Saúde (UAPS) e também em locais onde a saúde bucal vem sendo inserida no Programa de Saúde da Família (PSF). Estes fatos
são reflexos da insuficiência de pessoal e de recursos financeiros e também do despreparo de gestores na construção dos modelos de
atenção. O trabalho das Equipes de Saúde Bucal do Programa de Saúde da Família no Brasil não é percebido pelos usuários, que
desconhecem o Programa e a inclusão da Odontologia neste. Além disto, no pré-natal os próprios médicos, na maioria dos casos, pela
pouca disponibilidade de tempo e por entenderem que odontologia está em segundo plano, são grandes responsáveis pela falta de
orientação e prevenção por não encaminharem tais pacientes ao acompanhamento e consulta odontológica. Acrescenta-se ainda a falta
de informações da paciente e mitos sobre atendimentos odontológicos na gravidez, contribuindo assim para este quadro deficiente. O
objetivo deste estudo foi realizar uma revisão crítica sobre os aspectos dos métodos de avaliação da inclusão e ações da odontologia e
seus reflexos na Saúde Bucal nos atendimentos em geral com foco nas grávidas dentro do PSF. A finalidade é analisar o perfil de atuação
dos cirurgiões-dentistas e médicos inseridos no Programa em relação ao tratamento, assistência e orientações de prevenção destes
profissionais às gestantes durante o pré-natal, bem como alertar para criação de uma nova forma de avaliação das ações dos
profissionais inseridos nesse contexto de trabalho. Para a realização do presente trabalho, foram realizadas pesquisas nas bases de
dados Medline, Scielo, acervo da biblioteca da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Faculdade Estácio de Sá Campus Juiz de
Fora (FESJF) incluindo livros, teses, monografias e periódicos. As palavras chave utilizadas foram: Programa de Saúde da Família (PSF),
Programa de Saúde da Família e Odontologia, Odontologia e pré-natal e Saúde Bucal pré-natal no Programa de Saúde da Família. O critério
de inclusão dos artigos teve por base estudos que tratavam das ações e dos métodos de avaliação das atividades do Cirurgião Dentista e
de médicos, inclusive no pré-natal, em atendimentos realizados no Programa de Saúde da Família, publicados a partir de 2001. Os
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especificados como: falta de entrosamento entre médicos e odontólogos, inserção da odontologia no PSF que ocorre de direito, mas não
de fato, demanda reprimida, dificuldades administrativas, falta de capacitação das equipes, restrição, mitos e medos das gestantes. Há
necessidade de implantação de sistemas de avaliação mais voltados para a captura de dados qualitativos que reflitam a vivência dos
profissionais inseridos nesse processo de reorientação das práticas de atenção em Saúde Bucal como parte fundamentada em um todo.
Não se pretende com este estudo esgotar o assunto, mas sim discutir alternativas que possam contribuir para a consolidação da Saúde
Bucal no PSF, principalmente através do estímulo para que novos trabalhos sejam feitos sobre este tema.
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Resumo:
A hipertensão arterial é um dos fatores de risco mais importantes de morbidade e mortalidade no mundo atualmente. Junto com o
tabagismo, é a principal causa de mortalidade da população mundial. A relação da hipertensão com vasoconstrictores é bastante
discutida na área odontológica, devido às possíveis alterações hemodinâmicas que poderiam ser potencializadas pelos
vasoconstrictores. Existem publicações mostrando as vantagens e a segurança da utilização de anestésicos locais contendo
vasoconstrictores, mesmo em pacientes hipertensos. Sabe-se que em uma situação de estresse, o nível de adrenalina e noradrenalina
liberado do seu local de armazenamento é de 40 vezes o nível circulante em repouso e aproximadamente 400 vezes maior do que o
contido em uma solução anestésica local de uso odontológico. Observa-se, portanto, que um bom controle da dor e da ansiedade tornase fundamental para um atendimento com segurança e sem intercorrências, uma vez que, o risco de alterações hemodinâmicas
importantes em pacientes hipertensos é sabidamente maior em situações de dor e estresse. Logo, quanto maior o risco clínico de um
paciente, mais importante se torna o controle eficaz da dor e da ansiedade. Os objetivos do presente estudo-piloto foram: Descrever os
efeitos da utilização de soluções anestésicas locais, dentro dos protocolos de utilização preconizados na literatura, sobre os níveis
pressóricos em pacientes normotensos e hipertensos durante a realização de procedimentos não cirúrgicos realizados na clínica de
Periodontia da Universidade Estácio de Sá; avaliar o grau de conforto apresentado pelos pacientes com relação ao tipo de anestésico
utilizado e avaliar a necessidade de complementação anestésica durante o atendimento com relação ao tipo de anestésico utilizado. 20
pacientes hipertensos resistentes, referenciados do Instituto Nacional de Cardiologia para tratamento na Faculdade de Odontologia da
Universidade Estácio de Sá, encaminhados para a disciplina de Periodontia, receberam terapia básica periodontal realizada em 4 sessões,
divididas por quadrantes. Os quadrantes 1 e 3 foram anestesiados com solução anestésica local não contendo vasoconstrictor
(mepivacaína a 3%) e os quadrantes 2 e 4 foram anestesiados utilizando solução anestésica contendo vasocontrictor. Os níveis
pressóricos foram aferidos e registrados em 5 momentos antes, durante e após o atendimento. O grupo teste, composto de 20
pacientes, foi dividido em 2 grupos de 10 pacientes cada aleatoriamente. 10 pacientes receberam anestesia local com solução de
cloridrato de prilocaína a 3% com felipressina nos quadrantes teste. Os outros 10 pacientes foram anestesiados nos quadrantes teste
utilizando solução anestésica de cloridrato de lidocaína a 2% com fenilefrina. O resultados encontrados mostraram não haver elevação
significativa nos níveis pressóricos quando da utilização de soluções anestésicas locais contendo vasoconstrictores nos pacientes
estudados (p<0.05). As consultas realizadas com anestésico local sem vasoconstrictores associados apresentaram maior frequência de
dor e necessidade de complementações anestésicas quando comparadas às consultas realizadas sob anestesia local contendo
vasoconstrictor associado. Os resultados observados no presente estudo-piloto estão de acordo com o preconizado pela literatura,
podendo se concluir que a utilização de solução anestésica local associada à vasoconstrictores deve ser preferencialmente adotada,
mesmo em pacientes hipertensos resistentes, desde que se sigam os protocolos adequados de anestesia local e as doses máximas
recomendadas para cada sessão.
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Resumo:
A agenesia dentária (AD) caracteriza-se por ausência completa ou parcial de um órgão e seu primórdio embriológico podendo ser
considerada como variação anatômica. A literatura sugere que esta característica, expressa por perda de estrutura anatômica e da função,
representa um importante fator evolutivo tendendo a um aumento de ocorrência. Neste sentido, podemos observar a utilização de
terminologias para descrever anomalias dentárias numéricas tais como: Oligodontia (poucos dentes); Anodontia (ausência completa de
dentes); Hipodontia (ausência de um ou mais dentes).Trabalhos publicados, recentemente, mostram a ausência de determinados
elementos dentários que por sua vez modificam consideravelmente a estética facial resultando em disfunção psicológica e ou motricial. A
agenesia dentária apresenta-se como uma anomalia de desenvolvimento bastante frequente. Pode ser evidenciada por meio de suspeita
clínica e sua respectiva confirmação é feita por tomada radiográfica (panorâmica) que registra todo o complexo maxilo-mandibular numa
única tomada, além das interações com o crânio e o desenvolvimento dentário do paciente. Vários fatores etiológicos são sugeridos na
literatura. Estes incluem ruptura localizada do germe dentário, fatores hereditários, mudanças na evolução e associação com outras
síndromes. Dentre os fatores etiológicos, determinantes da ausência congênita de dentes, destaca-se o fator hereditário constantemente
associado à displasia ectodérmica. Artigos publicados associam a relação entre anodontia e alterações como displasia ectodérmica
hereditária e Síndrome de Down. Além destes fatores, a sífilis estaria relacionada com ausência de dentes. Transtornos endócrinos,
relacionados a fissuras palatinas, também foram associados a agenesias. A oligodontia e anodontia geralmente estão associadas a outras
síndromes sendo a displasia ectodérmica hipoidrótica a mais frequente. Este trabalho foi aprovado em processo seletivo de projeto de
iniciação científica (PIC) na Faculdade Estácio de Sá campus Juiz de Fora (FESJF) para desenvolvimento em 2012.1 – 2012.2 e tem como
principal objetivo o levantamento da incidência de AD em pacientes da Clínica Odontológica da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora
(FESJF), localizada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais. A metodologia consiste na análise de odontogramas e respectivas tomadas
radiográficas dos pacientes atendidos na clínica escola. O plano amostral será construído e as análises serão realizadas através do
programa SPSS. Os dados, provisoriamente analisados referem-se a um total de 100 pacientes em acompanhamento na referida Clínica
Odontológica da (FESJF) do ano de 2012. A princípio foram encontrados pacientes que possuem algum tipo de AD. As AD mais
observadas foram as dos incisivos laterais e terceiros molares. Os pacientes mais afetados foram de maioria masculina. Não houve
nenhuma desistência para o tratamento na Clínica. Pacientes com idade superior a 40 anos apresentaram mais elementos dentários em
falta mesmo nem todos estes sendo devido à AD. Isto é, somados os dentes da maxila e mandíbula será obtido um total de 32 dentes,
sendo assim na pesquisa com 100 pacientes se estipularia um total de 3.200 dentes. Ressaltamos que este projeto está em andamento
devendo ser concluído até o final do segundo semestre de 2012. Preliminarmente concluímos que existem fortes evidências de um
processo evolutivo da arcada dentária humana. Isto posto, percebemos a necessidade de descrever todo processo evolutivo da AD do
homem desde os primórdios dos tempos. Este processo é de grande importância e pode contribuir para divulgação junto à comunidade
em geral e principalmente aos alunos do curso de Odontologia.
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Resumo:
O tratamento endodôntico visa eliminar micro-organismos no interior de canais radiculares promovendo o restabelecimento da saúde da
região perirradicular. Para isto é necessária a utilização de instrumentos que são capazes de ampliar e modelar os canais de modo a
promover uma limpeza mecânica. A indústria odontológica apresenta aos profissionais diversos instrumentos para tal fim, entretanto os
fabricantes não fornecem características geométricas, físicas e mecânicas detalhadas dos mesmos, prejudicando a escolha e a utilização
segura pelo profissional durante a prática clínica. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características geométricas e o
comportamento de um novo sistema rotatório de níquel-titânio utilizado para instrumentação de canais radiculares, com a característica
inovadora de possuir uma seção reta transversal assimétrica, frente aos ensaios de flexão em 45º e flexão rotativa estático e dinâmico.
Foram utilizados um total de 20 instrumentos Revo-S SU (MicroMega®, Besançon, França) tamanho #25/0,06. Para cada grupo, 10
foram selecionados aleatoriamente. 5 instrumentos foram examinados sob a luz de estereoscópico para análise das características
geométricas, como: comprimento de trabalho, número de hélices, diâmetro em D3 e D13, conicidade e diâmetro em D0. Ao microscópio
eletrônico de varredura (MEV) foram analisadas a seção reta transversal, ponta e haste de corte. Os instrumentos utilizados para análise
das características geométricas e durante o ensaio de flexão em 45º foram reutilizados em outros ensaios, por tratar-se de testes nãodestrutivos. O ensaio de flexão em 45º consistiu em aplicar uma força na ponta do instrumento, mantendo a outra extremidade fixa até
que chegasse a uma angulação de 45º. A carga necessária para o instrumento atingir 45º de flexão foi aferida, de modo que quanto maior
a carga menos flexível é o instrumento. Para o ensaio de flexão rotativa foi necessário o uso de um aparelho mecânico que padronizou o
teste para evitar a interferência humana nos resultados. O instrumento foi posicionado em um canal artificial metálico de 9 mm de
comprimento de arco e 6 mm de raio de curvatura. O instrumento foi mantido girando livremente a uma velocidade de 310 rpm até a
fratura. O tempo até a fratura foi anotado e o número de ciclos até a fratura (NCF) calculado. O ensaio de flexão rotativa estático manteve
o instrumento girando em um mesmo ponto do canal até a fratura, para o dinâmico foi adicionado o movimento de avanço e retrocesso.
Todos os dados obtidos foram analisados através do teste estatístico t de Student com nível de significância de 5%.
Titulo: Avaliação da influência do polimorfismo genético no sucesso e fracasso do tratamento endodôntico.
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Resumo:
A lesão perirradicular pode ser considerada uma doença de caráter inflamatório nos tecidos perirradiculares e causada por microorganismos de origem endodôntica. O fracasso da terapia endodôntica pode ser atribuído, em grande parte, às deficiências técnicas no
preparo químico-mecânico, onde não houve êxito na limpeza, desinfecção e modelagem. Todavia, há casos em que os canais radiculares
apresentam-se aparentemente bem tratados e mesmo assim o sucesso não é obtido. Nessas situações, evidências científicas relacionam
esses casos a fatores não-microbianos (Siqueira et al., 2010). As causas não-microbianas (reação de corpo estranho, sobreobturação)
são representadas por fatores químicos e físicos que podem impor um dano aos tecidos perirradiculares e além do mais, podem ser
responsáveis pelo desenvolvimento da dor. Os mediadores químicos envolvidos na patogênese da lesão perirradicular podem ser
afetados em decorrência de polimorfismo de um grupo de genes do hospedeiro. Polimorfismos podem influenciar a síntese ou a
atividade destes mediadores e, então modificar a resposta individual ao estímulo bacteriano. Atualmente, existem poucos estudos
relacionando genes modificadores de doença com a persistência da lesão perirradicular. No entanto, investigações têm se concentrado
na identificação de polimorfismos genéticos envolvidos em diferentes aspectos da resposta do hospedeiro e na sua capacidade de gerar
um comprometimento imunológico (Loos et al., 2010). Diante do exposto, o objetivo deste estudo retrospectivo será analisar, através da
coleta de saliva dos pacientes e utilização do método molecular PCR, a influência do polimorfismo genético dos mediadores químicos IL1β, TNF-α, L-6, TLR 4 e TGF-β,
/
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deverão apresentar tratamento endodôntico concluído por especialistas ou por alunos de especialização, há pelo menos um ano antes
da coleta da amostra. Todas as amostras coletadas e analisadas seguirão, estritamente, os critérios de inclusão quanto à qualidade do
tratamento endodôntico e da restauração coronária. Após a avaliação dos critérios de inclusão e exclusão obtido pelo exame clínico e
radiográfico, será realizada a coleta de amostras de saliva e posterior genotipagem pelo método molecular PCR. Sendo um método de
replicação in vitro, ele é um processo realizado à partir da extração do DNA presente na saliva. Esse material é adicionado a uma solução
tampão contendo desoxiribonucleotídeos trifosfatos, primers e uma enzima DNA polimerase. O produto gerado dessa mistura é
condicionado num termociclador, onde são submetidos a ciclos de temperatura variável e, assim gerando novas fitas de DNA passíveis
de análise (Siqueira e Rôças, 2004). A genotipagem será possível após o emprego de enzimas de restrição. Os dados obtidos dessa
análise serão analisados estatisticamente. Dessa forma, este estudo será importante para o conhecimento da influência do polimorfismo
em alguns genes ligados à inflamação no sucesso e fracasso do tratamento endodôntico e assim contribuir para o maior entendimento
da patogênese das lesões perirradiculares.
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Resumo:
O tratamento endodôntico demanda a modelagem do canal radicular dentário com o intuito de realizar a remoção de matéria orgânica e
permitir o adequado selamento ao final do tratamento. Esta modelagem pode ser realizada com instrumentos acionados manualmente
ou acionados a motor (instrumentação mecanizada). Nos últimos anos, a instrumentação mecanizada tem se tornado dominante para o
preparo do sistema de canais radiculares. Uma grande preocupação quando se emprega instrumentos endodônticos de níquel titânio
(NiTi) mecanizados, independentemente do fabricante, é a fratura desses instrumentos por causa da fadiga cíclica quando utilizados sob
carregamentos de baixo ciclo. A fratura de instrumentos de NiTi mecanizados durante o preparo do canal radicular pode ocorrer devido
à torção, à flexão do instrumento e por combinação destes carregamentos. A flexão repetida do instrumento em canais curvos causa a
fadiga do metal e provoca a subsequente separação do instrumento. Embora vários fatores possam influenciar na resistência à fratura de
instrumentos de níquel-titânio por flexão rotativa contínua, a curvatura dos canais radiculares parece ser o fator mais importante para o
maior risco de fratura do instrumento. Quando um instrumento endodôntico, dentro do seu limite elástico, gira em um canal curvo, cada
porção dobrada do instrumento está submetida a um carregamento mecânico representado por tensões alternadas compressivas e
trativas. A repetição contínua de tais tensões leva à fadiga de baixo ciclo do instrumento. A resistência à fadiga cíclica refere-se ao número
de ciclos que um instrumento é capaz de resistir sob uma condição de carga específica. Como o número de ciclos até a fratura é
cumulativo, pode ser calculado multiplicando a velocidade de rotação pelo tempo decorrido até a fratura ocorrer. O número de ciclos até
à fratura de um instrumento endodôntico pode ser medido em um ensaio mecânico de flexão rotativa contínua.Este estudo avalia a
influência dos comprimentos do arco, comprimentos do raio e a posição do arco ao longo de canais artificiais no número de ciclos até a
fratura (NCF) de dois modelos de instrumentos endodônticos fabricados em liga de níquel-titânio (NiTi) mecanizados: Mtwo (VDW,
Munique, Alemanha) e BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça) submetidos ao ensaio mecânico de flexão rotativa contínua.
Os instrumentos Mtwo e BioRaCe serão usados em quatro canais artificiais com segmentos curvos sob velocidade de 300 rpm até a
fratura. Os canais artificiais serão confeccionados em aço inoxidável, com um diâmetro interno de 1,5 mm, comprimento total de 20 mm,
profundidade de 3,5 mm com fundo em U. Os parâmetros comprimento do raio, comprimento do arco e posição do arco vão variar em
quatro diferentes desenhos de canais: A, B, C e D. Estas variações permitirão as comparações A-B, A-C e A-D, de forma a se avaliar as
influências dos três parâmetros das curvaturas. O NCF requerido para fratura por flexão rotativa será registrado. As superfícies fraturadas
e as hastes helicoidais dos instrumentos fraturados serão analisadas pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) para determinar o
tipo de fratura e a presença de deformação plástica na haste helicoidal. Serão adotados aumentos diferenciados para obtenção das
fotomicrografias e as imagens serão gravadas para permitir a apreciação posterior. Os dados serão analisados estatisticamente pelo teste
t de Student no nível de significância de 5%.
Titulo: Diabetes mellitus tipo 2 e a prevalência de lesão perirradicular e tratamento endodôntico em uma população brasileira
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Resumo:
A diabetes mellitus é uma doença que se caracteriza por um aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea (hiperglicemia), e pode
se manifestar através dos tipos 1 e 2 (VERNILLO, 2001). Na diabetes tipo 2, que corresponde aproximadamente cerca de 90% dos casos,
ocorre uma resistência dos tecidos-alvo à insulina devido a uma diminuição do número de receptores de insulina disponíveis nas
células-alvo, ou ainda, a uma deficiência na sinalização pós-receptor, promovendo eventos moleculares intracelulares anormais
(KIERSZENBAUM, 2008). Este estudo transversal avaliou a prevalência de lesão perirradicular e tratamento endodôntico em indivíduos
diabéticos tipo 2 comparando-a coma de indivíduos não diabéticos de uma população brasileira adulta. Radiografias da boca inteira de
30 indivíduos diabéticos tipo 2 e 60 indivíduos não diabéticos, pareados em sexo e idade, foram examinadas, e a presença de lesões
perirradiculares em dentes tratados e não tratados endodonticamente foi registrada. O número de dentes e a prevalência de tratamentos
de canal foram também avaliados. A lesão perirradicular foi significantemente mais presente em dentes de indivíduos diabéticos (98/652,
15%) do que em controles não diabéticos (162/1368, 12%) (p=0.05). Uma análise separada de dentes tratados e não tratados revelaram
que a significância foi principalmente por causa da prevalência de lesão perirradicular em dentes não tratados, a qual foi 10% em
indivíduos diabéticos e 7% em não diabéticos (p=0.03). Nenhuma diferença significante entre diabéticos e não diabéticos foi observada
para outros parâmetros no estudo, incluindo a prevalência de lesão perirradicular em raízes de dentes tratados endodonticamente, o
número de dentes na cavidade oral, o número de dentes tratados por indivíduo, o número de indivíduos com no mínimo uma lesão
perirradicular ou um tratamento de canal, e o número de dentes com lesão perirradicular por indivíduo (p=0.05). A lesão perirradicular
foi significantemente mais prevalente em dentes não tratados de indivíduos diabéticos tipo 2. Isto sugere que a diabetes pode servir
como modificador de doença de lesão perirradicular, ou seja, indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 podem ser mais propensos a
desenvolver a doença primária. Contudo, achados não confirmam que a diabetes possa influenciar a resposta de tratamentos
endodônticos porque dentes tratados não tiveram a prevalência de lesão perirradicular aumentada quando comparada com a de
indivíduos controle.
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Titulo: Estudo da anatomia interna da raiz mésio-vestibular de molares superiores através de micro-tomografia computadorizada.
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Resumo:
O tratamento endodôntico ideal, em dentes com periodontite apical, deixaria o canal radicular livre de micro-organismos, tendo como
principal etapa nestes casos o controle da infecção, sendo o preparo químico-mecânico parte primordial deste processo. Inerente ao
conceito de limpeza e conformação, do preparo químico-mecânico, está o fato de que cada Sistema de Canais Radiculares (SCR) é
diferente entre si, e o conhecimento desta morfologia dentária é um dos pré-requisitos críticos para se atingir os objetivos da anti-sepsia.
Devido a sua complexidade anatômica, principalmente pela alta incidência de dois canais, a raiz mésio-vestibular (MV) dos molares
superiores é considerada como um dos maiores desafios ao clínico. Justificando assim o fato de que o estudo anatômico desta raiz tem
gerado o maior número de estudos e investigações clínicas dentre todas as raízes dentárias. A partir destes estudos importantes
conclusões foram tiradas, tendo sido propostas novas técnicas de acesso aos condutos, intervenções cirúrgicas, técnicas de
determinação do comprimento de trabalho e de localização do conduto mésio-palatino (MP). Com o maior conhecimento das possíveis
variações na anatomia interna, somando-as às informações adquiridas em radiografias, o dentista pode supor o tipo de configuração
presente, facilitando o tratamento e melhorando prognóstico. Várias técnicas foram utilizadas no estudo do SCR, sendo a Microtomografia computadorizada (micro-CT), introduzida nas duas últimas décadas, a que mais se aproxima das características ideais para
este tipo de estudo, sendo precisa, simples, não-destrutiva e fornecendo dados tridimensionais tanto quantitativamente quanto
qualitativamente. Neste estudo, utilizaremos a micro-tomografia computadorizada na avaliação de 100 molares superiores, de uma
amostra da população do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de se observar a morfologia interna da raíz mesio-vestibular, in vitro,
classificando-as de acordo com a classificação proposta por WEINE et al. (1969). A percentagem de canais MP será determinada, assim
como suas características nos diferentes terços. A presença de istmos e comunicações entre os canais MV e MP serão quantificadas,
assim como serão estudadas as características dos forames apicais, classificando e localizando-os, assim como os diâmetros a 1 mm e 2
mm aquém do forame apical. A forma da seção transversal nos três terços dos canais também será avaliada com o intuito de se fornecer
dados que aprimorem o preparo do canal nesta zona crítica para o prognóstico do tratamento. Apesar de outros estudos já terem
empregado a micro-CT para o estudo de molares superiores, os dados mostrados na literatura são frequentemente conflitantes,
demandando mais análises. Por outro lado características regionais e étnicas podem mostrar dados específicos de uma população
brasileira, ainda não apresentados na literatura e mesmo que confirmem os dados de estudos de outros países, servirão de base para dar
subsídios aos clínicos locais mais para um melhor discernimento no tratamento destas raízes e alimentar os dados mundiais com
informações brasileiras.
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Resposta Imune
Resumo:
A lesão perirradicular consiste em uma doença inflamatória de origem microbiana causada primeiramente pelo desenvolvimento da
infecção no sistema de canais radiculares. As bactérias são as principais responsáveis pelo desenvolvimento desta doença. Os tecidos e
órgãos internos humanos possuem mecanismos de proteção capazes de detectar, diferenciar e combater os agentes invasores. Tais
mecanismos de defesa são representados por células e moléculas que, na grande maioria das vezes, são bastante eficazes em eliminar a
infecção.Na resposta imune inflamatória, uma das principais células envolvidas neste processo de defesa são os linfócitos que podem se
apresentar na forma de linfócitos B ou linfócitos T. Estas células ao serem sensibilizadas por células apresentadoras de antígenos,
podem se diferenciar em linfócitos T CD4+, e assim serem capazes de liberar citocinas, como por exemplo, IL-1β, L-6, IL-11, IL-17 e fator
de necrose tumoral alfa (TNF-α), q v
.E
papel fundamental na regulação da reabsorção óssea. Ao atingirem níveis críticos, as citocinas vão estimular células do estroma e
osteoblastos estimulando a osteoclastogênese (TAKAYANAGI, 2005a). A IL-17 é uma citocina derivada de células T que desempenha
papel importante no início e manutenção da resposta pró-inflamatória e recentemente foi associada à estimulação da reabsorção óssea.
No entanto, pouco se sabe a respeito dos efeitos diretos da IL17 no processo de destruição óssea em lesões perirradiculares. O estudo
tem por objetivo avaliar a expressão de IL17 em diferentes regiões de lesões perirradiculares, comparar os resultados obtidos entre cistos
perirradiculares e granulomas e comparar os resultados obtidos através de imunohistoquímica com exames clínicos e de imagem e a
sintomatologia.Participarão do estudo 40 pacientes eleitos para realizar a cirurgia paraendodôntica, com base na anamnese, exame
clínico com sinais e sintomas e exames complementares, como radiografias e tomografias computadorizadas por feixe cônico. A cirurgia
para coleta das lesões será realizada seguindo o protocolo de Bramante (Bramante & Berbert, 2000), na qual serão coletadas 40 lesões
perirradiculares (20 cistos perirradiculares e 20 granulomas) dos pacientes. As lesões coletadas serão submetidas à análise histológica
feita através da coloração de hematoxilina e eosina. A análise das imagens será realizada com auxílio de microscópio óptico (Leica
DM500, Heerbrugg, Suécia) e cada lâmina será subdividida em 5 campos de alta potência (40x de aumento microscópico), onde serão
avaliados o epitélio (apenas em casos de cistos perirradiculares), tecido conjuntivo superficial e tecido conjuntivo profundo. Serão
atribuídos valores (0-2) para cada campo, de acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. As áreas observadas serão
consideradas negativas se não houverem células positivas ou menos de 5% das células forem coradas positivamente (0 ponto); leve a
moderado se 5% a 50% das células forem coradas positivamente (1 ponto); e forte, se mais de 50% das células forem positivas para cada
marcador (2 pontos). No final, cada zona receberá cinco graus que, em conjunto podem representar valores de 0 (se todos os campos
de alta potência analisados forem negativos) e 10 (se todos os campos de alta potência analisados forem fortemente positivos). Como
este número final resume o valor total dos cinco campos, será obtida uma média dos cinco campos de alta potência, a classificação de
imunoexpressão será dada como : negativo (média final que varia de 0 a 0,5), fraco a moderado (variando de 0,6 para 1,2) ou forte
(variando de 1,3 a 2,0).
Titulo: Concentração ideal de carbonato de bismuto como agente radiopacificador da pasta hpg.
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Resumo:
Devido à etiologia microbiana das patologias pulpares e perirradiculares, a medicação intracanal constitui uma etapa fundamental para
maximizar a descontaminação de canais radiculares infectados. Dentre as propriedades desejáveis de uma medicação intracanal, se
destaca a radiopacidade, reconhecida como uma propriedade de extrema importância para avaliar a qualidade do preenchimento do
canal radicular pela medicação intracanal. O hidróxido de cálcio (HC) é o material mais empregado na composição de patas
medicamentosas intracanais em virtude de suas propriedades biológicas e, devido a sua radiopacidade semelhante à dentina, é
necessária sua combinação com agentes radiopacificadores com o objetivo de avaliar do total preenchimento do canal pelo
medicamento. O objetivo do presente estudo, in vitro, foi comparar a radiopacidade da pasta de HC, paramonoclorofenol canforado
(PMCC) e glicerina (GLI) manipulada com diferentes concentrações de carbonato de bismuto (CB). As proporções de CB testadas foram
10%, 20%, 30% e 40%. Para a porção líquida das pastas, foi misturada uma parte de PMCC para duas partes de glicerina. Em cada
formulação, foram misturados 2 g de pó (HC + CB) em 1,4 mL de líquido (PMCC + GLI). Radiografias foram obtidas de espécimes das
pastas medicamentosas com 1 mm de espessura, de um fragmento de dentina e de uma escala de alumínio, ambos montados em
conjunto sobre um filme radiográfico. As radiografias foram digitalizadas e valores de densidade óptica das diferentes formulações
medicamentosas foram comparados aos valores de uma escala de alumínio, utilizando o software Image J. As formulações com 20, 30 e
40% de CB foram significativamente mais radiopacas do que a com 10% (p < 0,05), mas não diferiram entre si (p > 0,05). Em todas as
concentrações, as pastas foram mais radiopacas que a dentina. Podemos concluir que dentre as formulações testadas, a concentração
de 20% de CB, com radiopacidade equivalente a 2,5 mm de alumínio, é a mais indicada para a pasta HPG.
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Resumo:
A anatomia da região apical é crítica para o tratamento endodôntico e a complexidade do sistema de canais radiculares dificulta as
manobras terapêuticas, prejudicando a limpeza, modelagem, desinfecção e selamento apical. Por essas razões, o estudo da morfologia e
microbiota dessa região em particular podem trazer importantes considerações terapêuticas, principalmente ao que tange ao limite apical
de trabalho, variável que influencia diretamente o sucesso da terapia endodôntica. O método radiográfico tem sido o mais utilizado para
determinação do comprimento de trabalho desde sua introdução na Odontologia. Porém, é um método com inúmeras limitações como
distorções nas imagens, superposição de estruturas anatômicas e a impossibilidade de determinar a exata localização da junção
cementodentinária. A deposição fisiológica de dentina secundária e cemento causam mudanças na localização da constricção apical em
relação ao ápice radiográfico, levando a mensurações inadequadas do comprimento de trabalho e consequentemente, problemas na
instrumentação do sistema de canais radiculares. Assim, buscando maior confiabilidade e precisão na determinação da localização do
forame apical, surgiram as técnicas eletrônicas, alvos constantes de estudos e avanços na Endodontia. A ideia inicial de utilizar corrente
elétrica para estabelecer o comprimento de trabalho surgiu em 1918, mas o desenvolvimento dos localizadores apicais eletrônicos (LAEs)
só foi possível pois a resistência elétrica entre o ligamento periodontal e a mucosa oral é constante (6,5 Ω). A
õ
de LAEs eram sensíveis ao conteúdo do canal radicular e aos irrigantes utilizados durante o tratamento, visando corrigir esse problema,
em 1989 surgiram os aparelhos de terceira geração. Baseados no método da diferença entre impedâncias, estes LAEs não eram afetados
ó
v . E 1991,
“
h ”,
ições
feitas com os LAEs, surgem assim os aparelhos de quarta geração, utilizados atualmente. Desde então, o emprego dos LAEs se difundiu
na prática clínica, tanto de especialistas quanto de clínicos gerais. A cada dia, um aparelho novo surge no mercado, porém a literatura
científica não acompanha a velocidade de tais lançamentos. A principal dificuldade enfrentada pelos clínicos e pelos pesquisadores é a
falta de uma informação clara da parte dos fabricantes, em relação a quais estruturas anatômicas seus aparelhos são capazes de localizar.
Atualmente, carecemos de estudos que comprovem a segurança e precisão desses novos aparelhos. O presente estudo tem por
finalidade comparar a acurácia de três localizadores apicais na localização do forame apical: Root ZX II (J Morita, Califórnia, Estados
Unidos da América), Root ZX Mini (J Morita, Califórnia, Estados Unidos da América) e RomiApex A-15 (Romidan UK LTD, Kiryat-Ono,
Israel). Para atingir o objetivo, 32 dentes humanos permanentes unirradiculares, tiveram seu comprimento real determinado pela
inserção de um instrumento endodôntico #10, até que sua ponta fosse visualizada na borda mais coronal do forame apical, com auxílio
de um microscópio estereoscópico (magnificação de 16x). Os dentes randomizados foram imersos em alginato e as medições eletrônicas
foram feitas em duplicata com cada LAE. As médias das mensurações foram calculadas e comparadas com o comprimento real dos
dentes. A diferença média entre esses valores foi de 0,50 mm para o ZX II, 0,45 mm para o ZX Mini e 0,50 mm para o RA A-15. Com uma
tolerância de 0,5 mm, os valores de precisão dos LAEs foram de 62,5%, 56,2% e 50%, respectivamente. Para uma tolerância de 1,0 mm, os
valores foram de 87,5%, 96,87% e 87,5%, respectivamente.
Em conclusão, os LAEs testados não diferem quanto a precisão em detectar
o FA, os três aparelhos apontam em média, 0,49 mm aquém deste ponto.
Titulo: Atividade antimicrobiana de diferentes cimentos endodônticos.
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Resumo:
A terapia endodôntica visa, principalmente, a eliminação dos micro-organismos do sistema de canais radiculares através de um adequado
preparo químico e mecânico, seguido de uma obturação tridimensional do espaço do canal radicular. Contudo, a presença de microorganismos no sistema de canais radiculares, mesmo após o preparo completo, tem sido demonstrada na literatura. Pode haver microorganismos presentes em túbulos dentinários, canais laterais e deltas apicais. Com isto, durante a etapa da obturação, o uso de um
cimento endodôntico que apresente propriedade antimicrobiana pode ser interessante, a fim de reduzir ou até mesmo evitar o
crescimento de micro-organismos remanescentes. O presente estudo teve como objetivo avaliar, in vitro, a atividade antimicrobiana de
quatro cimentos endodônticos: FillCanal (Technew, Brasil), Sealer 26 (Dentsply, Brasil), Real Seal (SybronEndo,EUA) e um cimento
experimental (SybronEndo, EUA). Placas de Petri contendo Ágar Mitis-Salivarius foram inoculadas com saliva humana de dois diferentes
indivíduos (saliva 1 e 2)ou com uma cultura pura de Enterococcus faecalis. Em cada placa foram confeccionados 4 furos equidistantes,
sendo cada um preenchido comum dos materiais. Todos os testes foram realizados em triplicata. As placas foram incubadas em
aerobiose, por 48h, a 37°C. Os halos de inibição do crescimento bacteriano foram medidos com um paquímetro digital e as médias para
cada cimento foram calculadas. O cimento Sealer 26 apresentou as maiores médias de inibição tanto em saliva (média de 16,40 mm para
a saliva 1 e 10,53 mm para a saliva 2) quanto na cultura de E. faecalis (média de 13,12 mm), seguido pelo Fill Canal (média de 10,55 mm
para a saliva 1, 6,95 mm para a saliva 2 e 12,53 para E. faecalis) e pelo cimento experimental (média de 8,08 mm para a saliva 1, 3,94 mm
para a saliva 2 e 6,57 para E. faecalis). Já o cimento Real Seal foi ineficaz contra E. faecalis e com limitada atividade antimicrobiana frente a
saliva (média de 4,00 mm para a saliva 1 e 0,90 mm para a saliva 2). Podemos concluir que dentre os materiais testados, Sealer 26 e Fill
Canal demonstraram elevada atividade antimicrobiana contra bactérias dos gêneros Streptococcus e Enterococcus, seguidos pelo
cimento experimental, que apresentou atividade moderada. Real Seal foi ineficaz contra estes micro-organismos.
Saude

PG - Odonto
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 86 de 292

Centro: Saude
Curso:

1

87

PG Saude Familia

87
87

Titulo: Desenvolvimento de tecnologia de apoio à gestão da saúde da família.
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Resumo:
Projeto aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPERJ) no Edital Pensa Rio em 2012, que visa o desenvolvimento de
tecnologias de geoprocessamento de apoio à gestão do Programa Saúde da Família (PSF). É de responsabilidade de pesquisadores do
Mestrado Profissional em Saúde da Família (MSF) e da Unidade de Saúde da Família da Lapa (USF-Lapa), da Universidade Estácio de Sá e
do Instituto de Medicina Social (IMS) da UERJ, com o apoio de funcionários das secretarias municipais de saúde de Duque de Caxias,
Piraí, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Justificativa: O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), que tem entre seus objetivos: melhor efetividade das ações de saúde através da inovação na
gestão da atenção básica como um todo; e monitoramento e avaliação. O PMAQ utiliza uma série de indicadores de gestão, fornecidos
pelo Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB). As ferramentas a serem desenvolvidas pelo projeto visam fornecer à gestão do
PSF, mapas temáticos com diversos indicadores de gestão, atualizados periodicamente de forma automática para subsidiar a gestão do
PSF. O grupo de pesquisadores desenvolve, desde 2007, pesquisas com geoprocessamento em apoio à gestão do PSF, em parceria com
as secretarias municipais de saúde de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro. Objetivos: Geral: desenvolver tecnologia informatizada de
apoio à gestão do PSF; Específicos: 1) desenvolver cartografia digital contendo as áreas e microáreas cobertas pelo Programa nas
experiências piloto e capacitar os gestores locais para dar continuidade às mesmas; 2) automatizar a geração de mapas temáticos de
indicadores de gestão de cada equipe de saúde da família por respectiva área e microárea; 3) oferecer mapas temáticos indicativos dos
vetores ou linhas de referência para atendimentos especializados de média e alta complexidade; e 4) desenvolver mecanismos para a
compatibilização dos dados do Relatório da Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias do SIAB (SSA2) com os dados sócio
demográficos dos setores censitários do IBGE. Métodos: A cartografia digital será elaborada com base em método desenvolvido em
pesquisas anteriores realizados no âmbito do MSF no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, antes da pacificação daquela comunidade
(LIMA, 2011; e SILVA, 2011). Essa experiência gerou método barato, eficaz e participativo para a geração da cartografia digital das áreas e
micro áreas das equipes de saúde da família, a partir da utilização do Google Earth© para traçar os contornos das áreas e micro áreas,
com base em informações prestadas pelos ACS, para posterior geração de mapas georreferenciados. Também será desenvolvida
ferramenta de mapeamento do sistema de referência e contra referência entre as unidades do PSF e as do nível secundário de atenção,
visando subsidiar a racionalização do mesmo para facilitar o acesso dos usuários. Serão realizados cinco estudos piloto para testar o
desenvolvimento do método nos seguintes municípios: Duque de Caxias, Piraí, Rio de Janeiro (APs 3.1 e 3.2); Volta Redonda; além da
USF-Lapa. Resultados: Entre os resultados previstos destacam-se: 1) geração cartografia digital das áreas e microáreas cobertas pela
Saúde da Família e sua compatibilização com os setores censitários do IBGE; 2) geração de banco de dados georreferenciado de
indicadores do SIAB, SIM, SINAN e SINASC; 3) desenvolvimento de software de geração automática de mapas temáticos com: a)
indicadores selecionados de monitoramento e avaliação do desempenho das equipes de saúde da família; e b) mapas temáticos sobre o
sistema de referência e contrarreferência entre as unidades de saúde da família e as unidades secundárias do SUS. Trata-se de projeto
inédito, cujos resultados podem beneficiar futuramente a melhoria da gestão da Saúde da Família em diversos municípios do país.
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Resumo:
Apresentação: O trabalho testou de forma inédita e com sucesso na Cidade do Rio de Janeiro a possibilidade de utilização dos setores
censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como base para a territorialização do Programa Saúde da Família (PSF).
Justificativa: Território e vinculação de uma determinada população a um grupo de profissionais de saúde são idéias centrais do PSF, para
tal torna-se necessário o reconhecimento das características demográficas, sociais, econômicas e epidemiológicas da população que vive
no mesmo. Sabendo que o IBGE disponibiliza várias informações por setores censitários, foi pensada numa modelagem territorial que
definisse não só as áreas de abrangência das equipes de saúde como também permitisse o melhor conhecimento da realidade local e
planejamento de ações específicas. O estudo visou contribuir para a territorialização da AP 3.2, assegurando a compatibilização entre
setores censitários do IBGE, áreas de abrangência do PSF e demais fontes sobre a cidade do Rio de Janeiro. Objetivos: Geral: Analisar a
viabilidade de utilização dos setores censitários do IBGE para subsidiar a delimitação das áreas do PSF e o planejamento de ações das ESF;
específicos 1) analisar a utilização dos setores censitários como base da territorialização do PSF; 2) considerar os objetos geográficos na
delimitação dos territórios das ESF e CSF; 3) analisar espacialmente o território definido para as novas CSF da AP 3.2 considerando os
setores censitários do IBGE e variáveis selecionadas dos mesmos; e 4) examinar possíveis soluções para a compatibilização dos setores
censitários aos territórios de planejamento levando em consideração os elementos estudados. Métodos: O estudo teve natureza
quantitativa e explicativa e utilizou banco de dados secundários do IBGE, liberados após o Censo 2010. Foram produzidas imagens das
áreas de abrangência das unidades de saúde através do Google Earth ©, sob o agregado de setores censitários, que serviram como bases
cartográficas para o georreferenciamento. Estas informações foram inseridas no software ARCGIS©. Foram mapeados territórios de oito
unidades de saúde da família, contabilizando 291 setores censitários para a construção da área de abrangência de cada uma das
unidades, sendo que 23 foram alterados em sua geometria para se adequarem às barreiras geográficas existentes ou por sua dimensão
territorial. O cenário da pesquisa foi a Área Programática Ap 3.2 (AP 3.2), que no momento estava em plena expansão do PSF. Resultados:
foi possível demonstrar a viabilidade da utilização dos setores censitários como base para a definição dos territórios do PSF – só 7,9%
dos setores tiveram de ser adaptados. A pesquisa também mostrou que os dados relativos a esses setores tem grande potencial para
subsidiar a gestão do PSF, particularmente no que diz respeito ao planejamento. Além disso, o mapeamento por setores censitários
permite um intercâmbio de informações entre os dados importados do Censo e os gerados localmente pelas ESF para monitoramento
das ações e também para subsídio do trabalho de campo das equipes. O georreferenciamento destes dados possibilita a criação de
mapas temáticos a nível local, o que aproxima ainda mais da realidade do território, tão necessária para qualificar o trabalho das equipes.
O planejamento da implantação do PSF na AP 3.2 pôde se beneficiar dos resultados da pesquisa, que constituiu a base do mesmo. O
estudo também contribuiu para que a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro adotasse os setores
censitários como base da territorialização de todo o Programa na Cidade.
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Segundo esta perspectiva, ter autonomia, inclusive no ambiente de trabalho, implica em gozar de poder para fazer exercer sua vontade. Se
consultarmos dicionários especializados, como os dicionários de Ciência Política, autonomia associa-se a autogoverno e
descentralização decisória. Ou seja, onde há autonomia, haveria, igualmente, descentralização político-administrativa e compartilha
v
.N ú
“
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,
v s, é
considerada como um dos objetivos ou uma das finalidades centrais da política, da gestão e do trabalho em saúde, seja no âmbito
clínico, seja na da saúde pública. No campo da enfermagem, este debate é extenso e rico em reflexões sobre a necessidade de se
desenvolver um corpo de conhecimento específico que pudesse conferir identidade e autonomia à profissão. Sob este espírito de
questões, recentemente, a Secretaria Municipal de Saúde de Defesa Civil, em conjunto com a SUBPAV, instituiu o Protocolo de
Enfermagem na Atenção Básica (PEAB). Este documento vem preencher uma lacuna naquilo que se refere ao debate sobre a autonomia
do trabalho em enfermagem, à definição de suas atribuições e à importância da sistematização da assistência no âmbito da atenção
básica. Com foco nesta problemática, o presente estudo indagará sobre a recepção do PEAB, cujo lançamento se deu em fevereiro de
2012, junto aos enfermeiros das Equipes de Saúde da Família. Queremos compreender se ele atende às expectativas destes profissionais
e se estas expectativas profissionais, por fim, atendem às reais necessidades da SF. Nessa linha, o estudo tem como objetivo caracterizar
as representações sociais construídas acerca da autonomia profissional em enfermagem na estratégia de saúde da família na AP 5.1,
Município do Rio de janeiro. Nosso objeto de estudo é, portanto, a autonomia profissional do enfermeiro e o protocolo de enfermagem
da Atenção Básica/SMSDC será nosso principal instrumento medidor dessa autonomia. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa,
com utilização combinada de um questionário aberto e de grupo focal, ambos aplicados e desenvolvidos tendo como base uma seleção
de enfermeiros no âmbito das atividades da SF da AP 5.1. O estudo possibilitará melhor conhecimento acerca do PEAB, acerca de seu
recepcionamento por parte dos enfermeiros; e perspectivas quanto a sua utilização.
Titulo: Práticas de gestão das equipes de saúde da família.
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Resumo:
Apresentação: Este estudo foi desenvolvido como dissertação no âmbito do Mestrado em Saúde da Família realizado na Universidade
Estácio de Sá – RJ. O tema tratado foi a gestão do processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF) na Área de Planejamento
(AP) 5.2, zona oeste da Cidade do Rio de Janeiro. Justificativa: A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB 2011 (BRASIL, 2011) define
como característica do processo de trabalho a ser seguido pelas ESF, o fortalecimento das ações voltadas para gestão colegiada. De
acordo com Campos (2007), esse tipo de gestão é uma ação gerencial onde todos participam da gestão, porém ninguém governa isolado
dos outros membros da equipe. Franco (2007) refere como um método gerencial que está diretamente relacionado ao conceito de
cogestão, onde as discussões são deliberadas em negociação permanente entre profissionais da ESF e usuários do serviço. Segundo
estudiosos da sociologia das profissões (Freidson,2009; e Willis, 2006), prevalece na área da saúde, no entanto, uma situação de
dominância da profissão médica sobre as demais profissões da área, fenômeno que atuaria no sentido contrário ao da gestão colegiada,
dificultando sua efetivação. Objetivos: Geral – investigar e analisar a prática de gestão do processo de trabalho desenvolvida pelas
Equipes de Saúde da Família da AP 5.2 da Cidade do Rio de Janeiro; específicos: 1) identificar os fatores que influenciam a prática de
gestão do processo de trabalho das ESF; 2) analisar a percepção destes profissionais frente a estes fatores; 3) identificar elementos que
possam fortalecer a prática da gestão do processo de trabalho para estes profissionais. Métodos: A metodologia utilizada foi de um
estudo quanti-qualitativo em duas etapas, a primeira consistiu na aplicação e análise dos dados de um questionário tipo Likert com
escala cinco pontos com uma análise descritiva simples, feita com apoio do software Epiinfo® e a segunda etapa a aplicação de um grupo
focal onde foi feito uma análise temática do discurso dos sujeitos. A população alvo foram os profissionais que atuam nas ESF a pelo
menos 06 meses. Foram utilizadas as mesmas categorias de análise para as analises quantitativa e qualitativa, o que permitiu a
comparabilidade dos resultados. Resultados: Conseguiu-se a partir deste estudo uma categorização quanti-qualitativa dos principais
fatores definidos pelas ESF como impeditivos ou dificultadores da prática de uma gestão colegiada. Houve contradições entre os
resultados das análises quantitativas e qualitativas para algumas categorias (relações de poder e gestão por resultados) e subcategorias
(planejamento e comunicação) de análise, os resultados da pesquisa qualitativa (grupo focal) apresentaram de forma mais crítica
problemas existentes que dificultam a gestão colegiada, que são coerentes com a literatura que trata da sociologia das profissões, que
destaca a dominância da profissão médica sobre as outras profissões. Considerou-se que tal contradição os respondentes do
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participantes são chamados a manifestar suas opiniões e sentimentos face a face. A pesquisa encontrou como principais dificuldades
para a gestão colegiada na saúde da família no Município do Rio de Janeiro a permanência da dominação médica e a forma com que foi
implantada a gestão por resultados nas Clínicas de Saúde da Família na Cidade do Rio de Janeiro.
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Resumo:
O presente estudo tem o propósito de avaliar as mudanças ocorridas no processo de trabalho do Enfermeiro inserido na Estratégia de
Saúde da Família, após a implantação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro, pesquisando as
principais alterações detectadas pelo Enfermeiro após a implantação do Protocolo e levantando os pontos positivos e negativos
percebidos pelo profissional de Enfermagem no exercício do mesmo. O Protocolo foi lançado no dia 07 de fevereiro de 2012. Para
construir o documento, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do município do Rio de Janeiro (SMSDC-Rio) e o Conselho
Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ) promoveram, durante 2011, um ciclo de 12 audiências públicas com enfermeiros
e gerentes das unidades de saúde, objetivando a criação de um Protocolo que viesse a fortalecer, ampliar e respaldar o escopo das ações
dos enfermeiros nas atividades desenvolvidas no cotidiano do Sistema Único de Saúde. Após todo o investimento e expectativas
depositados na elaboração do Protocolo, faz-se necessária uma análise da aplicação deste documento pelos profissionais que estão na
ponta e podem fornecer o necessário feedback aos responsáveis pela elaboração do material. Ademais, tal abordagem pode vir a
contribuir no despertar dos profissionais na luta por mais conquistas para a categoria, bem como para a necessidade de aprofundar
conhecimentos buscando respaldar sua prática profissional. Certamente, tais ações podem agir como mecanismo de fortalecimento do
desempenho qualificado e resolutivo da assistência, superando suas atuações tradicionais, com confiança de reconhecimento e
objetivando o alcance de benefícios desse novo cuidado, em favor da saúde da população. Assim, parece útil e importante, investigar o
posicionamento do profissional enfermeiro em relação ao novo Protocolo. Com essa finalidade, foi realizado um estudo exploratório
descritivo, com abordagem qualitativa. A estratégia de pesquisa utilizada neste estudo foi a do Discurso do Sujeito Coletivo, sendo que a
coleta de dados será feita através de questionário com questões abertas. A população do estudo será composta por uma amostragem
não probabilística proposital, de enfermeiros inseridos na Estratégia de Saúde da Família, em unidades inauguradas a partir de 2010 no
município do Rio de Janeiro, por entender que estas oferecem um cenário mais apropriado ao cumprimento do protocolo em análise.A
coleta de dados será realizada mediante a aplicação de um questionário estruturado. O contato com as entrevistadas será feito por meio
de visita às unidades de saúde escolhidas, no turno matutino. Pretende-se convidar, pessoalmente, os enfermeiros a participarem do
estudo, após a explicação dos objetivos, orientação quanto ao caráter voluntário e esclarecimento da forma de participação, enfatizando
o anonimato dos participantes de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº. 196/96. Será realizada a leitura e
solicitada a assinatura do Termo de Livre Consentimento (TCLE). A pesquisa foi realizada por meio de consultas a livros e protocolos de
atendimento e pela utilização de textos referentes aos anos de 1997 a 2012, em bancos de dados informatizados.
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Resumo:
O estudo visa estudar e analisar a gestão do processo de encaminhamento de pacientes que necessitam de diagnóstico/tratamento de
média ou alta complexidade, oriundos de pequenos municípios que não dispõem desses serviços. Dos 5.671 municípios brasileiros,
3.914 (70,3%) tem até 20 mil habitantes, por seu pequeno contingente populacional não contam com escala suficiente para o
funcionamento de serviços de saúde de média e alta complexidade. (RODRIGUES e SANTOS, 2011) RODRIGUES, PHA; SANTOS, IS. Saúde e
cidadania: uma visão histórica e comparada do SUS. São Paulo: Editora Atheneu, 2011. Necessitam por isso encaminhar seus usuários
para referências externas, muitas vezes distantes. Há um grande número de municípios com menos de 5 mil habitantes, cuja população é
muitas vezes inferior às quatro mil pessoas que compõem o máximo admitido pela Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2011)
para o atendimento por uma Equipe de Saúde da Família (ESF) BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS. nº.
2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Dessa
forma, é importante analisar como nesses municípios é administrada a integralidade da assistência, com a continuidade do cuidado para
seus usuários em todos os níveis do sistema e como interferem na mesma as instituições tradicionais do poder local brasileiro, que é
fortemente marcado pelo clientelismo e pelo mandonismo segundo a literatura (FAORO, 2001; LEAL, 1997; entre outros) FAORO, R. Os
donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Editora Globo, 2001. LEAL, VN. Coronelismo enxada e voto: o
município e o regime representativo no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1997. O objetivo geral deste estudo é analisar a
articulação da rede de referência de Média e Alta Complexidade (MAC) para os pacientes da Saúde da Família do Município de Rio do
Prado; Específicos: 1) Estudar a gestão do encaminhamento de pacientes da Saúde da Família para serviços de média e alta complexidade
do SUS para atender as necessidades da população do Município de Rio do Prado; e 2) Analisar as relações entre as instituições do
poder municipal local e o processo de encaminhamento dos pacientes para serviços de média e alta complexidade do SUS em Rio do
Prado.Trata-se de pesquisa qualitativa de caráter exploratório que utilizará o neoinstitucionalismo histórico, método de análise das
políticas públicas, originado nas ciências sociais (GERSCHMAN E SANTOS, 2004; SKOCPOL E MISKOLCI, 2004; MARQUES, 1997).
GERSCHMAN, S; e SANTOS. O Sistema Único de Saúde como desdobramento das políticas de saúde do século XX. Revista Brasileira de
Ciências Sociais, 21(61), junho/2006: 177-190. SKOCPOL, T; e MISKOLCI, R. A imaginação histórica da sociologia. Estudos de Sociologia,
Araraquara, 16, 7-29, 2004. MARQUES, EC. Notas críticas à literatura sobre Estado, políticas estatais e atores políticos. Revista Brasileira
de Informação bibliográfica em Ciências Sociais, 43: 67-102, 1997. Sua utilização pretende subsidiar: a caracterização das instituições do
poder local; a verificação da permanência ou não de traços clientelistas e do mandonismo local que as caracterizaram historicamente;
além de investigar se elas interferem no encaminhamento dos pacientes do SUS para serviços de MAC. Será feito estudo de caso do
município de Rio do Prado, situado no Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, que tinha 4.506 habitantes em 2010 (IBGE,
2011), INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Resultados preliminares do Censo Demográfico de 2010. Disponível
em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1; acesso em 13/10/11. Que faz parte da micro região de saúde de Almenara e da
macro região de saúde de Teófilo Otoni. Essas regiões de saúde não oferecem todos os serviços de MAC, obrigando muitas vezes os
usuários a se deslocarem para Belo Horizonte, situada a 692 km. A coleta de dados será atráves de análise documental, entrevistas semi
estruturadas com lideranças e autoridades sanitárias locais, além de autoridades sanitárias regionais.Como o município pesquisado tem
perfil que representa a grande maioria dos municípios brasileiros de pequeno porte, espera-se elucidar: as dificuldades para o
encaminhamento de pacientes para serviços de MAC nos mesmos; as dificuldades vividas pelos próprios pacientes em relação ao tempo
de permanência na fila de espera, ao financiamento de suas necessidades de alimentação e hospedagem, entre outras; além das formas
pelas quais as instituições locais formais e informais interferem na gestão desse encaminhamento pelas autoridades sanitárias locais e
regionais.
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Resumo:
O estudo pretende descrever a influência das políticas públicas nacionais e estaduais na organização da gestão municipal.Justificativa: O
sistema de saúde brasileiro, a partir da LOS, colocou a base da organização dos serviços nos municípios. Mais de 90% dos municípios
tem menos de 50.000 habitantes e 25% destes tem menos de 5.000 em seu território. Estes municípios dependem diretamente das
receitas transferidas pela União e pelos estados, comprometendo a implantação e o desenvolvimento das políticas públicas (RODRIGUES
e SANTOS, 2009). A execução dos serviços de atenção básica no Brasil é responsabilidade direta dos municípios, entre eles as ações e
políticas de assistência farmacêutica. A gestão desta assistência necessita de diversos elementos centrais para sua organização, como
financiamento, recursos humanos e sistema de informação (MARÍN, 2003). Existem diversas ordens de dificuldades na gestão que
resultam, por exemplo, na crescente demanda de medicamentos via judicialização da saúde, onerando muito o tesouro municipal
(MESSEDER, 2005). Objetivos: Geral: Descrever a organização da gestão da assistência farmacêutica básica municipal a partir das
diretrizes e fundamentos das políticas nacionais e estaduais; Específicos: 1) Descrever os agentes e fatores que influenciam a formulação
e dinâmica da gestão da política assistência farmacêutica básica municipal; 2) Descrever os mecanismos de monitoramento e avaliação
PAFB e a regulação existente; e 3) Identificar e Analisar os elementos que a partir do modelo de atenção básica de saúde influenciam a
organização da gestão da Assistência Farmacêutica e seus resultados. Métodos: Como se trata de um estudo de política pública – a
assistência farmacêutica – optou-se por um método de análise das políticas públicas, que tem origem no campo das ciências sociais: o
neoinstitucionalismo histórico (SKOCPOL, 2004). Este método propõe fornecer elementos para esta análise, enfatizando a importância
crucial das instituições e regras existentes para a decisão, formulação e implementação das políticas públicas. Nestes estudos, o conceito
de instituição é variado, podendo incluir as regras formais (leis, normas e outros procedimentos) e informais relacionadas a códigos de
conduta, hábitos e convenções em geral. As instituições também podem ser vistas, no entanto, como organizações que definem regras e
defendem interesses próprios ou de grupos sociais que representam (MARQUES, 1997; FREY, 2000). A técnica de coleta de dados será
realizada através de entrevistas semiestruturadas, análise documental e observacional, buscando identificar em contextos históricos
definidos, as transformações pe
q
“ j
”
v v
.
Resultados esperados: Uma política pública expressa o compromisso do Estado definido por meio de metas e diretrizes, no caso da
política de medicamentos visa garantir: o acesso aos medicamentos essenciais, a qualidade e a promoção do uso racional de
medicamentos (OMS, 2002). Este estudo de caso tem a perspectiva de descrever a importância das regras formais instituídas pelas
políticas nacionais e estaduais, num cenário municipal, identificando os atores e arenas decisórias que contribuem para os resultados
alcançados. Através desta análise exploratória, relacionar a importância da organização da assistência farmacêutica municipal e seu papel
estratégico na formulação, implantação, monitoramento e avaliação da agenda política de medicamentos brasileira.
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Titulo: Sobre as origens emocionais dos atrasos na aprendizgem e no desenvolvimento de competências sociais em crianças de 6 a 93
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Resumo:
A pesquisa em questão pretendeu investigar as origens emocionais dos atrasos na aprendizagem e no desenvolvimento de competências
sociais verificados em crianças de 6 a 9 anos encaminhadas ao SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) do Curso de Psicologia da
Universidade Estácio de Sá em Nova Friburgo para Avaliação Psicodiagnóstica. Considerando-se que estas crianças chegaram ao nosso
Serviço de Psicologia com encaminhamentos feitos pelas escolas da região, tanto da rede privada como pública, e por profissionais,
geralmente médicos pediatras e neuropediatras, nosso objetivo foi o de investigar, à luz do que a Teoria Psicanalítica informa sobre a
constituição subjetiva do infans, de que modo a qualidade da maternagem e o exercício das funções 'pai' e 'mãe', pelos responsáveis,
pesam na constituição do sujeito-criança, habilitando-o para um desenvolvimento psiquicamete saudável. Para tanto, foi utilizado
material de arquivo do SPA, referente aos processos de Psicodiagnóstico realizados por nossos alunos nos período de 2004 a 2011,
especialmente as Entrevistas de Anamnese relizadas com o(s) responsável(eis). Analisando-se quantitativa e qualitativamente estas
entrevistas, além dos testes projetivos aplicados a estas crianças, e cruzando estes dados com a orientação para Psicoterapia proferida
nos Laudos de Avaliação Psicológica emitidos por ocasião do Psicodiagnóstuico, pretendeu-se verificar a pertinência das elaborações
psicanalíticas - que apontam não só para a fundamental importância da qualidade da relação mãe-bebê no período mais arcaico da vida,
mas, também, para a qualidade do posicionamento dos pais na referência a aspectos simbólicos que organizam e estruturam as relações
de parentesco - sobre o desenvolvimento saudável do infans em aspectos que pesam para o desenvolvimento de competências
cognitivas e sociais. A literatura sobre o tema foi pesquisada para que a análise dos dados pudesse receber fundamentação teórica. A
pesquisa contou, portanto, com diferentes fases, que incluíram, genericamete, a seleção do material de arquivo, o mapemento dos dados
para levantamento quantitativo e qualitativo, e a análise dos mesmos, além do cruzamento destes dados com aquilo que o referencial
teórico utilizado pode informar.
Titulo: Sorrir e amar: uma intervenção psicológica no tratamento de crianças com câncer.
Autor(es): Santos, S. J. S.
Xavier, P. H. F.
Email:
jesianemarins@hotmail.com
Palavra Chave: Hospitalização
Crianças
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Resumo:
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:
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ó
à
”,
objetivo identificar os benefícios reais que a Psicologia, Pedagogia e Medicina, podem oferecer, por meio do uso do lúdico, às crianças
que estão hospitalizadas para tratamento. A medicina já realiza o prese
h h
j
“
” q j
v
h
. U -se a esta experiência e somar à
ela os conceitos da Psicologia, tais como processos perceptivos, terapia do comportamento, processos cognitivos, aprendizagem,
memória e relações humanas; e acrescentar alguns conceitos da Pedagogia tais como interação, brincadeiras pedagógicas, entre outras, é
de grande valia para a descoberta do ser e do brincar neste espaço interpretado apenas como de sofrimento. A criança quando se
encontra hospitalizada desenvolve sentimentos de medo deste espaço, devido a injeções, remédios e outros procedimentos dolorosos
que lhe são oferecidos para o tratamento. Além dessas intervenções ainda existem as reações orgânicas ao tratamento, que lhe causam
dor, mal estar, vômitos, tonteiras, perda de apetite, entre outros efeitos colaterais que quimioterapia traz. Ainda merece uma atenção
grande, os familiares que ali as acompanham e que sofrem por não verem seus filhos ou parentes num estado de saúde controlado.
Acredita-se que a partir do controle emocional dessas crianças, desviando um pouco o foco (mesmo que por um tempo mínimo) da
doença para a interatividade e brincadeira, estas possam se sentir mais motivadas e confiantes na melhora e conforto para seus
familiares. As visitas semanais à estas crianças por meio de profissionais psicólogos preparados, que saibam utilizar do ilusionismo,
corte e colagem e outras técnicas pedagógicas, somando a isto os conceitos da clínica psicológica no hospital podem proporcionar um
momento de descontração, suporte, confiança e troca de emoções, contribuindo assim para uma vida mais estável e entendimento
melhor sobre o estado de estar doente e não ser doente. A princípio, a presente proposta tem sido realizada em um Hospital Público do
Município de Campos dos Goytacazes-RJ, com o intuito de crescer sua atuação para todo o Estado do Rio de Janeiro.
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Resumo:
O curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá tem como missão formar psicólogos generalistas que, no desempenho de suas
atividades profissionais, sejam capazes de atuar em diversos contextos, desenvolvendo capacidade de compreensão crítica dos
diferentes fenômenos, segundo múltiplos referenciais teóricos. Uma das ênfases do curso é em Psicologia e Processos de Prevenção e
Promoção de Saúde. A partir de necessidades apresentadas no ano de 2011 pelo Colégio Estadual Dr. João Maia - Resende - RJ, foi
estabelecida parceria entre o colégio e o curso de Psicologia da UNESA - Resende. Tal parceria foi materializada inicialmente com o
convênio para a realização do Estágio Específico em Psicologia e Promoção de Saúde, desenvolvido pelos estagiários com os alunos, e
prossegue com a construção conjunta de um projeto de pesquisa-ação mais amplo, desenvolvido pelas professoras proponentes do
presente trabalho, e que agora se estende para a promoção de saúde da equipe escolar. As oportunidades de troca entre os participantes
do trabalho têm sido importantes para a abertura de debates sobre temas que preocupam a equipe escolar. O projeto visa à promoção
de saúde da equipe escolar. Sendo seus objetivos específicos: resgate da autonomia do papel dirigente do professor; construção de
estratégias coletivas – linhas de fuga – para o enfrentamento das dificuldades do cotidiano escolar; circulação do discurso; valorização da
autoestima; identificação das demandas dos professores; contribuição para o debate acadêmico sobre a saúde do professor e para o
planejamento de políticas públicas na área de saúde do professor. A metodologia utilizada é a da pesquisa-ação, que cria condições para
a expressão de pensamentos e sentimentos, como também a construção de um espaço de diálogo no ambiente escolar, promovendo
circulação da fala e criando condições para a busca de soluções conjuntas para os desafios cotidianos. Apesar das resistências da equipe
escolar para com um trabalho de psicólogos e dos desafios encontrados na rotina escolar para abrir espaços de diálogo em meio a
inúmeras obrigações que pautam o fazer pedagógico, essa experiência sugere que tem sido possível a realização do objetivo do projeto,
de proposição de ações de promoção de saúde da equipe escolar. Possibilita também a materialização do objetivo de desenvolvimento
de ações de responsabilidade social da UNESA para com a comunidade de Resende.
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Resumo:
A pretensão de realizar um trabalho de análise das concepções de pensamento na psicanálise exigiu como primeira etapa um trabalho de
“ j
C
” (1950 [1895]). C
q F
,
, apropriou
da tradição neurobiológica para esboçar uma teoria do aparelho psíquico como um aparelho de linguagem atravessado por intensidades,
o trabalho aqui apresentado utilizou como procedimento de pesquisa o pensar metapsicológico que admite o inconsciente, e como diz
,
C
è (1998) “F v
v
x
cado. fornece uma referencia de pensamento, uma referencia que não é
,
q
”. C
h
q a
pode-se enunciar que Freud defendeu, nesse artigo, a hipótese que o pensamento é governado pela realidade e se exerce por via
inconsciente, sustentado pela experiência de satisfação e pelo desprazer. Tendo como solo na elaboração desse artigo, a pesquisa sobre
o sistema nervoso central e o discurso neurológico descrevia o sistema nervoso em termos de arco reflexo, Freud embora reconhecesse
na linguagem que utiliza a presença dessa tradição, desenvolveu um novo modelo de aparelho psíquico e um novo modo de conceber o
pensamento. A partir de sua experiência com a histeria Freud mostrou que o aparelho psíquico está sujeito a ideias excessivamente
intensas que não podem ser suprimidas e nem compreendidas pelo pensar consciente. Concebeu então um aparelho psíquico que se
organiza a partir de um trabalho de retenção de intensidades, oriundas principalmente do interior do corpo, e de inscrição de traços
mnêmicos, cuja finalidade é manter a tensão o mais baixo possível de modo a satisfazer as exigências da vida. O aparelho é pensado
como constituído de trê
ô
:
Ψ,
v
ê
v
,
φ,
ω
-consciência. Para mostrar a hipótese enunciada acima
consideramos necessário extrair do artigo trabalhado algumas formulações, que servem também para evidenciar a radicalidade do
discurso freudiano e sua ruptura em relação tanto à tradição neurológica como psicológica. 1. A primeira forma de funcionamento do
aparelho psíquico é a alucinação e não a percepção. A primeira experiência de satisfação leva o bebê, ao sentir suas necessidades
endógenas de novo, a alucinar o seio materno. Freud mostrou que a alucinação encontra-se presente também nas manifestações
histéricas, nos sonhos e em outras situações da vida. Mas, para que o aparelho não fique só alucinando é preciso a instalação de um
regime de prazer e desprazer. 2. A passagem da alucinação para uma economia prazer-desprazer se dá através do domínio das
intensidades que
v
Ψ. S
x
j
h (
)
q
ê
humano saia de seu desamparo inicial, a introdução de uma economia prazer-desprazer depende de processos inibitórios que incida
sobre as intensidades e afastem as lembranças a elas vinculadas num processo defensivo, chamado recalque. 3. A inibição do ego junto
q
ω
Ψ
é
h .
que o
h
q
,é
q
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,
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Ψ,
j , x
j
zer.
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é q ω
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j
j
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é
ade da
associação da fala para que os investimentos nas imagens mnêmicas atinjam uma forma mais elevada e segura do processo de pensar
discernidor, a cognição.
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Resumo:
A quantidade de alunos encaminhados para avaliação psicodiagnóstica a cada semestre no Serviço de Psicologia Aplicada, da
Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo, é significativo. Observando o histórico dessas crianças assim como os resultados
dos testes realizados pelas mesmas pôde-se perceber que, há fatores socioculturais que predominam sobre os cognitivos e emocionais,
ou melhor, os fatores socioculturais parecem explicar melhor os problemas cognitivos e emocionais .Entende-se por fatores
sócioculturais, aqueles oferecidos pelo ambiente através de um sujeito que esteja num nível cognitivo superior, que sirvam como
estímulo para os processos de desenvolvimento cognitivo e consequentemente o desempenho acadêmico dos alunos. Em função desta
constatação optou-se por fazer uma intervenção direta no ambiente escolar no setor público. o trabalho em questão teve como objetivo
maior diminuir a patologização dos problemas de aprendizagem quando os mesmos não forem confirmados enquanto transtorno e
como objetivos específicos identificar áreas fortes e fracas dos alunos; capacitar os professores numa proposta metodológica que não
enfatize somente os conteúdos, mas também, as ferramentas mentais responsáveis pela aquisição dos mesmos; possibilitar aos alunos
um processo de aprendizagem significativo a partir de estimulação cognitiva adequada. O procedimento envolveu um primeiro contato
com a escola a fim de explicar os objetivos do projeto, já que a interdisciplinaridade se faz fundamental neste momento e na sequência
também. Logo após, a equipe técnico-pedagógica selecionou, em conjunto com os professores, os alunos que participaram do projeto,
quando teve inicio o processo de avaliação psicodiagnóstica conduzido pelos estagiários do Serviço de Psicologia, onde ficaram
evidenciados aspectos a serem desenvolvidos nas crianças avaliadas, assim como, qual o tipo de comprometimento que explica a
dificuldade de aprendizagem (genético, orgânico, dinâmica familiar, nível de escolaridade dos parentes próximos, aspectos emocionais,
comportamentais e socioculturais). Após esta fase, as crianças que apresentaram um comprometimento que solicitou acompanhamento
médico, fonoaudiológico, psicopedagógico dentre outros foram encaminhadas a quem de competência e os demais serão beneficiados
oportunamente a partir dos métodos pedagógicos diferenciados utilizados pelo professor após capacitação e pela oficina de
estimulação cognitiv
“O
”
.
,
q
contemplados pelo projeto, uma vez que se entende que os problemas de aprendizagem dizem respeito ao sujeito em questão mas
também ao seu entorno. A capacitação dos docentes e a "Oficina do Pensar" se basearão na teoria da Modificabilidade Cognitiva
Estrutural e na metodologia da Experiência de Aprendizagem Mediada do psicólogo Reuven Feuerstein, assim como nos preceitos
básicos da plasticidade cerebral. A teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural fundamenta-se nos seguintes pressupostos, todos são
passíveis a modificabilidade cognitiva estutural, o sujeito pode ser modificabilizado, o sujeito pode ser educado, o promotor de
modificabilidade também pode ser modificabilizado e toda a sociedade e opinião pública pode se modificabilizar. A experiência de
aprendizagem mediada pretende através da filtragem dos estímulos provenientes do meio, realizada pelo mediador humano que pode ser
o professor, a mãe, o pai, profissionais de saúde, enfim qualquer pessoa que se habilite a executar esta ação, promover a
modificabilidade cognitiva estrutural. A teoria e a metodologia vão de encontro com a idéia de que o cérebro é plástico e passível a
modificações que permitem resgate de funções perdidas, otimização e aperfeiçoamento de funções já existentes.
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IES:
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Pulsão De Morte
Resumo:
O presente trabalho surgiu de algumas inquietações. Diz-se que o analista trabalha em transferência. Mas afinal, o que é trabalhar em
transferência? Que forma de trabalhar é esta? Somada a essas questões uma outra - o que fazer com a repetição do paciente na clínica?
Tendo como objetivo realizar uma reflexão teórica sobre a relação entre transferência e repetição na clínica psicanalítica, adotamos como
metodologia um trabalho de investigação e análise conceitual desses termos e das relações entre eles em alguns artigos freudianos. O
tema da transferência, a partir do caso Dora, passou a ser considerado como conceito fundamental e condição de análise. Para que a
análise se desenvolva é preciso que haja transferência. Segundo Laplanche (2001), a transferência é o processo pelo qual os desejos
inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de um certo tipo de relação estabelecida com eles, e eminentemente,
no quadro da relação analítica. Podemos dizer então que a transferência em psicanálise é o deslocamento de afetos conscientes e
,
x
ê
v ,
.N
x “A
ê
”
(1912) F
q
h
,
vé
õ
à x
ê
v ,“
v ” em seu psiquismo
diferentes formas de condução para sua vida erótica. Disso resulta um modelo que no curso da vida é repetido e atualizado. Apesar da
transferência se manifestar na análise como resistência, como amor de transferência, ainda assim, ela é o maior aliado do processo
analítico, pois evidencia essa espécie de modelo impresso na psique reconstruindo, de um modo ou outro, sempre uma mesma situação,
hê
. E “R
,
” (1914) F
ção se faz presente na análise
substituindo o recordar. E se nesse artigo, enuncia que o paciente também transfere para o presente com o analista e em todos os
âmbitos de sua vida, situações que não podem ser lembradas porque nunca alcançaram a consciência, e não foram, portanto,
q
,
x “A é
” (1920)
h ,
,
v
, v ndo de
base conceituar a pulsão de morte. Analisando situações onde a repetição aparece de uma forma passiva e sem controle, Freud supõe
uma forma de compulsão à repetição que sobrepuja o princípio do prazer. Defende agora que o aparelho psíquico tem mais uma função:
dominar as intensidades que o atravessa. Nos relatos dos sonhos dos pacientes, nas neuroses de guerras onde o desprazer comparece
de uma forma mais prevalente, Freud depara-se com o traumático na história dos sujeitos que ficou debilmente registrado e que por isso
mesmo, não pode ser recordado, mas leva a uma incessante repetição, numa tentativa desesperada de livrar-se de algo que se impõe ao
presente continuamente. Como então lidar com essa compulsão à repetição na análise? Para responder a esta questão, Freud apresenta a
brincadeira infantil do Fort da. Encontra nesse jogo de arremessar e puxar um carretel de madeira repetidamente, a tentativa da criança
de simbolizar uma experiência excessivamente desagradável. Ao sair da passividade que a situação lhe impõe, ao arremessar e puxar o
carretel, a criança assume um papel ativo, podendo assim simbolizar a experiência dolorosa da ausência da mãe, instaura a possibilidade
de uma repetição diferencial, uma outra posição no mundo para lidar com a frustração de uma forma criativa. Podemos concluir que a
experiência de análise pode possibilitar sob transferência esta dimensão criativa a partir do movimento de repetição, tal qual a
brincadeira infantil. Isto significa que, aquilo que ficou de fora, ou precariamente simbolizado, necessita inscrever-se no histórico de vida
do sujeito e ganhar existência no relato vivencial, integrando-se na relação de fatos psíquicos que o constituem.
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Resumo:
O presente projeto foi desenvolvido no período de 2010 a fevereiro de 2012, tendo como objetivo estudar o processo de invisibilidade
do trabalho de mulheres de classes populares; junto a um grupo de mulheres que faziam parte do Projeto de Extensão Agente de
Cidadania, na Estácio. Para tanto, teve como objeto de estudo a identificação das principais vivências que as mulheres das classes
populares têm diante de seu trabalho no espaço público; bem como a caracterização das práticas recorrentes no contexto da
invisibilidade para com as mulheres participantes da pesquisa. Diante do estudo, o processo metodológico foi desenvolvido em duas
fases. Na primeira fase da pesquisa, foi realizado um estudo teórico, para viabilizar a pesquisa de campo, sobre as representações sociais
dessas mulheres frente ao trabalho, bem como se são utilizadas estratégias de resiliência pelas mesmas em decorrência das possíveis
vivências de sofrimento ligado ao trabalho que podem enfrentar (2010/2011). Na segunda fase, a pesquisa de campo foi realizada
através da (2011/2012), através da entrevista semiestruturada, sendo apontados seus resultados a partir da análise de conteúdo dos
dados, de Bardin (1977). Diante dos estudos realizados, encontramos duas concepções. A primeira apareceu em torno das
Representações sociais, a qual apontou, essencialmente, fenômenos sociais que, mesmo acessados a partir do seu conteúdo cognitivo,
têm de ser entendidos a partir do seu contexto de produção. Ou seja, a partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das
formas de comunicação onde circulam. Assim, a invisibilidade social, fica nítida diante do trabalho público das mulheres das classes
populares, onde suas funções ou atribuições são ignoradas de tal forma que passa a ser considerado apenas mais um objeto com pouca
valorização no contexto social. E, já no contexto da resiliência, conjunto de processos de interação social, psicológica e cognitiva que
possibilita o desenvolvimento sadio e o bem estar humano, mesmo sob condições de risco psicossocial, foi percebido um conjunto de
processos de interação psicossociais e cognitiva que possibilita o desenvolvimento sadio, dos seres humanos diante das adversidades,
aqui, as estratégias de resiliência adotadas, frente ao sofrimento existente no trabalho feminino. Por fim, concluímos que as vivências de
invisibilidade do trabalho de mulheres de classes populares ocorrem na prática, onde algumas nem consideram a função desempenhada
como trabalho, somada a sociedade que também não reconhece. As representações do trabalho por essas mulheres possuem o
componente da invisibilidade. Apesar das dificuldades enfrentadas, elas se mostram resilientes.
Titulo: Planejamento de carreira: um estudo com universitarios concluintes do curso de administração em uma instituição de
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Resumo:
O planejamento de carreira é um processo decorrente da evolução do mercado de trabalho. No Brasil - um país considerado em amplo
crescimento e desenvolvimento econômico - sua atuação também decorre de constante reestruturação das profissões mediante
mudanças organizacionais, decorrentes da abertura de fronteiras com mercados internacionais cada vez mais competitivos.
Historicamente, o trabalho tem em sua essência um valor social que antecede a dimensão econômica. Neste processo evolutivo do
trabalho nas civilizações, percebe-se que as ações relativas ao mercado de trabalho são ferramentas fundamentais para promover o
equilíbrio e o bem estar do indivíduo perante a sociedade que o constitui. Desde muito cedo os indivíduos são preparados socialmente a
significação do mundo do trabalho e sua posterior atuação profissional, mas as transformações e tendências de mercado ocorridas
principalmente devido à globalização no decorrer dos últimos anos têm modificado sensivelmente a relação das pessoas com a própria
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inúmeras atuações no mercado de trabalho e da diversidade de escolha gerado neste período pela economia. Se por oras comenta-se a
cerca do paradoxo que por um lado expressa a escassez cada vez maior de emprego e os altos índices de desemprego e rotatividade por
outro, a necessidade e dificuldade em suprir as exigências e atender a demanda que nos é exigida. Neste novo cenário definido como
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habilidades, comportamentos e relações que o tornam o profissional necessário não apenas para uma, mas para qualquer organização)
desenvolver mecanismos de aprimoramento e identificar-se nas inúmeras tendências o perfil mais aproximado das exigências de
mercado.O presente estudo constitui um documento final do Estágio Básico III, com direcionado à psicologia organizacional e do
trabalho e traça o perfil de carreira dos acadêmicos de 7 e 8 fase do curso de administração de uma Instituição de Ensino Superior
Municipal e Pública. A metodologia adotada se deu por meio do Inventário Âncoras de Carreira de Edgar Schein para caracterizar o perfil
dos acadêmicos da instituição. Como resultado pode-se evidenciar o posicionamento dos acadêmicos sobre as oito ancoras propostas:
competência técnica funcional, administração geral, autonomia e independência, segurança e estabilidade, criatividade empresarial,
dedicação a uma causa, desafio puro e estilo de vida. Pode-se concluir, tanto as organizações como os colaboradores atualmente a
competem com seus produtos e serviços, tornando o espaço da aprendizagem primordial quando se pensa em carreira. No entanto, a
pesquisa ressaltou que busca de uma carreira que pode ser mudada sempre que uma oportunidade de aperfeiçoamento aparecer, sem
deixar de lado a família, crenças, e demais relações sociais.
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Resumo:
O Atendimento Psicopedagógico é fruto de uma parceria entre Secretaria Municipal de Educação de São José e o Curso de Psicologia da
Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina (FEESC). Este visa atenter crianças da rede pública municipal com severas dificuldades de
aprendizagem, oferecendo às mesmas um outro contexto de desenvolvimento, diferente da escola e da casa. Baseado nos pressupostos
da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano e da Psicologia Histórico Cultural, o Atendimento Psicopedagógico prevê a criação
de um contexto de desenvolvimento diferenciado, acolhedor e rico em instrumentos e em mediações necessárias para potencializar os
processos superiores (memória, atenção, percepção, linguagem, pensamento, etc) assim como para melhorar as habilidades sociais
necessárias ao processo de escolarização. Cerca de 50 crianças já foram atendidas desde 2011, quando da implantação do Atendimento
Psicopedagógico. Todas as crianças são devidamente matriculadas na Rede Pública Municipal, tem entre 7 e 12 anos de idade e
participam de atencimentos sistemáticos, com uma hora e trinta minutos de duração, duas vezes por semana na Clínica de Psicologia da
FEESC. A Secretaria da Educação do Município colabora com o transporte das crianças das escolas até a Clinica de Psicologia. Nas
intervenções, os estagiários de Psicologia de sétima fase utilizam de jogos de leitura, escrita e matemática, numa proposta de diálogo
constante com as crianças, visando também potencializar as habilidades sociais. Para avaliação de resultados quantitativos, as crianças
foram no inicio do semestre 2012/1 avaliadas por meio de testes próprios da Psicologia (Teste de Desempenho Escolar) e questionário
elaborado pelos pesquisadores e preenchido pelos professores, além de entrevista semi-dirigida realizada com os professores e pais. No
segundo semestre de 2012 serão novamente avaliadas. As crianças apresentam mudanças significativas, com ampliação do repertório
cognitivo e melhora das suas habilidades sociais. Tais resultados foram observados pelos pais e mães, assim como pelas professoras.
Dessa forma, os resultados coletados de forma qualitativa, por meio de entrevistas com pais e professores, demonstram claramente uma
mudança nas narrativas de fracasso escolar das crianças, mudança esta percebida pelos pares, por seus cuidadores e especialmente
pelos professores de sala, que verbalizam uma melhora na participação oral das crianças atendidas, maior interesse e concentração nas
atividades propostas.
Titulo: A escola como rede de apoio psicossocial na promoção de resiliência em crianças que sofrem violencia doméstica.
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Resumo:
A criança que sofre violência doméstica tem seu desenvolvimento integral e desempenho escolar prejudicado. Os efeitos negativos da
violência intrafamiliar podem ser observados no funcionamento cognitivo e emocional, na vida escolar e social das crianças vitimadas.
Assim, faz-se necessária a atuação da escola como rede de apoio psicossocial na promoção de resiliência em crianças que sofrem
violência doméstica, minimizando os riscos e as consequencias das violências sofridas. Essa promoção de resiliência é tema do
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ões de manejo das violências nas escolas da Rede
Municipal de Ensino de São José). Todo o trabalho do EMfrente, as discussões travadas nos encontros e as intervenções realizadas,
estão baseadas na premissa sistêmica de que a mudança em uma parte provoca mudanças no sistema como um todo. Assim, uma vez
que todos são responsáveis pelos fatores existentes em uma sequência circular, a criação de um contexto acolhedor, em que as
mediações são promotoras de resiliência, facilita o desenvolvimento cognitivo das crianças, bem como propicia a promoção do conjunto
de processos sociais e intrapsíquicos que permitem a superação das adversidades enfrentadas. Dessa forma, objetivo desta pesquisa é
v
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ambiente escolar, se promovem resiliência e como promovem. A pesquisa é de caráter qualitativo, com coleta de dados por meio de
entrevistas semi-dirigidas. As entrevistas são gravadas para posterior transcrição e análise dos dados. Estes, analisados por semelhanças
e agrupados em categorias. Participam da pesquisa professores e especialistas de escolas que participam e de escolas que não participam
do EMfrente. Os resultados preliminares apontam diferenças importantes nas relações sociais dos grupos que participam do EMfrente.
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Titulo: Saúde da família e serviço social.
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Resumo:
A inserção do assistente social na Saúde da Família como objeto de estudo, se apresenta como problemática a partir da expansão e
consolidação da Estratégia como foco da atenção básica em saúde, se afirmando como mais um campo de atuação para os assistentes
sociais, permeada por intensas contradições no âmbito da política de saúde e da prática assistencial. No campo da saúde, a Saúde da
Família representa o serviço no qual têm sido direcionados todos os esforços da Atenção Básica pelo Ministério da Saúde,
representando a porta de entrada do SUS, com ações de prevenção e promoção. No contexto da contrarreforma, a política de saúde é o
alvo de propostas focalizadas e fragmentadas, em que surge a Saúde da Família como alternativa para mudança de modelo. Nesse
cenário, o Serviço Social, como integrante das profissões de saúde, mesmo não compondo a equipe básica da Saúde da Família, passou a
ser muito requisitado e foi se incorporando às equipes, ocupando diferentes cargos e atribuições. O atendimento nas Unidades de
Saúde da Família é realizado tendo como referência a área de abrangência, com cobertura de cerca de mil famílias para cada equipe. As
áreas são divididas em microáreas e atendidas por uma equipe mínima, composta por um médico de família, um enfermeiro, auxiliar de
enfermagem e agentes comunitários de saúde. Quando ampliada conta ainda com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um
técnico em higiene dental. A inserção do assistente social nesse espaço ocupacional trouxe também o questionamento sobre a direção
adotada na abordagem profissional. Mesmo a saúde sendo considerada um dos maiores campos de atuação do assistente social, as
recentes produções de análise do cotidiano dos assistentes sociais na saúde apontam as dificuldades de articulação das práticas
profissionais com o projeto ético político profissional. A partir dessas questões a pesquisa de mestrado teve como objetivo reconhecer
as experiências de inserção e as tendências da prática profissional na Saúde da Família frente às contradições da política de saúde. A
pesquisa foi realizada a partir da análise documental com levantamento quanti-qualitativo de publicações com referência à Saúde da
Família nos Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e Congresso Nacional de Serviço Social em Saúde (CONASSS) entre os anos
de 2000 a 2009. Foram identificados 88 trabalhos, entre resumos e artigos completos. Na análise dos trabalhos foram apontadas três
categorias: os que realizavam uma análise da política, com discussão sobre a implantação, seus princípios, diretrizes, processo de
trabalho, avaliação, experiências de implantação e análise de conjuntura da política de saúde; os relatos de experiência de inserção
profissional com apresentação das práticas desenvolvidas pelo Serviço Social em diferentes locais; e outros com reflexões sobre as
possibilidades de inserção profissional ao debater a Saúde da Família como campo de trabalho propício para o Serviço Social, destacando
a defesa de ampliação das equipes. Nestes eixos buscou-se reconhecer as dimensões da prática profissional, como as perspectivas de
análise da política de saúde, suas referências quanto à Reforma Sanitária, a contrarreforma, as estratégias de controle social e
participação popular; os posicionamentos e leitura da Saúde da Família, identificando a fundamentação teórica que permeia a discussão
do tema e a prática profissional, e os e instrumentais ligados à prática profissional.
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Agressivo
Resumo:
Bullying, palavra em inglês que pode ser traduzida como "intimidar" ou "amedontrar", que abrange todas as facetas de atitudes
agressivas,propositais e continuas, que ocorrem sem motivação aparente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s),
ocasionando dor, agonia e sofrimento, que se concretizam dentro de uma relação dispar de domínio. O entendimento do fenômeno do
bulliyng, como prática de atos de violência física e psicológica, de modo intencional e repetitivo, praticada por indivíduos ou grupos de
indivíduos contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de agredir, intimidar, causar dor, angústia ou humilhação a vítima, perpetrada
principalmente em espaços educacionais, onde se exercem relações de disputa de poder, é de suma importância para identificação de
comportamento agressivo no fim da infância e inicio da adolescência. A importância de se apreender sobre alguns aspectos da situação
do fenômeno bullying entre os jovens nas escolas da Rede Municipal de Educação do Rio de janeiro, a partir dos tipos de preconceitos,
intimidações, sentimentos e conseqüências da experiência tanto por parte dos agredidos, tanto por parte de seus algozes; e avaliar a
efetivação da lei como estratégia de resolução não violenta de conflitos em situações envolvendo bullying nas escolas da rede municipal
de ensino do Rio de Janeiro, solidifica ainda mais a questão do estudo proposto. Neste sentido, o presente trabalho de conclusão de
curso é baseado em uma pesquisa de caráter qualitativo-quantitativo, que tem por objetivo caracterizar o bullying em escolas do ensino
fundamental do sistema de ensino municipal da cidade do Rio de Janeiro, localizadas na zona norte, especificamente na 5ª
CRE(Coordenadoria Regional de Educação), através da otica dos gestores educacionais. O trabalho se apoiou na aplicação de
questionários semi-estruturados junto aos gestores pedagógicos(diretores e coordenadores pedagógicos) quanto ao entendimento do
fenômeno do bullying, a sua frequencia, sequelas e suas opinões sobre o enfrentamento desta problemática e a efetividade da lei
5.089/2009. Os resultados permitiram avaliar a efetividade da lei 5089/2009 nas instituições de ensino do sistema municipal do Rio de
Janeiro e medir o nível de compreensão destes profissionais da educação acerca do fenômeno do bullying e suas consequências para o
alunado e também para a proposição de políticas públicas educacionais mais eficazes acerca do enfrentamento da violência entre pares.
Titulo: Formação profissional e a violência contra a criança e o adolescente.
Autor(es): Monteiro, C.R.T.
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Resumo:
A pesquisa busca conhecer como os alunos, enquanto profissionais em formação, preocupam-se com a temática da violência contra a
criança e o adolescente. Deseja-se entender qual a abordagem tem sido utilizada para a composição dos trabalhos de Conclusão de
curso, bem como saber qual curso, dentre os ofertados pela Universidade Estácio de Sá, apresenta o maior número de publicações
versando sobre o tema. Estudos apontam que as referências teóricas abraçam olhares múltiplos com diferentes visões, assim haverá a
possibilidade de um estudo comparativo dentro desse universo. A operacionalização da investigação científica compreenderá reuniões
com o grupo de alunos para debate e reflexão do conteúdo estudado, sistematização dos textos com elaboração de resumos e artigos
visando participação em eventos e publicações em eventos acadêmicos científicos. A coleta de dados dar-se-á através da consulta ao
acervo bibliográfico das unidades da Estácio restringindo-se aos cursos da área da Saúde. Após esse levantamento, serão classificados os
títulos e a distribuição entre o grupo para leitura. De acordo com o montante dos títulos, será necessário o traçamento de uma amostra
por curso. A pesquisa desenvolvida no ano anterior em que apresentava como tema de interesse o ideário e as condições objetivas de
trabalho do profissional da saúde na atenção à criança e ao adolescente vítima de violência doméstica remeteu a outra problemática até
então pouco visualizada, mas presente no cotidiano da prática profissional. Pressupõe a uma dimensão subjetiva que atravessa
condições materiais e permeiam as relações profissionais. Desconsiderar tal dimensão significa reduzir o debate e anuviar questões que
precisam ser enfrentadas para a melhor assistência à saúde desse contingente populacional. A literatura acadêmica é vasta, rica e
diversificada em termos teóricos em estudos que abordem o universo infanto juvenil. Ao longo da história ganhou diversos apelos,
inclusive afetivos, mas a temática que ora é proposta neste projeto buscará identificar o quanto formandos preocupam-se com essa
temática a medida que propõe para elaboração do seu trabalho de conclusão de curso estudos referentes a violência contra a criança e o
adolescentes. Espera-se contribuir na compreensão do quanto intriga aos discentes a perspectiva de garantia dos direitos desses
cidadãos em desenvolvimento.
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Adolescentes

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo conhecer a repercussão da medida socioeducativa de liberdade assistida na vida de um pequeno
grupo de adolescentes. Para alcançar tal objetivo, foi realizada uma pesquisa de campo, descritiva e de abordagem qualitativa, uma vez
que o que interessava era a percepção dos adolescentes sobre o processo, que não pode ser traduzida por números. O trabalho de
campo foi realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, do município de São Pedro da Aldeia, onde os
adolescentes cumprem medida socioeducativa de liberdade assistida. Os dados foram coletados através de entrevistas conduzidas por
um roteiro, que só puderam ser realizadas após a autorização das esferas competentes, que também assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que os adolescentes ainda não estão autorizados a fazê-lo, segundo a Resolução 196/96. As
entrevistas foram gravadas com a autorização dos adolescentes e transcritas na íntegra, a fim de preservar a fidelidade dos depoimentos.
Após, esses conteúdos foram reunidos em torno dos objetivos e articulados com os aspectos que vêm fundamentando teoricamente o
trabalho. Os dados foram coletados no espaço do próprio Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, através de
reuniões, entrevistas e informações ofertadas pelo órgão responsável. A análise preliminar dos dados coletados, uma vez que a mesma
está inconclusa, permitiu concluir que o cumprimento de medida vem contribuindo, em parte, para uma mudança de comportamento
dos adolescentes sujeitos da pesquisa, bem como o desenvolvimento de uma consciência dos prejuízos de ato praticado, ainda que
tênue. Este ponto, somando-se ao fato de eles estarem conseguido se manter longe do ambiente onde os atos foram praticados, e da
convivência com pessoas envolvidas com o crime, pode ser um indício de que a medida vem cumprindo, em alguns aspectos, seus
objetivos de ressocialização e reinserção social. Se levado em consideração o contexto de violência a que estão expostos, tais resultados
são animadores. Entretanto, não tem conseguido fazê-los voltar à escola. Como mencionado anteriormente, além de a escola
proporcionar qualificação ao adolescente, o mantém ocupado, tirando-o das ruas para que não sejam cooptados pela marginalidade.
Titulo: Trabalho informal: uma discussão sobre o ambulante nos trens do Rio de Janeiro.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo discutir a questão do trabalho informal e novas possibilidades para os vendedores ambulantes
no transporte ferroviário no Rio de Janeiro. O estudo em pauta, aborda as possibilidades de organização do trabalho informal dentro
dos trens no Rio de Janeiro, no sentido de visualizar a complexidade do setor informal, caracterizando os trabalhadores informais dos
trens e sua relação social e organizacional dentro de sua lógica capitalista, contemplando seus anseios, necessidades e desejos em torno
de sua vida como trabalhador. A motivação para a pesquisa surgiu pela observação feita do trabalho realizado nos trens do município do
Rio de Janeiro através das viagens diárias para a faculdade realizadas nos mesmos. Para as discussões foram realizadas pesquisas
bibliográficas, consultas a livros, teses, dissertações acerca do tema, que possibilitaram a formulação de uma leitura crítica na discussão
sobre as motivações pela busca do trabalho informal nos trens, apesar das incertezas e inseguranças, da marginalização com que é
tratado, a exclusão, todos os tipos de humilhações, longas jornadas de trabalho em troca de um mínimo, e sem o repouso necessário e
devido, sem nenhum tipo de benefício e direitos trabalhistas que o emprego formal proporciona, como fundo de garantia, férias e
décimo terceiro salário; além de sofrerem severas punições ao realizarem esta atividade, tanto dos empregados da rede ferroviária,
quanto da polícia e entre eles mesmos. A pesquisa de campo foi realizada na perspectiva qualitativa, foram realizadas entrevistas com
duas vendedoras ambulantes dos trens urbanos por meio de perguntas elaboradas para uma melhor abordagem. A entrevista foi gravada
a fim de absorver todas as informações relatadas pelas entrevistadas, mediante assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido. Os dados da pesquisa reforçaram elementos que evindenciam o quanto é excludente o sistema capitalista tornando a
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trabalhistas. Identificamos que esses trabalhadores além de sofrer como os outros as conseqüências do capitalismo sofrem também
com ausência de legislações. Além das condições de extrema fragilidade de trabalho no qual ela esta inserida, ainda encontra outro
obstáculo: o preconceito. A pesquisa revelou o medo e tensão que esses trabalhadores vivenciam, através do olhar de desconfiança em
responder certas questões principalmente sobre as perseguições que sofrem a partir do próprios funcionários da empresa SUPERVIA. Os
dados evidenciam a precariedade, a fragilidade e a omissão em legislações trabalhistas para esses trabalhadores. A análise produzida ao
longo desse estudo fornece uma visão critica do papel fundamental que cabe ao assistente social com essa categoria marginalizada pela
sociedade e desprotegida em legislações. Nesse sentido, torna-se necessário o aprofundamento de estudos em torno dessa temática
complexa, com intuito de intervir de maneira eficaz para melhor enfrentamento desse fenômeno crescente.
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Resumo:
Ao longo da história da humanidade verifica- q
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culturas. O abandono refere-se à prática de deixar o filho sem assistência material e/ou moral, desprovido dos cuidados necessários ao
seu desenvolvimento bio-psico-social. Numa retrospectiva histórica, verifica-se que ao abandono sempre foram dados significados e
importâncias distintos, ou seja, a explicação do fenômeno ligava-se ao nível social em que a família estava inserida, ao lugar ocupado pela
infância ao longo da história. Caso o abandono ocorresse em famílias carentes de recursos, era atribuído a essa falta de recursos para o
sustento do filho e, muitas vezes, o ato era visto, segundo alguns autores, como de amor, por proporcionar à criança outras
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e/ou cuidar. Se o abandono fosse proveniente de famílias possuidoras de meios financeiros, a justificativa centrava-se na preservação da
honra das mulheres e de manutenção de sua posição privilegiada no meio social. Desse modo, a importância da infância era diminuída, o
abandono era aceito sem maiores considerações, garantindo-se assim a ordem moral atribuída historicamente às classes
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sociedade, mas sim como essa sociedade procurava justificar e/ou proteger o comportamento das famílias que abandonavam seus
filhos. Se por um lado o abandono garantia a moralidade e/ou a manutenção do exposto (crianças recém-nascidas abandonadas pelos
pais na roda dos expostos instalada nas Santas Casas de Misericórdia), por outro era explorado como meio de vida para muitas pessoas
que se beneficiavam com os ganhos que lhes proporcionava a atividade de cuidadores (amas-de-leite) de crianças enjeitadas. Assiste-se,
assim, à exploração dessa atividade como um meio de vida para pessoas que tiram do abandono a sua subsistência.A construção de
instituições para menores abandonados contribuiu para que muitos se beneficiassem das vantagens que esse meio de vida apresentava,
e até o Estado muito se beneficiou com este grande mercado ao dispor de vidas humanas para a guerra e a colonização. Conforme dito
acima, alguns autores apontam o fator econômico como o principal responsável pelo ato do abandono. Para outros, junto a esse fator,
estão presentes: a morte ou a doença do pai ou da mãe, a enfermidade das crianças, o nascimento de gêmeos, a saída do pai de casa e a
falta de leite da mãe, como determinantes da opção pelo abandono.Procurando estabelecer as causas que impulsionavam os pais a
abandonarem os filhos nas sociedades históricas, em comparação com o abandono na contemporaneidade, as contribuições de
historiadores permitem-nos verificar a transformação dos costumes, as diferenças culturais e sociais, em épocas distintas, e que são de
suma importância como referenciais teóricos para o estudo dos fatores que são utilizados na atualidade para explicar, em bases
comparativas, o fenômeno do abandono. Nesse sentido, foram surgindo dúvidas e questionamentos sobre o que leva os pais a
efetivamente abandonarem os filhos, uma vez que assistimos a mudanças de paradigmas no que diz respeito à sociedade e evolução das
normas jurídicas que não mais discriminam os pais por suas relações familiares à margem do casamento. Ou seja, o abandono na
atualidade não poderia ser explicado com base em recriminações sociais, culturais e, nem tão pouco, jurídicas. Restando como fato
gerador do fenômeno a precariedade econômica das famílias.
Titulo: Avanços na política de saúde e a luta por direitos: uma realidade para travestis e transexuais.
Autor(es): Cassemiro, L.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo identificar as demandas de travestis e transexuais face à implementação da política pública de
Saúde. Essa temática é importante para um maior aprofundamento da reflexão acerca das identidades de gênero e possibilitar debates
sobre direitos, em especial, os direitos à saúde para esse segmento. Entende-se por identidade de gênero a constituição individual do
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atribuído à pessoa no momento do seu nascimento. Para tanto, o trabalho é fruto de uma pesquisa qualitativa, utilizado a metodologia
de História Oral, no escopo da dissertação, que permitiu a aproximação do pesquisador às pessoas travestis e transexuais e estas
expressaram suas vivências, relações familiares, discriminações e a relação desses fatores com as políticas sociais, principalmente a
Saúde, bem como evidenciou o despreparo de profissionais no interior de programas que compõem as políticas de Saúde para lidarem
com as demandas trazidas por estes sujeitos. O cotidiano de travestis e transexuais é marcado por sentimentos e ações relacionados à
opressão, exclusão, descaso, estigma, negligência e violência que influenciam na construção e na formação da própria identidade e no
acesso às políticas públicas e serviços. A política de Saúde compõe-se de um conjunto de diretrizes cuja operacionalização requer
planos, estratégias e metas sanitárias. Portanto, faz-se necessário uma interlocução entre a Política Nacional da Saúde com as demais
políticas sociais, no intuito de eliminar a discriminação contra essa população Além do desafio de reestruturar SUS – Sistema Único da
Saúde como um grande avanço na superação da discriminação contra essa população efetivando e garantindo os direitos para que todos
os cidadãos e cidadãs sejam reconhecidos, independentemente da sua identidade de gênero, sendo este um compromisso ético-político
para todos os órgãos, gestores, conselheiros, técnicos e profissionais da Saúde.
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Titulo: Gravidez na adolescência: uma aproximação ao universo de adolescentes grávidas ou mães em relação a educação e
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vivências da sexualidade.
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Guimarães, E.M.S.
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Resumo:
O propósito deste estudo foi analisar os principais pontos envolvidos na utilização das informações sobre gravidez, contraceptivos e a
compreensão que existe sobre o assunto entre adolescentes grávidas e/ou mães inseridas no programa de convivência e Fortalecimento
de Vínculos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, dando ênfase a forma como são apreendidas essas informações
pelas adolescentes e o que elas entendem por sexualidade. O interesse pela pesquisa surgiu a partir da experiência vivenciada no campo
de estágio no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), equipamento da Secretaria Municipal de Assistência
Social da cidade do Rio de Janeiro. Quando foi possível verificar o crescente número de adolescentes que engravidam, não obstante o
também crescente acesso às informações relativas à sua prevenção. Diante desta situação, surgiram alguns questionamentos: como as
adolescentes têm acessado as informações sobre sexualidade, gravidez e anticoncepção? Até que ponto essas informações estão
conseguindo atingir os objetivos, e ainda: como sensibilizar e educar o adolescente para a questão da sexualidade responsável? O
desenvolvimento da pesquisa se deu neste cenário e como sujeitos participantes, foram convidadas adolescentes do sexo feminino
inseridas no PETI, que participam ou participaram das atividades desse programa na abrangência do Equipamento, sendo que todas se
encontravam, na faixa etária entre treze e dezessete anos, e seus nomes constavam da planilha de monitoramento do Programa. Trata-se
de um tipo de pesquisa de campo cujos questionamentos foram respondidos através de entrevistas semiestruturadas coletadas com os
sujeitos do estudo que vivenciaram a experiência de gravidez na adolescência. Assim buscamos compreender o significado que as
informações sobre prevenção, e gravidez advindas da família, das políticas públicas, da escola e como elas percebem as repercussões da
gravidez em suas vidas. Optamos por uma abordagem qualitativa da pesquisa de campo. Adotamos uma proposta de diálogo
interteórico, pois entendemos que para trabalhar qualquer temática que envolva o sujeito na adolescência dentre elas o fenômeno da
gravidez talvez seja impossível nos reportarmos a apenas uma teoria. Entendemos ainda que essa proposta de diálogo facilitará a
compreensão dos aspectos inerentes ao fenômeno da gravidez na adolescência, para isso fundamentamos as leituras em filósofos cujas
obras tratam de, sexualidade, corporeidade, diálogo, liberdade, subjetividade e relacões humanas. Também procuramos embasar os
estudos em teóricos da educação e da saúde do adolescente e, ainda, em estudiosos da adolescência e da sexualidade. A pesquisa foi
autorizada pelas adolescentes/pais e pelo Centro de Capacitação da Política de Assistência Social do Rio de Janeiro. Ao término do
estudo podemos apontar que há sérios problemas nas formas em que as adolescentes recebem as informações e comunicações da
vivência da sexualidade. As entrevistas analisadas mostraram que as informações sobre prevenção a gravidez recebidas pelas
adolescentes se configuraram como parcial e incompleta, não possibilitaram atitudes de reflexão e entendimento da sexualidade como
fator de grande importância no processo de adolescer de relacionar-se com os outros, pois apresentaram apenas a utilização de
métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis, que a comunicação esteve comprometida por falta de compromisso com
uma educação da sexualidade em todas suas dimensões. Evidenciou-se ainda que que a rede de apoio (escolas, postos de saúde, e
demais instituições que executa programas com adolescentes não trouxeram os esclarecimentos necessários. Enfim o resultado desse
estudo pode ser de extrema relevância para a sociedade, na medida em que esta tomar conhecimento de suas responsabilidades diante
da questão da gravidez na adolescência, que está condicionada com os padrões adotados por esta.
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Titulo: Bullying: um debate sobre o papel da escola e a atuação do serviço social na educação.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo discutir a questão do bullying no âmbito escolar ressaltando a importância interventiva do
Serviço Social na educação e os desafios profissionais enfrentados mediante a questão. A motivação para a pesquisa surgiu através de
uma ocorrência pessoal em relação ao bullyng, o que me deixou profundamente indignada e decidida a sair em busca de respostas para
tamanha agressividade. Bullying é o conjunto de atitudes agressivas intencionais, repetitivas e sem motivação aparente cometida por uma
pessoa ou por um grupo, muitas vezes entendido como brincadeira e que causa sofrimento ao outro; acontece em todas as classes
sociais tendo um prevalência maior e mais visibilidade no ambiente escolar. Para o debate foram realizadas pesquisas bibliográficas e
pesquisa documental, consultaram-se livros e revistas acerca do tema. Também foram feitas buscas em sites na internet que discorriam
sobre a questão proposta. A pesquisa de campo foi realizada na perspectiva qualitativa, por meio de entrevistas com duas assistentes
sociais atuantes em escolas por meio de um questionário semi-estruturado. Os dados sinalizam a importância da participação familiar no
acompanhamento escolar dos filhos, evidenciando-se que a violência no contexto escolar é agravada pelo processo de precarização da
educação, indicando que a família é o principal fator de proteção. Evidenciou-se seu importante papel não só na prevenção do bullying
mas em quaisquer outras circunstâncias e Isso é possível através de sua aproximação e participação na vida escolar de seus filhos. A
pesquisa mostrou que a escola precisa e deve ter uma equipe de profissionais, que o trabalho do Assistente Social não se faz sozinho,
contudo, evidenciou-se que os diversos tipos de saberes fazem muita diferença na escola, na identificação de casos de bullying e outras
mazelas sociais que a instituição tem enfrentado diariamente. Em relação ao assistente social, afirma-se que este atua como mediador,
valorizando o trabalho em equipe e realizando ações educativas junto aos alunos, famílias e docentes. Conclui-se que o trabalho nessa
área exige um perfil de profissional propositivo, capaz de analisar os reflexos da questão social no cotidiano da escola. Esse debate
poderá contribuir para a ampliação do Serviço Social na educação e possíveis avanços no combate à violência escolar, dentro do
contexto vem representar a efetivação de uma educação voltada ao pleno exercício da cidadania.
Titulo: A humanização da saúde na atenção básica sob a perspectiva do programa humaniza SUS.
Autor(es): Rosa, A.N.R.
Guimarães, E.M.S.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo realizar o debate sobre a humanização da saúde na atenção básica, numa perspectiva do Programa
Humaniza SUS. O estudo teve como objetivo geral identificar a importância de um atendimento humanizado na atenção básica de saúde,
priorizando o estudo em torno do Programa Humaniza SUS e pretendeu alcançar os seguintes objetivos específicos: identificar as
práticas de atenção básica de saúde; analisar o Programa Humaniza SUS, identificar as condições objetivas de atendimento e trabalho e
as percepções de funcionários e usuários quanto ao programa. Estes objetivos foram fundamentais para entender o funcionamento da
atenção básica e a contribuição que o Programa Humaniza SUS traz para a população usuária deste sistema, seus avanços e desafios.
Foram realizadas pesquisa bibliográfica com leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa. Os aspectos enfocados neste estudo
foram: o histórico da saúde no Brasil, a reforma sanitária, a saúde como direito, o Sistema Único de Saúde SUS, a humanização, Política
Nacional de Humanização do SUS – Humaniza SUS, a humanização na atenção básica e pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi
autorizada pela unidade de saúde e as entrevistas realizada mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Para
realização desta pesquisa, foi utilizado um estudo exploratório e descritivo, com abordagem quali-quantitativa. Teve como instrumento
para coleta e registro de dados, dois questionários contendo perguntas abertas e fechadas; um direcionado aos usuários e outro
direcionado aos profissionais. Objetivou coletar dados referentes ao tratamento prestado por profissionais e recebido pelos usuários.
Concluiu-se que o Programa de Humanização da Saúde é digno de respeito e de servir como exemplo, mas se tornam imprescindíveis
mudanças sociais profundas para sua efetivação, visto que vivemos em um mundo de desigualdade social, com uma má distribuição de
renda, com populações vivendo em estado de pobreza extrema, desprovidos de qualquer tipo de dignidade de sobrevivência, onde a
palavra humanização não faz parte de seu cotidiano. Foi observado que já existem exemplos de esforços por parte de profissionais e
usuários para sua concretização e efetivação Ao término desta pesquisa fica evidenciado que a humanização é um processo pessoal e a
garantia de direitos é um processo social e um depende do outro para se realizar. Tais processos, ao mesmo tempo que estão inseridos
num coletivo, ocorrem de forma particular, de acordo com a gestão local , os profissionais e usuários participantes. A unidade de
atenção básica é um campo fértil para o estreitamento de laços entre profissionais/usuários, podendo se tornar espaço importante na
concretização da PNH.
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Titulo: Intervenção do assistente social em abrigo destinado à população infanto juvenil.
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Resumo:
A presente pesquisa tem como objetivo geral conhecer a atuação do Serviço Social em abrigo destinado à população infanto-juvenil. Com
o intuito de atingir tal objetivo a pesquisa buscou descrever essa realidade a partir de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa.
Os dados foram coletados através de entrevistas com duas assistentes sociais, no mês de maio de 2012. As profissionais, que atuam em
instituições de atendimento em regime de abrigo, localizadas uma em Araruama e outra em Cabo Frio, na Região dos Lagos, Rio de
Janeiro, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme prevê a Resolução 196/96. Através da análise dos dados foi
possível identificar que a população abrigada é constituída de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, muitos são
filhos de traficantes ou de pais com problemas de dependência química ou deficiência mental; baixo desempenho escolar, alto índice de
repetência, filhos de pais com baixa escolaridade; crianças e adolescentes que já sofreram abusos físicos, sexuais e psicológicos,
negligência. As suas expectativas são de voltar para casa, mas voltar a conviver com os familiares de origem ou ser disponibilizado para
adoção em família substituta nem sempre é possível, pois muitos não têm nenhuma dessas duas opções. Assim, vivem uma vida inteira
dentro do abrigo sem qualquer perspectiva real de viverem de outra forma que não a de institucionalizado. No que tange aos objetivos e
metodologia da atuação, as assistentes sociais assumem uma posição de profissionais críticas, interventivas, mediadoras e
comprometidas com o a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. A maior dificuldade é reintegrar a criança ou o
adolescente à família de origem ou a uma família substituta. Com relação ao instrumental, ambas adotam as entrevistas, visitas
domiciliares, visitas assistidas, elaboração de planos de atendimento personalizados e de relatórios sociais que são encaminhados para o
Ministério Público e o Juizado da Infância e da Juventude, reuniões com os familiares e com outros integrantes da equipe. Relataram que
as dificuldades dentro das instituições são inúmeras, mas que a reintegração é um desafio diário. Por um lado, por que muitas famílias
permanecem na mesma situação de pauperismo e não conseguem assumir seus filhos. Por outro, por que a justiça demora a encaminhar
casais habilitados para contato e aproximação com crianças e adolescentes em espera de adoção, o que acaba causando muita
ansiedade e angústia não só para os abrigados, mas também para os pretendentes em adotar e a equipe técnica. Assim, um índice muito
baixo de crianças e adolescentes institucionalizados é adotado ao ano. Informaram ainda que possuem o mínimo de recursos materiais e
humanos para trabalhar; que as instituições onde trabalham carecem de todo o tipo de recurso, desde físicos, como salas de
atendimento, passando pelos materiais, como computadores, impressoras, TV, materiais de escritório, entre outros, e também humanos,
tendo em vista que as instituições trabalham com o mínimo de pessoal exigido por lei: assistentes sociais, psicólogos, auxiliares
administrativos, motoristas, auxiliares de serviços gerais, cozinheiras e monitores que se revezam em plantões. Em última análise, as
assistentes sociais conhecem bem a demanda, têm claro o objetivo de que seu papel é o de garantia de direitos dessa população e que,
apesar das dificuldades, vêm conseguindo prestar uma assistência que se aproxima em muitos aspectos das diretrizes do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Entretanto, sabem que ainda há muito por fazer e que é preciso ir avançando progressivamente e
conquistando espaços para melhor atender à demanda e garantir esses direitos.
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Titulo: Para pensar a integralidade no atendimento : assistência social x saúde mental.
Autor(es): Faria, G.G.
Email:
fwgf@bol.com.br
Palavra Chave: Proteção Social

107
IES:

UNESA

Transferencia De Renda
Resumo:
O presente trabalho tem como indagação a seguinte questão: Como avançarmos nos processos de desinstitucionalização sem que
estejam garantidos no aparato institucional mecanismos de suporte social, tento em vista ser o paciente sem família e com vínculo
precário um dos desafios para a reforma psiquiátrica? Antes de situarmos a questão, é preciso entender que a exclusão social do
alienado por meio do asilamento era entendida como medida terapêutica necessária para a reabilitação. Contudo, historicamente o
alienismo instaurou a cronicidade dos casos e violação de direitos humanos. Com os movimentos sociais se preconizou a ruptura da
lógica tutelar como estratégia de desinstitucionalização recomendada pela psiquiatria moderna. Dessa maneira, a saída dos usuários do
hospital psiquiátrico põe impactos à família do portador de transtorno mental, sobretudo encargos financeiros, sociais, subjetivos, além
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neoliberal na estrutura familiar em que os familiares destes segmentos mais pauperizados, pressionados pela crise econômica, pela
precariedade em suas condições de vida e de trabalho, vêem muitas vezes no hospital psiquiátrico uma saída para o alívio deste peso. À
medida que tal cuidado coloca exigências específicas ao grupo familiar este precisa construir estratégias, buscando dividir com o Estado
tal encargo com seu paciente. Na atualidade os hospitais psiquiátricos não são mais o centro da gravidade, há uma rede de cuidados. No
entanto, tais cuidados podem significar situações conflitantes, uma vez que nem todas as famílias estão aptas a provê-los. Mas como
exigir da família maior dedicação em tempos de ondas globais de individualismo desenfreado com pouco ou nenhum lugar para ações
coletivas? Diante disso, é preciso criar outros mecanismos de suporte dê conta das múltiplas determinações que envolvem o sofrimento
psíquico, logo, torna-se mister retirar a saúde mental do eixo terapêutico e colocá-la no eixo da saúde social com ações que tenham
trânsito entre o âmbito político-jurídico, sócio-cultural, teórico-conceitual, técnico-assistencial, promovendo um diálogo estreito com
vários saberes que certamente propõem outro lugar social para a família e para a manifestação da loucura, a medida que esta demanda é
a mesma atendida nos dispositivos da Assistência Social na figura de um sujeito plural, com sua história, sua vida cotidiana e não
somente como portador de sofrimento mental. Assim, a abordagem intersetorial é aqui posta, como desafio para gestão das políticas
sociais privilegiando a integração destas, buscando superar a fragmentação, respeitando as especificidades de conhecimentos que
implicam em modelos integrais que garantem ao usuário e as famílias suporte social, geração de renda, ou seja, ação conjunta com as
demais políticas. Nesta feita, a institucionalidade posta pela Política Nacional de Assistência Social e pelo Sistema Único de Assistência
Social, propõem romper com a separação, configurando uma perspectiva universal das ações de proteção social àqueles segmentos em
situação de risco social, com precário acesso aos serviços públicos, donde se pretende a partir do princípio matricial oferecer serviços de
proteção básica nos - Centros de Referência da Assistência Social, voltados para a construção de espaços de convivência comunitários e
familiares, potencializando atividades voltadas ao lazer, à troca de experiências, o fomento de uma ampla discussão acerca da
desmistificação da doença, em defesa da vida e dos direitos sociais. Nesta ordem, a articulação intersetorial entre saúde mental e
assistência social torna-se basilar para um maior impacto na vida destes sujeitos, como um caminho de novas respostas e novas
demandas para cada setor, onde o resultado será inclusão e extensão de direitos de um público com dificuldade de acesso pelas
limitações de seu sofrimento.
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Titulo: A criança e o direito à saúde: uma análise da política da atenção básica.
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Resumo:
A saúde é vista como um conjunto de fatores que englobam aspectos sociais, econômicos e culturais, também deve ser entendido como
direito assegurado a todos os cidadãos independentemente de sua condição, ou seu nível de desenvolvimento humano. O tema trata da
Saúde da Criança na Atenção Básica e levanta as reais condições de tratamento e atendimento de crianças e adolescentes na rede de
saúde, bem como se este tratamento está sendo realizado de forma real e concreta. Nesse sentido as crianças e os adolescentes como
seres humanos em desenvolvimento também gozam do direito a vida a através da saúde, direito este assegurado pela legislação através
da CF de 1988 e pelo ECA. O interesse pela pesquisa surgiu da vivência do trabalho em uma unidade de saúde onde foram observadas as
dificuldades no atendimento à saúde da criança na atenção básica. Deste modo, este trabalho tem como objetivo debater a efetividade
do direito a saúde garantida no ECA, no campo da atenção básica. A pesquisa foi realiza por meio de análises bibliográficas com
consultas a livros, artigos e legislações. A pesquisa de campo baseou-se em estudo qualitativo, por meio de um questionário com
perguntas semi-estruturadas, abertas e fechadas, aplicada junto aos profissionais de saúde alocado em uma Unidade de Saúde. Através
das entrevistas, ficou nítido que os profissionais relatam que o seu número não atende à grande demanda na unidade com isso a
dificuldade da garantia dos direitos que asseguram esse atendimento. Outro fator importante consiste na unidade possui o PSF que
trabalham em esferas diferenciadas e não articulam as mesmas políticas de atendimento. Outra situação conflituosa consiste nos
problemas sociais que chegam à unidade, e que necessitam ser articulados pelos Assistentes Sociais que em seu código de ética e
direitos asseguram elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais. Diante deste fato, compete às autoridades voltadas à saúde
rever, reprogramar e desenvolver novas formas de suprir as demandas existentes, no que tange a incorporação e valorização da saúde da
criança. Os resultados desta pesquisa possibilitaram a realização de uma avaliação acerca do nível de atendimento e qualidade dos
serviços prestados na atenção primária, especificamente no que diz respeito às demandas trazidas pela população infantil, e revelam que
a saúde da criança na atenção básica muitas vezes não é aplicada como é previsto no ECA.
Titulo: O acesso ao cigarro na adolescência.
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Resumo:
O presente trabalho tem a intenção de contribuir com o aprofundamento do conhecimento sobre a relação entre o tabagismo e a
adolescência. A pesquisa realizada objetivou principalmente descrever e analisar os estudos que correlacionam adolescência e inicio do
tabagismo de modo a contribuir com a visão do Serviço Social sobre o problema. . A motivação para a pesquisa surgiu através da vivência
da pesquisadora em ter iniciado o uso do tabaco na adolescência. O inicio do tabagismo na adolescência é um fato comum em relação ao
hábito de fumar. Pesquisadores concordam que além do fator idade, também são fatores de risco na adolescência o fato de ter um
irmão mais velho fumante, amigos fumantes e, ainda, o dado de que quanto menor a escolaridade maior o risco. Para atingirmos este
objetivo foi necessário também: apresentar os fatores de risco para o adolescente fumante; identificar se existem campanhas de combate
à iniciação ao tabagismo; identificar em qual contexto histórico, social, político, econômico e cultural o adolescente fumante está
inserido e quais as políticas públicas atuais de combate ao tabagismo. A metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos foi a
bibliográfica, com consulta feita em livros, revistas, periódicos e noticias de jornais. Na pesquisa de campo foi aplicado um questionário
em 11 (onze) sujeitos, estudantes da UNESA, que participam da pesquisa voluntariamente. A abordagem da pesquisa de campo foi a
quantiqualitativa, através de um instrumento que apresenta 15 (quinze) questões, feita entre os fumantes adultos, por meio de um
trabalho de investigação, que objetivou identificar os pontos que influenciam no desenvolvimento do tabagismo. Os dados apontam
que o inicio do tabagismo é precoce e que o desenvolvimento do hábito é de difícil tratamento. Ainda há uma relação entre uso precoce
do cigarro e necessidade de pertencimento e aceitação por um grupo social. Entende-se que o uso do fumo, do álcool e outras drogas
ultrapassam os limites do campo da saúde, tornando-se necessário a intersetorialidade com outras áreas, como o serviço social, a fim de
que seja executada uma política de atenção integral aos usuários de substâncias psicoativas, políticas que possam responder a essa
demanda latente de um fenômeno que é social e ao mesmo tempo individual. Enfim, o que se conclui é que há um espaço grande para o
trabalho do Serviço Social junto aos adolescentes no sentido de informar e promover campanhas anti-fumo, que não sejam só
impactantes ou discriminatórias, mas principalmente educativas em virtude ainda da sensibilidade acentuada desta época, e que leva em
conta também a necessidade dos adolescentes de pertencimento a um grupo social.
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Resumo:
O presente trabalho abordar o envelhecimento da população que já é uma tendência demográfica importante no século XXI. Conforme
dados da Organização das Nações Unidas (ONU) existem cerca de 600 milhões de pessoas com mais de 60 anos e a estimativa que 2050
a população com essa faixa etária será quase dois bilhões. A motivação para pesquisa surgiu a partir das vivências do campo de estágio
onde foi possível participar de uma pesquisa que permitiu reconhecer o perfil dos idosos inseridos no Projeto Idoso em Família da
Prefeitura do Rio de Janeiro. Este projeto visa atender aos idosos, por meio de um beneficio, para que o mesmo possa permanecer com a
família, evitando-se assim a institucionalização. Os dados foram obtidos a partir de uma pesquisa realizada pela equipe de Serviço Social
do projeto em 2011, no qual fui participante ativa e trabalhei na coleta e análise dos dados. A pesquisa de campo teve uma abordagem
quantitativa e qualitativa e foi realizada durante as visitas de acompanhamento dos idosos inseridos no Projeto. Foram entrevistados
121 idosos, buscando conhecer as condições de vida, seu ambiente familiar e comunitário, as condições da residência e aspectos do
cotidiano e suas relações. A análise dos dados retratam o panorama da feminização do envelhecimento, com um maior número de
mulheres atendidas. Este fenômeno pode ser explicado pelo fato das mulheres apresentarem condutas menos agressivas, menor
exposição aos riscos no trabalho, maior atenção ao aparecimento de problemas de saúde, melhor conhecimento destes e maior
utilização dos serviços de saúde. Observa-se um número maior de jovens idosos entre 60-70 anos. O envelhecimento traz mudanças nas
famílias, e observou-se que os idosos residem sozinhos, com filhos ou netos. A maioria dos idosos fazem tratamento médico, e em sua
maior parte na rede pública de saúde, com problemas de saúde ligadas à hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas. É possível
reconhecer que para os idosos, há uma satisfação em receber o beneficio e que este promove a cidadania e inclusão social, favorecem
qualidade de vida em vários aspectos: habito alimentar, atividades física, doenças sendo controladas e diagnosticadas, gerando um bem
estar. No entanto, é preciso que estas iniciativas sejam ampliadas, e que os idosos possam ser acompanhados efetivamente pelas
políticas sociais visando a concretização dos direitos sociais.
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Titulo: Cooperação internacional em saúde pública: Brasil, Argentina e Uruguai - a experiência do Instituto Sul-Americano de
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Resumo:
O estudo proposto no trabalho em tela contempla um tema atual e constante nas Ciências Sociais sobre saúde e justiça social na
democracia. São reflexões intelectuais e analíticas em torno do empreendimento dos esforços das sociedades contemporâneas – neste
caso o Brasil, Uruguai e Argentina como economias emergentes e países periféricos no contexto da ordem mundial – para equilibrar
desafios globais e necessidades locais em termos de desenvolvimento contemplando a saúde pública sanitária, diante das dificuldades
em se estabelecer, de fato, condições de acesso universal e igualitário em termos de bem-estar e saúde que afetam expressivas parcelas
das sociedades latino-americanas. São consideradas, em especial, as reflexões sobre a política de cooperação internacional em saúde e as
possibilidades que a mesma gera em termos de ampliação da justiça social e democracia. Mais especificamente, são analisadas as
repercussões da política externa de cooperação em relação aos processos políticos que constituem políticas internas de saúde (Brasil,
Uruguai e Argentina), ressaltando-se como se dá na atualidade a relação entre as políticas externas e as internas e as repercussões de tais
processos para a concretização da condição de cidadania das populações e grupos em termos de acesso universal à saúde pública. Para
analisar a cooperação internacional em saúde em termos teórico-práticos serão enfocadas as experiências de integração que envolve três
importantes países da América do Sul, membros do Instituto Sul Americano de Governança em Saúde (ISAGS) da União de Nações SulAmericanas (UNASUL), Brasil, Uruguai e Argentina, em torno da implementação de medidas voltadas para a ampliação da saúde sanitária
internacional. Serão também avaliadas as repercussões de tal processo em relação às políticas de saúde pública nos países citados
anteriormente. São experiências complexas que envolvem políticas de ajuda externa e de formação de instituições supranacionais, por
um lado, e a defesa dos interesses nacionais de desenvolvimento e soberania regionais, por outro. Merece destaque, também, sobre o
tema em pauta a relação das populações latino-americanas com a ampliação da assistência à saúde privada. Propõe-se um estudo em
torno das políticas e ações práticas que surgem dos acordos de cooperação internacional sanitária, visando à compreensão de novos
sentidos desta política de cooperação ao envolver múltiplos atores, que ajustam componentes e interesses diversos, e até mesmo
contraditórios, para atingirem expectativas comuns em diferentes escalas: local, nacional e regional, em um contexto mundial. Este
trabalho se desenvolve no campo do estudo da esfera da sociologia e da política, destacando-se as teorias do reconhecimento e da
justiça social na democracia, para reunir um entendimento sobre os avanços, desafios e contestações atuais, e, uma das reivindicações
por reconhecimento público da saúde como direito social (Fraser, 2000); portanto, em direitos e igualdade de distribuição destes
direitos pelo poder público, oposta ao entendimento da saúde como um bem de consumo. Vale ressaltar que, de um modo geral,
propõe-se aprofundar o entendimento sobre políticas de saúde e governança global em saúde, em relação à justiça social considerando a
influência e o impacto das políticas de cooperação internacional nas políticas públicas de saúde nacionais, levando em conta os
diferentes atores das ações públicas relativas à questão social: Estado, agências internacionais e nacionais, organizações não
governamentais, organismos multilaterais, inseridos nos processos políticos de formulação de políticas públicas específicas sobre saúde
sanitária, influenciadas (ou não) pelas ideias produzidas nos espaços mundiais de lutas sociais contra injustiças (manifestações em:
fóruns, convenções, redes, etc.) e que compõem, entre outros, o espaço da política mundial hoje e produzem interlocução aos níveis
nacionais e sub-regionais (por exemplo, a América Latina)
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo realizar o debate sobre o acesso de irmãos, em especial os irmãos gêmeos a mesma escola. Tal
questão surge como demanda de pesquisa a partir da experiência vivenciada em que filhos gêmeos foram separados no sorteio para o
acesso a escola pública no Rio de Janeiro. A partir dessa situação foram articulados diversos movimentos na busca pela garantia do
direito ao acesso a educação. Essa discussão tem como propósito combater a prática da sorte de algum filho, em detrimento de outros,
com força de lei, buscando uma sociedade mais justa e igualitária, para que no seio de uma família não se ouça mais a palavra “
”
ingresso a escola pública; e sim direito. Ou seja, para que pais de irmãos gêmeos e irmãos possam direcionar sua atenção a um mesmo
espaço escolar. Para discussão desse tema, temos como referencial a perspectiva marxiana, considerando as contradições que envolvem
a temática em uma pesquisa participante. A pesquisa também foi realizada com levantamento bibliográfico, elaborado a partir de material
já publicado, como livros, artigos, periódicos, Internet, entrevistas e análise de exemplos. A pesquisa de campo foi realizada por meio da
pesquisa participante e qualitativa, com observação de situações e participação em atividades sobre o tema. Para o debate utilizamos o
estudo de caso, a partir da situação concreta de casos de separação de irmãos na escola bem como o processo de luta e mobilização das
famílias, apresentada de forma descritiva. Recorremos também a entrevistas com profissionais e famílias envolvidas com a questão, por
meio de técnicas de coleta de dados padronizadas através de roteiro com perguntas aberta, objetivando identificar fatores que os
determinam, explicando a necessidade da mudança da postura assume a forma de pesquisa experimental e participantes da situação ou
problema, envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A partir de pesquisas na internet, realizou-se um levantamento de
processos tramitados na justiça, anteriores e posteriores ao projeto de lei que reafirma a necessidade de irmãos terem a oportunidade de
freqüentar a mesma escola. Os dados apontam que autores, pais e professores são unanimes em relatar a importância e os benefícios de
termos crianças e jovens estudando na mesma escola, portanto torna-se fundamental a mudança de critérios para o ingresso juntos na
mesma escola, para irmãos e irmãos gêmeos. Partindo desse e outros estudos, concluímos que não deve haver a prévia separação
somente por serem irmãos gêmeos, o que por si só seria uma forma discriminatória, antes de ter condições reais para uma avaliação
imparcial do benefício, ou não. Os danos causados evidenciados ao longo dessa pesquisa demonstram que a prática comum nas escolas
de separar em escolas ou salas diferenciadas, sem embasamento científico ou estudo particular de cada caso, ou pelo critério de sorte,
pode causar sérios danos a cidadãos em idade escolar, evidenciamos ainda a facilidade de ter todos os filhos contemplados por uma
mesma unidade escolar juntos
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Resumo:
Uma análise do cenário atual demonstra que o crescimento e o sucesso das organizações estão intimamente relacionados com a
necessidade de manutenção de uma infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) segura, confiável e disponível. A
dependência atual das organizações da sua infraestrutura de TIC, associadas às oportunidades, benefícios e riscos inerentes a essa área,
faz com que as organizações passem a considerar a necessidade de uma melhor gerência das questões relacionadas a esta infraestrutura.
Esse cenário implica na necessidade das organizações em desenvolver modelos para a Governança da Tecnologia da Informação e
Comunicação. Para isso, os gestores atuais necessitam que não somente a TIC esteja alinhada com as estratégias da organização, mas
também que a estratégia considere as limitações e as necessidades da infraestrutura de TIC existente. Os gestores terão que assumir cada
vez mais a responsabilidade de garantir que as organizações estejam oferecendo aos seus usuários e clientes um ambiente de TIC
adequado e confiável. Além disso, as organizações necessitam de proteção contra os riscos inerentes ao uso da infraestrutura de TIC e,
simultaneamente, obter indicadores dos benefícios de se ter esta infraestrutura alinhada à estratégia organizacional. Dessa forma, este
trabalho investigou as potencialidades das melhores práticas existentes em modelos para gerenciamento de serviços de TIC, como COBIT
e ITIL, visando a obtenção de estratégias que possam, de forma dimensionada e estruturada, serem utilizados em empresas de pequeno,
médio e grande porte para o alcance da Governança da Tecnologia da Informação. A proposta de um modelo para Governança da
Segurança da Informação apresentado por um dos autores em sua tese de doutorado serviu como base para neste projeto de iniciação
científica para a composição de um modelo Governança de TIC e, consequentemente, da Governança Organizacional. Este modelo
apresentará uma metodologia para alinhamento das demandas da infraestrutura de TIC com o plano estratégico da organização. Ainda
em desenvolvimento, para a validação das estratégias a propostas na forma de modelos, a infraestrutura de TIC das Estácio UniRadial
apresenta-se como um candidato promissor. Uma análise de GAP, utilizando ferramentas apropriadas, foi realizada no início e será
repetida no final do projeto para validação dos resultados obtidos.

Tecnologia

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 112 de 292

Centro: Tecnologia
Curso:

2

113

Engenharia Ambiental

113
113

Titulo: Impactos ambientais das linhas de transmissão de energia elétrica.
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Resumo:
O presente artigo tem por objetivo apresentar os principais impactos ambientais provocados por linhas de transmissão de energia
elétrica. Mostra também a complexidade da legislação nacional para adequação ambiental do setor. A instalação e operação de
empreendimento do Setor Elétrico são altamente impactantes ao meio ambiente, sendo os mais agravantes: a mudança de paisagem,
exposição do solo e interferências na biota e população local. O setor de transmissão de energia elétrica é essencial para o
desenvolvimento sócioeconômico de uma nação, portanto é de suma importância a busca de métodos e tecnologias que visem
minimizar os impactos causados por sua implantação. Serão apresentados instrumentos de avaliação de impactos ambientais, como o
Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório (EIA/RIMA). Também serão abordados os tramites de licenciamento ambiental e
quais legislações são aplicáveis na instalação, operação e/ou ampliação das atividades ou empreendimentos do Setor Elétrico. Um grande
desafio da humanidade moderna é adequar suas necessidades ao conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, suprir suas
necessidades e garantir os recursos também para as futuras gerações. Grande parte dos impactos ambientais está relacionada com o
setor energético, seja por meio da extração de recursos ou da distribuição da energia. Sendo assim, cresce a preocupação com a gestão
ambiental dos empreendimentos energéticos, pois a energia elétrica é essencial para a qualidade de vida da sociedade e imprescindível
para o crescimento econômico de um país. A transmissão de energia no território brasileiro é feita por de linhas de transmissão, através
de uma cadeia de distribuição. Essa cadeia, desde sua instalação até a operação, provoca grandes impactos ambientais, tais como:
mudanças na paisagem, exposição do solo e interferencias na biota e população local. Por esse motivo a concepção do projeto de
instalação de linhas de transmissão deve ser analisada minuciosamente para identificar os impactos e apresentar soluções mitigadoras a
fim de tornar o projeto economicamente viável, ambientalmente sadio e que atenda as necessidades técnicas de transmissão e
distribuição de energia elétrica. No Brasil a maior parte da energia gerada é eminente de usinas hidrelétrica, ou seja, baseia-se em dois
fenômenos naturais: águas das chuvas e a força gravitacional. Como o índice pluviométrico é distintos nas diversas regiões do país, fá-se
necessário que a operação das usinas hidrelétricas seja coordenada, a fim de otimizar a utilização da energia elétrica gerada em todo
território nacional. O Setor elétrico Brasileiro pode ser dividido em quatro segmentos, são eles: Geração, Transmissão, Distribuição e
Comercialização. No primeiro segmento, a geração, abrange todas as atividades de produção de energia. Na transmissão estão as
atividades necessárias à transferência da energia até os grandes centros de consumo. A distribuição está encarregada em fazer a
transferência final da energia até os consumidores finais. Já no último segmento, a comercialização encarrega-se das atividades de
contratação da energia gerada e sua revenda aos consumidores finais. No Brasil , as linhas de transmissão integram o sistema de
produção de energia. Não são simplesmente acopladas a ele para fazer a eletricidade escoar até o consumidor. Ligando grande parte do
território nacional, elas ajudam a fazer com que a capacidade de geração hidrelétrica brasileira, vista como um todo, seja cerca de 20%
superior à soma da capacidade das usinas, vistas isoladamente. A energia elétrica é transferida das usinas através das linhas de
transmissão, existentes em todo o território nacional. Este sistema de transferência envolve condutores e equipamentos e diferentes
distâncias e largura de corredores, formas e níveis de tensão, e faz a interligação entre as usinas e os consumidores (cidades, núcleos
urbanos, fazendas etc), para que a energia elétrica produzida possa ser utilizada. Neste contexto serão apresentados processos de
avaliação de impactos ambientais, como também apontados instrumentos para viabilização dos empreendimentos deste setor.

Tecnologia

Engenharia Ambiental
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 113 de 292

Titulo: Estudo de caso de monitoramento das águas do Rio Ubatiba no municípo de Maricá/RJ.
Autor(es): Santiago, V.L
Email:
andre.valladao@estacio.br
Palavra Chave: Nascentes
Qualidade Da Água

114
IES:
Maricá

UNESA

Região Dos Lagos
Monitoramento
Resumo:
Esta proposta foi elaborada a partir dos artigos e dissertações de mestrado sobre o gerenciamento hídrico ambiental nas bacias
hidrográficas brasileiras. Tem como objetivo analisar o monitoramento ambiental da qualidade da água na região de Maricá-RJ, que
possui uma bacia hidrográfica integralmente localizada em seu território, o que é bastante raro. A exceção fica por conta do Sistema
Lagunar de Jaconé. O complexo lagunar Maricá-Guarapina – um dos maiores do Estado do Rio de Janeiro – é composto por três subbacias principais: Rios Vigário, Ubatiba e Caranguejo e por quatro lagoas costeiras ligadas por canais naturais, que cobrem uma área de
aproximadamente 35 km2.A maioria dos rios do município nasce e deságua em Maricá, com exceção dos rios tributários da Lagoa de
Jaconé, pertencentes a outra bacia hidrográfica. Entre os maiores problemas que afetam a qualidade dos recursos hídricos, a degradação
ambiental da região costeira tende a comprometer o complexo lagunar gradualmente. A intervenção humana contribui significativamente
para aumentar o processo de erosão – através de fechamento de nascentes, desvio de córregos e do caminho natural das águas,
provocado pela construção da RJ-106
,
’
.Aé
disso, a falta de projetos de infraestrutura resulta em alagamentos nos meses mais chuvosos do ano. Nota-se que existe a necessidade
de uma ação efetiva no combate ao assoreamento dos rios e canais (ex.: dragagem preventiva), contudo há a necessidade da realização
de análise das enchentes e de suas consequências por falta de projeto de captação de águas pluviais, bem como a ligação com as lagoas e
o mar. A contaminação dos rios, lagoas e lençol freático decorrente do despejo de esgoto isso vem preocupando bastante a população
de Maricá, que se queixa também da falta de estudos detalhados para viabilizar a oxigenação das lagoas e promover sua revitalização com
a renovação das águas e a entrada de fauna. Há preocupação com a perda da mata ciliar do município e os consequentes danos a seus
recursos hídricos, e com as construções ribeirinhas e o plantio de espécies exóticas, diminuindo a vazão hídrica do lençol freático.
Paralelamente, a falta de implementação de bases que sustentem a Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, aliada ao
descumprimento da legislação ambiental no município, atesta a necessidade de maior participação e relacionamento direto do poder
público com a população nas questões relativas ao tema. O monitoramento de qualidade das águas é um dos mais importantes
instrumentos da gestão ambiental. Ele consiste, basicamente, no acompanhamento sistemático dos aspectos qualitativos das águas,
visando a produção de informações e é destinado à comunidade científica, ao público em geral e, principalmente, às diversas instâncias
decisórias. Nesse sentido, o monitoramento é um dos fatores determinantes no processo de gestão ambiental, uma vez que propicia
uma percepção sistemática e integrada da realidade ambiental. A escolha dos pontos de amostragem e dos parâmetros a serem
analisados é feita em função do corpo d'água, do uso benéfico de suas águas, da localização de atividades que possam influenciar na sua
qualidade, e da natureza das cargas poluidoras, tais como despejos industriais, esgotos domésticos, águas de drenagem agrícola ou
urbana.
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Resumo:
O avanço das pesquisas sobre biomateriais traz subsídios para a produção de novos materiais capazes de regenerar e recuperar tecidos
ósseos. A cerâmica hidroxiapatita (HA) é considerada a substituta do osso devido a sua excelente bioatividade e osteocondutividade.
Dentre as biocerâmicas estudadas estão as conchas de moluscos que são constituídas por carbonato de cálcio (CaCO3) na forma de
aragonita, em alguns organismos encontramos pequenas quantidades de calcita e vaterita. A cristalização do CaCO3 ocorre mediado por
uma matriz orgânica composta principalmente por lipídeos, polissacarídeos e aminoácidos. A camada nacarada (nacre) das conchas dos
moluscos têm chamado atenção especial devido às propriedades como biocompatibilidade, bioatividade e resistência mecânica. As
informações obtidas através do estudo do processo biomineralizante em conchas de moluscos trazem subsídios para a produção de
novos materiais com peculiares propriedades tecnológicas. Alguns estudos relacionados a biocompatibilidade da nacre mostraram que o
implante de conchas de molusco em regiões do corpo de seres vivos que sofreram perda óssea apresentou resposta positiva com
relação a osteointegração e bicompatibilidade. O objetivo principal deste trabalho foi cristalizar HA in vitro sob a ação da concha do
molusco Pomacea lineate. Como metodologia experimental, a HA de controle foi obtida misturando-se durante 5h, a 80°C, volumes
iguais de fosfato dibásico (NH4)2HPO4) e nitrato de cálcio (Ca(NO3)2.4H2O). As conchas dos moluscos foram lavadas e deixadas em
hipoclorito de sódio para a remoção dos detritos orgânicos, secas à temperatura ambiente e trituradas manualmente até a obtenção de
um pó que foi adicionado na solução de fosfato a taxa de Ca/P =1.67. Após os períodos, de 7, 14 e 30 dias os cristais foram lavados com
água purificada e secos à temperatura ambiente. Para o controle, alíquotas do pó das conchas foi adicionado em água destilada. O
estudo morfológico foi realizado por microscopia eletrônica de varredura (MEV), os grupos funcionais da fase mineral dos cristais
sintéticos foram identificados por espectroscopia de infravermelho (FTIR). Os resultados obtidos mostraram que a morfologia dos
cristais de controle da HA são esferas que se formam a partir da organização de placas arredondadas, assemelhando-se á rosas, sua fase
mineral foi confirmada através das análises por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, foram identificamos
todos os grupos funcionais característicos da HA. Os resultados do espectro de infravermelho confirmaram que a concha da Pomácea
lineate é um biomaterial constituído basicamente por CaCO3, com predominância do polimorfo aragonita. Após uma semana, observouse alterações no espectro de infravermelho, surgiram picos característicos da HA. Verificou-se que à medida que o tempo de cristalização
foi aumentado, as vibrações características da aragonita deram lugar aos picos da HA, possivelmente os íons de cálcio presentes na
superfície da nacre ligaram-se aos íons de fosfatos e precipitaram em forma de cristais de HA. Com relação a morfologia dos cristais
obtidos em presença do pó das conchas trituradas, as micrografias obtidas por MEV mostraram a formação de aglomerados cristalinos
constituídos por placas, semelhantes aos cristais de HA. Concluímos que a camada nacarada da concha do molusco Pomácea lineate é
convertida espontaneamente, em HA. É importante ressaltar que a além de características importantes como a biocompatibilidade e a
osteocondutividade, as propriedades mecânicas da nacre são equivalentes as do titânio. O conjunto de propriedades da nacre faz do
biocompósito obtido um material com potenciais aplicações nas áreas médica, odontológica e tecnológica. Resultados desta pesquisa
foram apresentados em congressos nacionais e internacionais. Um artigo completo foi publicado na Micron – The International Research
and Review Journal for Microscopy, Dez/2010.
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Resumo:
A ocupação desordenada do território é responsável pelo desencadeamento de inúmeros prejuízos socioambientais, portanto a gestão
do meio ambiente não pode ser tratada apenas com a intenção de preservação dos recursos naturais, mas também, de assegurar
condições de vida digna à população. Neste cenário, o zoneamento ecológico-econômico apresenta-se como um instrumento de
planejamento e gestão do território em bases sustentáveis, que visa harmonizar a ocupação dos espaços e o uso dos recursos às
vocações naturais dos ecossistemas. A gestão do meio ambiente não pode ser tratada, apenas, com a intenção de preservação dos
recursos ambientais, mas também de assegurar condições de vida digna à população. Atualmente, vive nas cidades, a maioria da
população brasileira. Deste modo, o meio ambiente, qualificado de urbano, resultado da ação do homem e da sociedade, engloba tanto o
meio ambiente natural quanto o transformado, fazendo da gestão desse ambiente integrado um desafio complexo para as sociedades
contemporâneas. (SILVA). Neste contexto, o planejamento e a gestão territorial apresentam-se como ferramentas para superar os
desafios enfrentados pelas cidades em busca do desenvolvimento sustentável. Incorporar a dimensão territorial ao planejamento
permite, também, a compreensão das causas dos problemas enfrentados em cada unidade delimitada, com base nas demandas sociais,
fragilidades e potencialidades, favorecendo a coesão do desenvolvimento das diversas regiões e garantindo os direitos básicos de
cidadania e o desenvolvimento sustentado. (MP/SPI, 2008). A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei n. 6.938, de 31 de
agosto de 1981, apresenta o zoneamento ambiental, art. 9º - II, como um dos instrumentos a ser utilizado para a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia a vida, visando, assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses
de segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Segundo Batistela (2007), o zoneamento foi concebido como uma
ferramenta de planejamento e constitui o conjunto de normas que regulamentam o uso do solo mediante a divisão em distritos ou
zonas, nas quais certas atividades são proibidas e outras permitidas. O mais disseminado é o empregado em áreas urbanas, denominado
usualmente por zoneamento de uso e ocupação do solo, baseando-se de modo geral em critérios urbanísticos, mas associado ao termo
ambiental, denota a incorporação de conceitos e disciplinas relacionados ao tema. Este instrumento visto sob a ótica ambiental, expressa
as potencialidades, vocações, fragilidades e suscetibilidades, expondo os conflitos existentes no território , definindo zonas territoriais
que poderão ser protegidas, do ponto de vista ambiental, artístico, cultural e paisagístico, a partir de critérios técnicos e regulamentos
específicos dirigidos ao desenvolvimento de atividades compatíveis ao local delimitado. Este trabalho pretende evidenciar o Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE) como um dos instrumentos de política pública para o planejamento e a gestão territorial em busca do
desenvolvimento sustentável, discorrendo sobre a problemática urbana atual, a inserção da variável ambiental nas metodologias de
zoneamento, demonstrando as potencialidades da utilização desse instrumento nos planejamentos e gestão e apresenta o exemplo de
aplicação no Litoral Norte do Estado de São Paulo.
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Resumo:
Com a crescente preocupação mundial com a questão da preservação ambiental e os movimentos ocorridos nos últimos anos, muitos
países se comprometeram em buscar novas fontes de energia limpa e renovável, dentre elas o Biodiesel. No Brasil, em meados da década
passada foi lançado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) para incentivar a produção a partir de diversas
oleaginosas no país visando os benefícios econômicos, sociais e ambientais advindos da adoção deste combustível como alternativa
complementar aos combustíveis de origem fóssil. A produção de biodiesel está diretamente relacionada à questão dos benefícios
ambientais. Trata-se de um combustível cuja exaustão é mais branda na geração índices de poluição, é biodegradável e não tóxico, logo,
contribui para o não aquecimento global, é obtido através de fontes renováveis, dentre muitas outras vantagens. Objetivo: Apresentar,
sob o ponto de vista ambiental, os principais impactos positivos gerados pela produção de biodiesel em larga escala no Brasil, passando
pelos seguintes tópicos: conceito e histórico do biodiesel no Brasil e no Mundo, participação do biodiesel na matriz energética brasileira,
o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) e as características e principais matérias primas utilizadas na produção
nacional.METODOLOGIA: Leitura e análise de informações provenientes de Referências bibliográficas, tais como: livros, sites
especializados, artigos e publicações especializadas além de dados estatísticos provenientes do Ministério de Minas e Energia, Ministério
do Desenvolvimento Agrário, Agência Nacional do Petróleo e outros. RESULTADOS: Através do presente estudo foi possível identificar,
sob a ótica ambiental, diversos impactos positivos da produção e uso de biodiesel em larga escala no Brasil em substituição aos
combustíveis derivados de Petróleo, tais como: Redução da emissão de poluentes (monóxido de carbono, óxido de enxofre, material
particulado, hidrocarbonetos totais e hidrocarbonetos tóxicos); maior biodegradabilidade; maior aproveitamento do solo disponível
para agricultura; redução do êxodo rural e urbanização desordenada e condições de transporte e armazenamento mais seguras devido ao
seu alto ponto de fulgor. Concllusão: O uso do biodiesel em larga escala no Brasil, reduzindo o uso de diesel de petróleo, trará inúmeros
benefícios ambientais. Ações de incentivo à produção de biodiesel tem sido planejadas e implementadas pelo governo e o resultado tem
sido o crescente aumento da participação do biodiesel na matriz energética brasileira. Alguns impactos ambientais positivos destas ações
serão observados em longo prazo.O Brasil tem grandes potencialidades para a produção em larga escala de biodiesel, tais como: grande
extensão de terras cultiváveis, experiência no cultivo, produção e exportação de grãos e produtos agrícolas em geral e deve aproveitar
estas potencialidades para ampliar sua produção, utilização e exportação de biodiesel, aumentando cada vez mais a participação de
fontes de energia renováveis em sua matriz energética, que hoje já se destaca internacionalmente, e tornando-a cada vez mais uma matriz
limpa e de referência mundial.
Meio Ambiente
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Foi realizada uma análise integrada dos dados geológicos a fim de alcançar os resultados esperados.
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Resumo:
O avanço tecnológico está presente em diversos campos do conhecimento humano. Ao contrário do que muitos pensam, as buscas nas
bibliotecas não morreram, o que mudou foi o fato de que atualmente, podemos obter informações em acervos que estão a centenas de
quilômetros, utilizando a internet, cruzamos o oceano em poucos segundos, acessamos as bibliotecas virtuais de grandes universidades
situadas na Europa e em vários outros locais. Esse avanço, trouxe sem dúvida nenhuma, um ganho imenso quando o assunto é a
velocidade da informação e o intercâmbio de conhecimentos. A internet, os applets e os softwares educacionais podem ser utilizados
como aliados no processo de aprendizagem; juntamente com a lousa, o giz e o apagador, figuram como ferramentas essenciais que
devem ser incorporados ao dia-a-dia daqueles ligados a área do ensino, caso contrário, estaremos sempre atrasados frente aos nossos
alunos, que na maioria das vezes, estão interligados com as novidades tecnológicas. As informações trafegam com uma velocidade
estonteante, temos que ser capazes de nos renovarmos a cada dia. Será apresentado neste trabalho, parte do projeto sobre a utilização
das novas tecnologias de informação e comunicação desenvolvido desde 2011 nos cursos de Engenharia e Tecnologia em Automação
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possui como objetivo central, a conscientização do estudante sobre a utilização da internet como um recurso importante, confiável e
atual para o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas acadêmicas. Foram indicados para os estudantes alguns sites e programas de
simulações. Ao buscar os textos mais adequados, o estudante desenvolveu sua capacidade de análise, compreensão, síntese e senso
crítico, esse momento pode ser avaliado como a fase crítica da pesquisa visto que é o passo inicial para a estruturação de qualquer
trabalho acadêmico. Nesse momento, o estudante esteve diante de um ponto importante que é a capacidade de escolher de forma
coerente os assuntos pertinentes ao trabalho acadêmico solicitado. O segundo passo para a elaboração do trabalho foi a busca de um
software livre, utilizado na pesquisa como um dos recursos para a assimilação e sedimentação do conteúdo. Nesse momento, fez-se
importante a discussão dos dados, a partir de uma visão crítica dos estudantes foram confrontados os dados das simulações com a
teoria existente sobre o assunto abordado. Após a escolha dos textos, vídeos e simuladores, os estudantes fizeram uma leitura
detalhada que antecedeu a redação de um texto a respeito do assunto sugerido. Para a apresentação dos dados simulados pelos
softwares selecionados, os alunos utilizaram tabelas, gráficos e imagens, nesse ponto do trabalho, os estudantes mostraram sua
habilidade com os recursos da informática, como editores de textos, planilhas, programas de imagens, etc. As equipes apresentaram
trabalhos com embasamentos teórico e experimental, fatores que trouxeram segurança aos grupos uma vez que durante o processo de
aprendizagem, tiveram a oportunidade de investigar, testar, questionar e buscar soluções para os desafios surgidos durante a elaboração
dos trabalhos. A resposta a utilização das TIC´s em sala de aula tem sido satisfatória, um diferencial nesse processo é o valor que o
docente dará ao trabalho desenvolvido, nossa empolgação e segurança são absorvidas pelos alunos. Foi possível concluir, que tais
recursos agregaram conhecimento, o interesse foi crescente, trazendo satisfação para todos os envolvidos no projeto. Certamente, tudo
o que é novo assusta um pouco, o tempo para a compreensão, mudança e aceitação devem ser respeitados, mas não se pode se fechar à
chegada da tecnologia em nosso cotidiano profissional.
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sedimentares, a bioestratigrafia é um ramo da estratigrafia que objetiva estudar e caracterizar as camadas sedimentares a partir das suas
associações fósseis. De acordo com este objetivo, as camadas constituem uma sucessão sedimentar que não serão individualizadas e
reconhecidas por seus atributos litológicos. Em um estudo de natureza bioestratigráfica, tais camadas são divididas em unidades
bioestratigráficas a partir exclusivamente de seu conteúdo (micro) fossilífero. Assim, dois ou mais tipos litológicos podem pertencer a
uma mesma unidade bioestratigráfica. E uma determinada litologia pode conter várias unidades bioestratigráficas. A principal aplicação
esta nas interpretações das formações geológicas da bacia em questão, zoneamento, correlação de camadas, interpretações de
paleoambiente de reservatórios de petróleo e idade e correlação de rochas geradoras. Sendo de fundamental importância para geração de
um modelo geológico de subsuperfície e para o melhor entendimento da disposição das sequências estratigráficas na bacia sedimentar
auxiliando na perfuração de poços e prospecção de jazidas petrolíferas. O estudo bioestratigráfico usa com principal ferramenta de
interpretação dinâmica os microfósseis, neste projeto foram estudados a aplicação dos conchostráceos, que são crustáceos que
possuem o corpo inteiramente protegido por uma carapaça quitinosa, que geralmente está impregnada por carbonato de cálcio, o que
faz com que esta seja preservada no registro fóssil e encontrada em sequências sedimentares. Os conchostráceos pelo seu tamanho
diminuto, têm sido identificados facilmente em testemunhos de sondagem, amostras laterais e de calha, podendo fornecer informações
sobre o fóssil e o ambiente em que se deu a deposição dos sedimentos. Essas características tornam os conchostráceos bons
indicadores paleoambientais e a identificação das espécies a partir de fragmentos de carapaça em lâminas amplia sua aplicação
paleoambiental e bioestratigráfica. Neste projeto foram estudados os microfósseis oriundos da Bacia de Sergipe-Alagoas, que é a bacia
sedimentar brasileira que possui a maior e melhor sucessão litológica e cronológica preservada, com sequências sedimentares expostas
em afloramentos (superfície) e com inúmeros poços perfurados (subsuperfície), além de ser a primeira bacia estudada para prospecção
de petróleo, possuindo vasta descrição de seus depósitos sedimentares, onde são encontrados em níveis de folhelhos betuminosos e
siltitos argilosos, uma fauna abundante e bem preservada de conchostráceos. Através da análise desses microfósseis foram
estabelecidos zoneamentos onde posteriormente serão realizados correlações bioestratigráficas contribuindo para o entendimento
geológico da bacia, para interpretação do ambiente em que se deu a deposição dos sedimentos e posterior contextualização dentro do
sistema petrolífero. O objetivo específico deste projeto é estabelecer uma padrão de zoneamento através de sequências bioestratigráficas
da Bacia de Sergipe-Alagoas baseado na ocorrência de conchostráceos nos níveis fossilíferos. O projeto foi realizado através de
levantamento bibliográfico e coleta de dados da Bacia e dos microfósseis que ocorrem nas formações. Posteriormente Foi realizada uma
análise das amostras trazidas do campo, que foram preparadas mecanicamente no Laboratório de Preparação do Departamento de
Geologia da UFRJ e posteriormente analisadas em microscópio óptico no Laboratório de Bioestratigrafia, Paleoecologia e Paleoclima,
também do Departamento de Geologia da UFRJ. Os dados analisados serão discutidos e comparados com os dados disponíveis na
literatura para elaboração do resultado.
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Resumo:
O Objetivo deste estudo é identificar melhores práticas no âmbito dos modelos regulatórios da industria de petróleo no Brasil e Angola.A
metodologia adotada será a realização de levantamento qualitativo de documentos, resoluções, leis, portarias, modelos licitatórios em
literatura especializada. Em seguida as informações serão organizadas e analisadas. Trata-se de dois países com potencial petrolífero
crescente e que possuem marcos regulatórios com diferentes formatos: em Angola as atividades de Exploração e Produção (E&P) podem
ser realizadas através de arranjos contratuais (Lei n° 10/04), no Brasil as atividades são exercidas sob os regimes de Concessão (Lei n°
9.478/97) e Partilha de produção (Lei n° 12.351/10). A Concessionária nacional de Angola é a Sonangol, ela tem atribuições similares às
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no que concerne à definição de blocos petrolíferos e demais
atribuições de Poder Concedente, mas também exerce o papel que deverá ser reservado à empresa estatal Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA)
instituída no Brasil, para representar os direitos da União nos contratos de partilha da produção. No formato de regulação angolano, o
governo tem um nível de intervenção sobre as atividades de E&P maior do que no formato brasileiro, uma vez que o próprio estado é
parceiro no empreendimento. Assim, além de gerir o ritmo de oferta de blocos exploratórios e a aplicação dos instrumentos regulatórios,
o estado participa, como uma das partes concessionárias, do controle operacional das atividades. Em angola a outorga do bloco, se dá
geralmente por meio de licitação, onde a Sonangol convida empresas pré-qualificadas a apresentarem propostas. No Brasil a outorga dos
blocos se dá através de rodadas de licitações.As obrigações regidas nos contratos de E&P brasileiro e angolano, seja no papel de
operador do bloco ou não, tem muitos pontos em comum. A não execução das obrigações, podem levar a perda do direito de exercer
atividades de E&P no bloco concedido.O compromisso com a aquisição de bens e serviços de fornecedores nacionais (conteúdo local) é
obrigatório nos dois países, porém no Brasil, as operadoras tem grande dificuldade de cumprir o estabelecido no contrato de concessão,
porque o mercado nacional não oferece matéria prima para a realização de atividades da indústria de E&P, e quando oferece, os preços
praticados são maiores que os importados. A única saída quando a operadora não atinge o percentual mínimo de conteúdo local, é o
contrato wave, onde a operadora tem que justificar os gastos com as atividades de E&P, afim de solicitar à ANP, isenção do percentual
não atingido. O governo deveria rever os percentuais mínimos obrigatórios, a fim de se adequar à realidade do mercado brasileiro.As
taxas e impostos cobrados na realização de atividades de E&P pelo governo brasileiro e angolano, coincidem em alguns pontos,
destacando o contrato de partilha da produção angolano, no qual não é cobrado da(s) empresa(s) o imposto sobre a produção de
petróleo.O objetivo é evidenciar as diferenças e semelhanças entre os modelos regulatórios de Exploração e Produção praticados no
Brasil e Angola, afim de destacar exercício da melhores práticas.
Titulo: Análise do gradiente térmico para garantia de fluxo em flowline/riser para operações em águas profundas.
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Resumo:
Os projetos de extração de petróleo n
h
B
’
profunda, campos petrolíferos localizados em regiões onde as condições operacionais são severas com altas pressões e baixas
temperaturas. A garantia de fluxo consiste na elevação de fluidos com a menor perda de carga possível. O desenvolvimento de um
modelo matemático para simulação e teste de novos conjuntos de camadas de isolantes aplicados em flowline/riser tem a finalidade de
reduzir a perda de carga durante o fluxo, a deposição de parafinas e hidratos de fluidos nas paredes do duto e assim favorecer o
escoamento. A fluidez do óleo depende das propriedades físico-químicas e do balanço de massa e energia e também das condições
ambientes, pois a perda de calor do fluido pode ocorrer para o meio em razão das baixas temperaturas do oceano em águas profundas e
do tipo e espessura da camada isolante. Essa condição reduz a energia de movimento dos líquidos e gases, favorece o aumento da
viscosidade e diminui drasticamente a capacidade de produção. A principal conseqüência é a perda de energia na elevação do óleo.A
solução integrada das equações de transferência de calor e o balanço mássico no sistema de escoamento, associado com as
propriedades do fluido foi desenvolvida de modo a demonstrar e analisar o perfil da temperatura dos fluidos que escoam pela linha de
produção flowline/riser, levando em conta as perdas térmicas por condução e convecção térmica em diferentes condições de produção.
Os estudos desenvolvidos no sistema submarino, definido pela condição de contorno com um duto de 2 km de comprimento e 8
polegadas de diâmetro e na vazão de 1054 bbl/dia e 527 bbl/dia, foram simulados para 4 tipos de isolantes (poliuretano, polipropileno,
poliestireno e a combinação de camadas dos mesmos). A análise dos resultados demonstraram para as duas condições de fluxo e tipos
de materiais isolantes, poliestireno com condutividade térmica de 0,0355W/mºC e poliuretano 0,030W/mºC, que o perfil térmico na
transferência de massa e calor pode ser reduzida com a substituição e alteração da posição camadas no flowline/riser. A eficiência
térmica comparativa do poliuretano frente a outros isolantes testados foi de cerca de 70%, utilizado de forma isolada ou pela
combinação de outros isolantes testados. A modelagem matemática desenvolvida com o software Maple demonstra o procedimento de
simulação por meio da análise gráfica do gradiente de temperatura para testar possíveis sistemas de produção submarina com condições
definidas de vazão e tipo de óleo. O estudo dos tipos de isolantes térmicos e da composição das camadas isolantes pode minimizar as
perdas de calor para favorecer as melhores condições de fluxo sob reduzidas temperaturas e auferir a garantia de fluxo necessária para
atingir a eficiência de produção.

Tecnologia

Engenharia de Petróleo e Gás
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 120 de 292

Titulo: Modificação e caracterização de argila brasileira para uso em fluidos de perfuração de petróleo.

121

Autor(es): Valenzuela, M.G.S.
Matos, C.M.
Almeida, F.J.M.
Ésper, F.
Silva-Valenzuela, M.G.
Email:
gracavalenzuela@gmail.com
IES:
UNIRADIAL
Palavra Chave: Argilas Brasileiras
Montmorilonita
Fluido Perfuração
Argila Organofílica
Viscosidade Fann
Resumo:
Atualmente, as argilas se destacam como uma matéria-prima importante devido a sua diversidade de aplicações e por atender aos
requisitos de material ecologicamente correto em amplos aspectos. Argilas industriais podem ser utilizadas em larga escala em segmentos
industriais tais como fluidos de perfuração de petróleo e construção civil, bem como em menor escala em segmentos como medicina,
fármacos e cosméticos. Nos últimos anos, as argilas esmectíticas vem ganhando notoriedade devido ao seu potencial para aplicação no
controle e preservação do meio ambiente e como cargas em nanocompósitos argila/polímeros. O objetivo deste trabalho é descrever a
obtenção e caracterização de uma argila brasileira modificada e sua performance para uso provável como fluido de perfuração de
petróleo. Para tanto, utilizou-se uma amostra de argila brasileira, aqui denominada VERM. A argila VERM, como recebida ou bruta, foi
modificada através de tratamento com carbonato de sódio e quaternário de amônio. A argila modificada foi denominada VERM-mod.
Após modificação as argilas VERM e VERM-mod foram caracterizadas através de análises de difratometria de raios-X, microscopia ótica,
microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia na região do infravermelho, determinação de corpos de prova prensados, secos e
queimados e capacidade de troca catiônica utilizando o método do acetato de amônio. Foram realizados ensaios de inchamento
utilizando a técnica de Foster, sorção utilizando cestas e de viscosidade Fann. Os difratogramas de raios-X desmonstram que a amostra
analisada é uma argila bentonita, apresentando montmorilonita como argilomineral principal (d001=15,04Å). A capacidade de troca
catiônica observada para a amostra VERM foi 57,11 mEq/100mg. Os ensaios de inchamento, viscosidade e sorção demonstram que a
amostra modificada (VERM-mod), apresenta uma capacidade de sorção aproximadamente quatro vezes superior a amostra como
recebida (VERM) e que a amostra VERM-mod é uma forte candidata para uso em fluidos de perfuração de petróleo.
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manutenção preventiva dos trens unidades elétricas (TUE´s) do Metrorec.
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Resumo:
O Objetivo principal deste trabalho é avaliar o estudo realizado em dezembro de 2011, no sentido de verificar se os modelos estatísticos
propostos na época continuam reproduzindo de forma satisfatória a variabilidade da quilometragem percorrida pelo Trem Unidade
Elétrica (TUE) após a realização da manutenção preventiva até a ocorrência de uma falha. Metodologia Estudo de modelagem estocástica
da quilometragem percorrida entre falhas, a partir de dados correspondentes ao período compreendido entre março de 2011 e maio de
2012, visando avaliar os resultados apresentados no trabalho realizado em dezembro de 2011, a partir da utilização do software
Proconf, que foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio grande do Sul
– UFRGS. Resultados e discussoesO estudo foi realizado em dezembro de 2011. No estudo anterior analisou-se um conjunto
composto por falhas de TUE´s, ocorridas entre outubro de 2008 e setembro de 2010, relativas a uma amostra composta por 21 trens. A
partir do diagrama de Pareto destas falhas, verificou-se que os subsistemas Tração frenagem, Portas, Controle Automático de Trem (ATC)
de bordo e Freio eram os mais críticos, e juntos acumulam 77% de todas as falhas ocorridas. Verificou-se na época que a distribuição de
Weibuul poderia ser utilizada para explicar as variabilidades dos subsistemas Tração frenagem e freio e a distribuição Normal de
probabilidade para explicar a variabilidade do subsistema Portas. A atualização do estudo. Inicialmente, avaliou-se a série histórica
referente à variabilidade mensal das falhas e da quantidade de TUE´s ofertados do período compreendido entre outubro de 2008 a maio
de 2012, constatando-se uma tendência acentuada de redução das falhas. Identificação e análise da confiabilidade dos subsistemas
críticosA identificação dos subsistemas críticos pode ser realizada através da interpretação do diagrama de Pareto. A partir do diagrama,
verificou-se que os subsistemas Tração frenagem, ATC de bordo e Portas são os mais críticos, e juntos acumulam 85% de todas as falhas
ocorridas. A partir da análise das séries históricas do número de falhas nos subsistemas críticos, comprovou-se a queda de desempenho
do sistema, principalmente a partir de agosto de 2011. A modelagem estocástica dos subsistemas críticosApós a realização de testes de
hipóteses, nas amostras composta pelos dados experimentais, verificou-se que a distribuição Normal de probabilidade poderá ser
utilizada para explicar a variabilidade do subsistema Tração frenagem enquanto que a distribuição de Weibuul poderá ser utilizada para
explicar as variabilidades dos subsistemas ATC de bordo e Portas, frenagem. As estimativas indicaram que para 5.000 Km, as
confiabilidades estimadas para os subsistemas Tração frenagem, ATC de bordo e Portas foram respectivamente 52,7%, 51,2% e 54,79%,
enquanto que utilizando o intervalo de 10.000 Km as confiabilidades respectivas seriam de apenas 2,58%, 13,44% e 13,45. Conclusoes
A modelagem estocástica das falhas comprovou a aderência das distribuições de probabilidade dos dados experimentais às distribuições
Normal e Weibull, permitindo a realização de estimativas da confiabilidade em função da quilometragem percorrida após a realização da
manutenção preventiva. Os resultados ratificaram a orientação do estudo anterior em manter as preventivas dos três subsistemas
críticos a cada 5.000 Km, uma vez que para o intervalo de 10.000 Km (praticado anteriormente) as confiabilidades mostraram-se muito
baixas.
Titulo: Análise por técnicas proativas de unidade central de processamento quanto as possíveis causas de falhas.
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Resumo:
Objetiva-se, com este trabalhoavaliar uso de técnicas proativas para gerência da manutenção. O estudo baseou-se, inicialmente, no
mapeamento funcional de uma unidade de processamento de dados (Central Processing Unit - CPU), genérica, que foi detalhada em 42
partes. A partir deste desdobramento foi possível a aplicação de técnica para análise da criticidade que preconiza o cálculo do Índice de
Risco, baseando-se nos pesos que representam a severidade e as probabilidades de ocorrência e de detecção de uma falha. Esses pesos
são avaliados qualitativamente e representados por pesos de 1 a 10. Identificou-se como elemento crítico a memória PROM
(programmable read-only memory), tipo de circuito integrado que contém um programa gravado e que não é permitida a sua
modificação. A partir da identificação da parte crítica da CPU desenvolveu-se um programa básico de Manutenção Centrada na
Confiabilidade, onde foram identificadas as suas funções, falhas funcionais, modos, efeitos e consequências de falhas. Estruturou-se
também a análise dos Modos de Falhas, seus Efeitos e Criticidade, técnica conhecida como FMECA (Failure Mode, Effects, and Criticality
Analysis) onde foi possível identificar o modo de falha mais crítico da PROM. Este foi utilizado como Evento Topo para a criação de uma
Árvore de Falhas (FTA - Faut Tree Analysis), que possibilitou a identificação das falhas básicas. A técnica FTA permite a representação
gráfica da relação lógica entre as falhas que levam a ocorrência do modo de falha representado pelo evento topo. Efetuou-se ainda a
análise qualitativa pelo uso do diagrama de Cortes Mínimos (Algoritmo de Vesely-Fussel), chegando-se aos pontos fracos do sistema
pela visão do elemento crítico. Nestas condições, a avaliação dos cortes mínimos é capaz de representar todos os menores conjuntos de
eventos cuja ocorrência simultânea implique na ocorrência do evento topo.
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Resumo:
Objetiva-se, com este trabalho desenvolver um modelo para avaliar a mobilidade em shoppings centers, considerados como polos
geradores de tráfego de grande relevância para análise da mobilidade dos centros urbanos com relativo adensamento populacional.
Como base da modelagem utilizou-se a teoria Fuzzy, pois por intermédio dela é possível capturar as imprecisões das respostas dos
clientes, associando-se dados qualitativos e quantitativos. Capturaram-se tais dados por meio de questionário, em um shopping center
do Rio de Janeiro, servindo de estudo de caso para validar o referido modelo. Para se atingir o objetivo seguiu-se a seguinte metodologia:
revisão bibliográfica sobre a mobilidade em polos geradores de tráfego e, especificamente, em shoppings centers; definição dos atributos
pertinentes à mobilidade que serão utilizados como as variáveis de entrada do modelo Fuzzy; adequação das variáveis de entrada aos
preceitos da teoria Fuzzy; elaboração da estrutura de rede neuro-Fuzzy; qualificação das variáveis de saída na rede neuro-Fuzzy; criação
de regras para processar as variáveis de entrada; elaboração e aplicação de questionário para a coleta de dados qualitativos e
quantitativos; obtenção e tratamento dos dados para as variáveis; implementação do modelo em aplicativo computacional e
determinação e avaliação dos resultados obtidos. Pela revisão bibliográfica identificaram-se quatorze atributos utilizados como variáveis
de entrada do modelo. São eles: facilidade de acesso, facilidade de saída, facilidade de integração, frequência, tarifa, conforto no
embarque, conforto no desembarque, conforto no percurso, disponibilidade de informações, risco de acesso, risco de saída, risco de
exposição, atrasos, fluidez. Para modelagem dessas variáveis utilizaram-se funções de pertinência nos formatos triangulares e
trapezoidais. A estrutura de rede neuro-Fuzzy desenvolvida redundou em nove saídas, sendo a do último nível identificada como IMOB,
ou seja, Indicador de Mobilidade, que serve para se identificar e acompanhar, no tempo, a condição de mobilidade da área do shopping.
O sistema de inferência das variáveis é baseado em regras e foi processado pelo sistema informatizado InFuzzy, desenvolvido pela
Universidade de Santa Cruz do Sul. Para sintetização da média dos dados obtidos no questionário utilizou-se a média aritmética em
números trapezoidais Fuzzy. Após o processamento das regras de cada variável, chegou-se a IMOB igual a 5,0, ou seja, a mobilidade
avaliada é considerada razoável pelos clientes do estabelecimento comercial.
Titulo: A lógica fuzzy para avaliação da qualidade e segurança em estacionamentos de shoppings centers.
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Resumo:
Entendendo-se que atualmente é indiscutível a importância dos shoppings centers na vida das pessoas e no desenvolvimento do
comércio das cidades, pois reúnem, em um mesmo local, várias lojas que comercializam vasta lista de produtos, áreas de alimentação e
de entretenimento tais como, cinemas e teatros. Para que esta estrutura comercial funcione adequadamente faz-se necessária a
existência de infraestrutura física e de serviços auxiliares que garantam o conforto e a segurança aos usuários. Um dos principais pontos
deste complexo comercial é a disponibilidade de estacionamento com os serviços necessários para a sua administração. O
estacionamento é, geralmente, o cartão de visitas do shopping, o primeiro contato que a maioria dos clientes tem com o
empreendimento. Por isso, desenvolveu-se um modelo matemático para representar a percepção dos clientes de certo shopping center
quanto à qualidade e segurança do estacionamento, viabilizando apoiar as decisões gerenciais, principalmente quanto à alocação de
recursos. Para modelagem utilizou-se a Teoria Fuzzy para permitir obter a visão do cliente sobre o estacionamento, quanto ao seu
conforto e segurança. Para se desenvolver tal modelagem seguiu-se a seguinte metodologia: revisão bibliográfica sobre estacionamentos
em shoppings centers; definição dos atributos para avaliar a segurança e qualidade que serão utilizados como as variáveis de entrada do
modelo Fuzzy; adequação das variáveis de entrada aos preceitos da teoria Fuzzy; elaboração da estrutura de rede neuro-Fuzzy;
qualificação das variáveis de saída na rede neuro-Fuzzy; criação de regras para processar as variáveis de entrada; elaboração e aplicação
de questionário para a coleta de dados qualitativos e quantitativos; obtenção e tratamento dos dados para as variáveis; implementação
do modelo em aplicativo computacional e determinação e avaliação dos resultados obtidos. Pela revisão bibliográfica identificaram-se
vinte e quatro atributos utilizados como variáveis de entrada do modelo. São eles: Acesso ao Estacionamento (localidade), Acesso do
Estacionamento ao Shopping, Capacidade ( Número de Vagas), Custo, Iluminação, Liberdade de Manobra, Orientadores de Tráfego,
Sinalização para Vias de Pedestres, Seguro incluso no custo, Serviço de Manobrista, Sinalização, Tempo de Espera para estacionar,
Programa Visual, Limpeza, Entradas e Saídas do Estacionamento, Aparência Interna (estado de conservação), Acessibilidade para
portadores de necessidades especiais, Segurança (Câmeras), Distribuição das vagas, Circulação de carga e descarga, Quantidade de
Seguranças no estacionamento, Disponibilidade de lixeiras, Segurança nas ruas de acesso e Segurança no estacionamento (ambiente).
Para modelagem dessas variáveis utilizaram-se funções de pertinência nos formatos triangulares e trapezoidais. A estrutura de rede
neuro-Fuzzy desenvolvida redundou em quatorze saídas, sendo que as do último nível utilizou-se para avaliação da qualidade e da
segurança do estacionamento. O sistema de inferência das variáveis é baseado em regras e foi processado pelo sistema informatizado
InFuzzy, desenvolvido pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Para sintetização da média dos dados obtidos no questionário utilizou-se
a média aritmética em números trapezoidais Fuzzy. Após o processamento das regras de cada variável chegou-se a Qualidade igual a
1,737 e Segurança, 2,776, ou seja, ambos os valores indicaram qualificação baixa pela ótica do cliente, denotando necessidade de revisão
das condições do estacionamento do shopping center avaliado.
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Resumo:
Objetiva-se, com este trabalho, identificar a necessidade da análise de sistemas complexos, utilizando-se técnicas que focam a
manutenção por visão corporativa estratégica. O uso dessas técnicas permite antecipar situações que possam interferir nas suas
funções, associando-se a produção com as questões que envolvem o meio ambiente e a minimização de custos de produção. O sistema
avaliado foi um modelo de caixa eletrônico utilizado como terminal de autoatendimento. As técnicas utilizadas para análise foram:
Análise da Criticidade (AC), para eleição de um componente crítico; Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) do componente
crítico, onde se destacam os modos de falha e os seus efeitos; Análise dos Modos de Falhas, seus Efeitos e Criticidade (FMECA), para
caracterização do modo de falha crítico e as suas possíveis causas; e a partir da identificação do modo de falha crítico, aplicou-se a
Árvore de Falhas (FTA) para se investigar, qualitativamente pelo diagrama de Cortes Mínimos (Algoritmo de Vesely-Fussel), os pontos
fracos do sistema, pela visão do elemento crítico. O relatório gerado pelos alunos apresentou o diagrama funcional do caixa eletrônico
com os seus componentes; uma tabela com esses componentes definindo-se o índice de risco, por intermédio dos pesos que
representam a severidade e as probabilidades de ocorrência e de detecção de uma falha; uma lista com seis passos para execução
simplificada da MCC; uma lista com as tarefas da FMECA, destacando-se o diagrama de Ishikawa; e a árvore de falhas com o diagrama de
cortes indicando as falhas básicas mais impactantes para o funcionamento do sistema. Sendo assim, por intermédio dessa aplicação foi
possível incrementar o trabalho em grupo, o uso de técnicas genéricas em situações específicas do dia-a-dia do engenheiro de produção
e o aperfeiçoamento da visão crítica do aluno quanto aos sistemas produtivos e a incorporação dos preceitos ambientais como foco
paralelo de análise na área de manutenção.
Titulo: Modelagem e simulação da operação de descarga de tubos de aço para serviços de logística no Porto de São Sebastião 124
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Resumo:
O presente artigo demonstra a aplicação prática de simulação
v
õ
18”
revestidos em concreto no pátio denominado Alpha, localizado no Porto de São Sebastião, São Paulo, a cargo da empresa Consolidated
Pipe Carriers (CPC), descrevendo parte do trabalho aceito no XVII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y
Logística, no Chile. A empresa CPC tem interesse em avaliar seus métodos de descarregamento de forma a diminuir a ocorrência de filas
com carretas dentro do pátio do porto, otimizar os tempos de descarregamento, diminuir o cronograma de projeto, aumentar a
satisfação do cliente e contribuir com a diminuição das perdas financeiras por atrasos de cronograma. Além disso, as filas de carretas
dentro do Pátio Alpha inviabilizam o espaço necessário para estocagem e, quando formadas nas dependências do porto, trazem
dificuldades à execução de atividades rotineiras de seus funcionários. Assim, utilizando o software Rockwell Arena como ferramenta de
simulação computacional, foi possível fazer uma análise comparativa entre cenários de investimento (contratações, aquisições, novos
turnos de trabalho), buscando a estratégia mais apropriada, e aumentando desta forma a geração de valor para a empresa. A coleta de
dados quantitativos envolveu 3 semanas de observação diária de todo o sistema para a coleta de dados dos intervalos de tempos de
chegada das carretas e dos tempos das operações de descarregamento. Após a definição e retirada dos outliers da base de dados,
determinou-se a tabela de frequência de cada evento e os respectivos histogramas. Assim, foram identificadas as distribuições que mais
se ajustam à base de dados dos processos estudados. Com as distribuições da coleta de dados definidas, construiu-se o modelo de
simulação no software Arena, iniciando com o processo de chegada das carretas, seguido do processo que descreve o descarregamento,
envolvendo a empilhadeira de contêiner como recurso aplicado na simulação. Esta equipe definiu dois cenários para avaliação de
desempenho: o primeiro cenário consiste na manutenção do sistema atual; já o segundo avalia o desempenho do sistema a partir da
aquisição de uma segunda empilhadeira. Segundo o modelo de operação atual, foi possível constatar que o tempo de espera na fila é de
5,1 minutos. A utilização da empilhadeira é de 100% e, ao final de cada jornada dupla de trabalho, permaneceram 16 carretas na fila para
descarregamento, o que implica em custos trabalhistas e de armazenamento, bem como perda de receita. De 59 carretas recebidas na
jornada dupla, apenas 27 carretas foram descarregadas. Das 32 restantes, 16 carretas sequer iniciaram os trabalhos de descarga. Já no
segundo cenário, considerando o investimento em recursos materiais e adquirindo-se uma segunda empilhadeira, o tempo de espera na
fila foi reduzido para 1,8 minutos. A utilização de cada empilhadeira é de 98%, caracterizando pleno emprego do novo recurso adquirido.
Assim, de 66 carretas recebidas, 56 foram descarregadas - das 10 restantes, em média menos de 6 ainda esperavam o início dos
trabalhos em fila. Concluindo, pode-se garantir que o emprego de uma segunda empilhadeira permite efetuar o dobro de operações de
descarregamento, reduzindo em dois terços o tempo original de espera em fila, de forma financeiramente conpensadora à empresa,
constituindo-se em diferencial na análise e tomada de decisão no Projeto GSNC RASO.
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Resumo:
A quantidade crescente de eventos esportivos e sócio-culturais-religiosos que a cidade do Rio de Janeiro sediará, aliado a facilidade de
compra da passagem aérea devido a melhoria do poder aquisitivo da sociedade, tem provocado relativo aumento da demanda de
passageiros nos aeroportos brasileiros. Assim, as companhias aéreas deverão prever a demanda de passageiros para poderem se adequar
às necessidades crescentes dos seus clientes no transporte aeroviário e, desta forma, solidificar sua marca, consolidando suas ações
neste mercado tão concorrido. Este trabalho acadêmico tem como finalidade estudar as características da demanda futura de
passageiros, no transporte aeroviário de certa companhia aérea analisando a série histórica dos trechos São Paulo (aeroporto de
Guarulhos) - Rio de Janeiro (aeroporto Santos Dumont), e o inverso, para que haja adequação visando o pronto atendimento no
transporte de seus clientes, mantendo ou melhorando o seu nível de serviço atual. A metodologia adotada neste trabalho seguiu as
seguintes etapas: revisão bibliográfica abordando-se as técnicas de previsão de demanda; coleta e análise dos dados colhidos da
empresa de transporte aéreo no período de dois anos; submissão dos dados históricos da etapa anterior às técnicas de previsão de
demanda identificadas, avaliando-se os desvios entre a demanda real e a prevista; escolha da técnica mais adequada para análise de
demanda; avaliação dos resultados e proposição das intervenções administrativas e operacionais. Foram identificadas cinco técnicas de
previsão de demanda (Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Holt, Winter e Causal) e calculados os seus erros de previsão. Após
a coleta e análise dos dados históricos obtidos da companhia aérea notou-se a existência de tendência e a falta de sazonalidade. A
análise da razão de viés de todos os modelos, em ambos os trechos, demonstrou que a previsão parcial de todas as técnicas não estão
subestimadas e nem superestimadas, corroborando, de forma satisfatória, as previsões de demanda futura calculadas por todos os
modelos sugeridos. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que, dentre as técnicas estudadas a que se apresenta mais adequada
à série histórica, para os dois trechos, é a de Holt, pois, seu componente sistemático leva em consideração o nível e a tendência e ao
analisar os erros foi o que apresentou a razão de viés mais próxima de zero. Levando em conta os valores obtidos para a previsão de
demanda constatou-se que se nada for feito pela companhia aérea, em relação capacidade de atendimento, esta correrá sério risco em
uma análise mensal, de ocorrer overbooking em seus voos em ambos os trechos. Verificou-se também a quantidade de pessoal
disponível à bordo e em terra para atendimento aos clientes. Seguindo-se a mesma previsão observou-se que o aumento da demanda
inviabilizaria a manutenção da mesma qualidade da prestação do serviço nos anos anteriores, considerando-se, somente, o quesito de
proporcionalidade entre passageiros e funcionários.
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Resumo:
Devido à grande visibilidade das questões relacionadas ao meio ambiente, a reciclagem dos produtos inservíveis tem sido o foco das
empresas na atualidade, diminuindo os custos e melhorando a sua imagem perante a sociedade. É neste cenário que se encontra a
logística reversa aplicada às baterias de veículos automotores, considerada como lixo tecnológico devido a sua composição e pelos
processos complexos e arriscados para a sua reciclagem. Sendo assim, buscou-se analisar o fluxo reverso das baterias inutilizadas, desde
a negociação de vendas das mercadorias novas com o cliente até a unitização das carcaças para a devolução ao fabricante. Para a
descrição deste processo reverso, foi escolhido o estudo qualitativo de caso, com o intuito de apresentar as etapas do processo,
montando fluxogramas simplificados para ajudar na visualização. Com o uso dos fluxogramas foi criado um questionário simples que
aponta possíveis falhas no processo de resgate das baterias. Pela análise do material desenvolvido na pesquisa conseguiu-se juntar
informações para propor melhorias ao processo utilizado atualmente no distribuidor estudado. Com o intuito de atingir o objetivo
proposto, analisou-se o processo logístico reverso de baterias automotivas, seguindo-se a seguinte metodologia: análise bibliográfica
sobre a logística tradicional; análise bibliográfica sobre logística reversa; dissertação sobre o marco regulatório referente às baterias de
veículos automotores; estudo de caso para apresentação das etapas da logística reversa; entrevistas com funcionários de diferentes
setores com o intuito de entender o processo e diagramar as etapas; elaboração de um questionário simples que expõe perguntas
relacionadas às principais dificuldades encontradas na empresa estudada, que poderá ser utilizado e aperfeiçoado em futuros estudos
similares; apresentação de propostas para melhorias nos processos, bem como sugestões para trabalhos futuros. No estudo de caso,
durante o mapeamento da logística reversa, identificaram-se, resumidamente, as seguintes atividades: o recebimento das sucatas; análise
visual da bateria; análise elétrica, caso esteja boa, efetua-se a manutenção necessária para devolução ao cliente; caso não esteja adequada
para uso, são paletizadas, documentadas e enviadas para fábrica ou empresa recicladora. O questionário elaborado para apontar as
possíveis falhas no processo de resgate das baterias considerou perguntas sobre os seguintes quesitos: se há mapeamento do processo
logístico; se os colaboradores da empresa conhecem o processo; qual é a forma de negociação com o cliente final quanto ao
conhecimento do descarte; se existe algum sistema de controle informatizado; se a empresa detém controle documental do processo; e
se existem procedimentos para unitização e armazenagem das matérias. Ao analisar o processo de negociação de venda a base de troca,
verificou-se que esta depende diretamente do retorno da carcaça. Sendo assim, o principal problema encontrado, é a não devolução
desta devido, principalmente, a ausência de uma obrigatoriedade legal para o consumidor devolver a bateria inservível, levando à
utilização do Vale Sucata pela empresa. O Vale Sucata, além de não possuir caráter jurídico legal, não indica o comprometimento da
devolução da bateria inutilizada com clareza. Percebeu-se no estudo que os vendedores, quando efetuam as negociações de venda por
telefone, nem sempre registram a sua proposta de fornecimento e tampouco exigem uma confirmação do cliente sobre a cotação que lhe
foi enviada. Além disso, para o transporte não se verifica antecipadamente o roteiro do motorista, o que dificulta o controle da
documentação que deveria estar anexa a este documento, como canhotos da nota fiscal, Vale Sucata etc..
Titulo: Modelo baseado na teoria fuzzy e em redes neurais para qualificação de fornecedores.
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Resumo:
Objetiva-se, com este trabalho enfatizar a importância de se ter modelos, que representem a realidade, para subsidiarem a tomada de
decisão. Desenvolveu-se um modelo, baseando-se na teoria Fuzzy e em estruturas de rede neural artificial, para qualificar fornecedores
de válvulas de controle que serão aplicadas no processo de produção de gases industriais de uma subsidiária de uma das maiores
empresas de gases industriais e medicinais do mundo. Esses fornecedores possuem função importante no atendimento da qualidade do
processo produtivo e, consequentemente, no resultado final da companhia. Seguiram-se os seguintes passos para se atingir o objetivo
proposto: identificação das variáveis de entrada (universo de discurso, termos linguísticos e funções de pertinência), elaboração de
estrutura de rede neural artificial, qualificar das variáveis de saída identificadas na rede neural (universo de discurso, termos linguísticos e
funções de pertinência), definição das funções de pertinência para as variáveis de entrada e de saída, desenvolvimento das integrais
Fuzzy, criação das estruturas de inferência para processamento das variáveis de entrada e de saída e modelagem no software Microsoft
Excel. As variáveis de entrada utilizadas foram: preço, prazo, condição da assistência técnica, qualidade do produto, certificações,
capacidade de produção, reputação no mercado. Cada uma foi rotulada por três termos linguísticos com descrições adequadas às
variáveis. Como estudo de caso foram utilizados dados reais de um fornecedor para validar o modelo. Como resultado foi possível notar
a viabilidade do uso de técnicas de inteligência artificial para modelagem de situações onde existem dados qualitativos e quantitativos
mesclados em uma situação real. Além disso, entendeu-se que o modelo, apesar de ser baseado na captura da experiência dos
funcionários que tratam do recrutamento de fornecedores, permitiu se obter resultado bastante realista perante a realidade da empresa.
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Resumo:
Este trabalho utiliza a estatística de Weibull para verificar as propriedades de tijolos queimados a lenha e gás natural. O setor de cerâmica
vermelha no país respondeu por cerca de 0,4% do Produto Interno Bruto do país em 2011 e é um dos mais importantes para a economia
do Rio Grande do Norte. No entanto, esta indústria é constituída principalmente por pequenas empresas, utilizando processos
tradicionais e tendo a queima da lenha como a principal fonte de calor, aumentando o desmatamento e contribuindo assim para o
processo de desertificação da região. Além disso, em geral a qualidade do produto cerâmico é muito deficiente, levando ao uso
inadequado das matérias-primas, desperdício de energia, má conformação do produto, degradação do meio ambiente, não obediência às
normas brasileiras e internacionais, etc. A substituição da lenha pelo gás natural, um combustível de baixo impacto ambiental,
representaria um avanço tanto no aspecto ambiental quanto na qualidade do produto, pois a queima por gás é mais homogênea e
eficiente. O Rio Grande do Norte se apresenta como o quarto maior produtor de gás natural do país e segundo da região nordeste, com
uma produção em 2011 de 2,75 milhões de m³/dia. Neste mesmo ano, no estado, o setor cerâmico consumiu apenas 0,2% do gás
vendido à indústria. Com a utilização do gás natural, a desertificação irá diminuir, já que a extração de lenha para queima nos fornos é
uma das principais causas do desmatamento. Além de preservar o meio ambiente, o uso do gás natural diminui o desperdício de matériaprima em até 50%, se comparado ao uso da lenha. Além disso, com o gás a queima é mais homogênea, melhorando a qualidade do
produto final. Assim, verifica-se a necessidade da análise da viabilidade da utilização do gás natural nas indústrias de cerâmicas
vermelhas. Para tanto foram obtidas as características físicas e mecânicas dos tijolos produzidos. Sabe-se, entretanto, que os materiais
cerâmicos apresentam uma série de defeitos que podem atuar como elementos concentradores de tensões e que determinam os pontos
onde se inicia a fratura do produto. A resistência mecânica de um produto depende de sua microestrutura e, principalmente, da
distribuição e tamanho dos defeitos presentes. Como esta distribuição é quase sempre aleatória, a resistência avaliada
experimentalmente apresenta uma dispersão. Para obter a resistência mecânica experimentalmente não é suficiente apresentar somente
o valor médio, mas é essencial levar em consideração a dispersão dos resultados. Quantitativamente esta dispersão dos valores de
resistência mecânica pode ser obtida através da distribuição de Weibull. Assim, foi feita uma comparação qualitativa por meio da
estatística de Weibull entre as amostras a lenha e a gás, analisando-se as vantagens e desvantagens deste combustível. Os resultados
mostram que os produtos queimados a gás natural apresentam propriedades superiores às dos queimados a lenha, e que sua qualidade
média é superior.
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Resumo:
Esta monografia apresenta um trabalho sobre um studio de personal training e pilates que apresentava dificuldade em manter seu
processo de negócio baseado em arquivos manuais, planilhas e livros de anotações. O trabalho expõe as fases de desenvolvimento de
um software, acoplado as atividades de matrícula, avaliação, cadastro/controle da agenda de treinadores e expectativa de faturamento
tendo em vista a obtenção de um maior rendimento e precisão na execução do processo de negócio. A partir da observação in loco foi
percebida a deficiência de um sistema disponível o suficiente para atender à necessidade desse novo segmento de mercado que vem
surgindo. Nesse sentido, foi realizada a caracterização da qualificação de um sistema apontando soluções, como por exemplo,
disponibilidades de horários próprios para os treinadores através de um cadastro (aleatórios) para tal, apresentando resultados nesse
segmento, para que se possa comparar em relação à produtividade e rendimento das atividades realizadas por quem foi capacitado. Essa
caracterização da empresa mostra a importância e o porquê de trabalhar com essa atividade específica, que foi indutivo, pois partiu da
entrevista realizada com os administradores e professores do Studio. A aplicação cria uma agenda após a inclusão de um treinador. Cada
treinador pode configurar os horários da sua agenda, os horários marcados como disponíveis poderão ser utilizados para matricular
alunos. A expectativa de faturamento é apresentada através de uma lista de cobranças geradas em lote para uma dada competência e
cada cobrança poderá ter seu status alterado pelo usuário. O projeto teve seus requisitos identificados em reuniões com o usuário e
proprietário. Para a especificação foram utilizadas notações Unified Modeling Language (U.M.L.), Integration Definition for Information
Modeling (IDEF1X) e padrões de projetos. O desenvolvimento feito na linguagem Java e o layout em Hyper Text Markup Language
(HTML). Os testes funcionais foram feitos manualmente utilizando massa controlada e os testes unitários utilizando framework JUnit.
Por fim, são feitas as considerações finais, em que são exibidos os resultados alcançados, as recomendações para a empresa e para
futuros trabalhos e as limitações encontradas durante o processo de realização deste.
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Resumo:
A empresa Afton Chemical é uma multinacional da área de petróleo que produz aditivos para combustível e óleo lubrificante. A matriz
está localizada em Richmond, Virgínia, EUA ela tem filiais em vários países. A Afton Chemical Indústria de Aditivos Ltda. está situada na
área portuária do Rio de Janeiro e possui um escritório pequeno com cerca de 25 funcionários e uma filial em Caxias fechando o quadro
de funcionários no Brasil. Com esse número de funcionários reduzido, a Afton parece uma empresa de pequeno porte. Os planos da
Afton são de expansão e crescimento, junto com essa expansão vieram algumas preocupações. A área de TI (Tecnologia da Informação)
da Afton pode ser bem enxuta, mas com o aumento da produção e venda, as tarefas de TI que suportam a maioria dos processos,
ficando mais difíceis de serem organizadas e ordenadas. Surgiu a necessidade de ter registros dos atendimentos feitos pela área de TI da
empresa. Atualmente os chamados de TI são abertos por telefone, mas não tem registro obrigatório. Muitas vezes são anotados em
papéis e muitas vezes são apenas executados, não havendo registro e controle. Este trabalho apresenta a implementação de um sistema
de controle dos chamados de TI. Esse sistema permite o controle dos chamados com uma maior facilidade de acesso ás informações,
tanto para os usuários quando para os técnicos que possam estar atendendo. O sistema gerencia os chamados desde sua abertura até o
fechamento. O técnico ou o usuário poderão registrar todas as movimentações feitas durante esse período. O sistema também possui
um cadastro dos equipamentos dos usuários com dados necessários ao atendimento de hardware. O usuário ou administrador poderão
acessar o sistema através do browser de internet, dentro da rede corporativa. Eles têm um login de usuário e uma senha de acesso. O
login do usuário terá os dados relevantes ao cadastro do mesmo definindo o setor do usuário na empresa e sua função dentro do
sistema. Uma vez acessando o sistema o usuário pode ver, na tela inicial, informações dos chamados a que ele tem acesso, definido pela
sua atual função no sistema. Ele tem a disposição menus para abertura de novos chamados ou análise de chamados existentes. Clicando
nos status apresentados, é possível navegar através de uma lista de chamados com aquele status e selecionar um chamado para análise.
Os usuários de perfil técnico tem acesso aos cadastros de equipamentos e outras funcionalidades como setor e função. O
desenvolvimento desse sistema proporciona um melhor controle dos atendimentos e a maior capacidade de organização e planejamento
do crescimento. O sistema desenvolvido de forma customizada, não optando por um software pronto de mercado, atende mais
especificamente as necessidades da pequena empresa (se considerarmos apenas os números da filial Brasil) e pode ser traduzido para
ser oferecido a matriz ou a outras filiais. O sistema foi programado na linguagem PHP e utiliza o banco de dados grátis MySQL. Ele pode
ser utilizado na plataforma Windows ou Linux. O acesso ao sistema é feito usando login e senha para cada usuário, por um browser de
internet dentro da rede corporativa do cliente. Ele permite o melhor monitoramento e gerenciamento do ambiente de TI, com registro dos
chamados e solicitações de usuários sobre atendimentos relacionados a hardware e software. O sistema proporciona maior facilidade na
solução de problemas atuais e futuros por ter todo histórico dos chamados documentado, permitindo a consulta a esse histórico. O
sistema ainda tem um cadastro dos equipamentos da área de informática da empresa, outra ferramenta que pode ser usada de forma
eficaz no controle do ambiente de tecnologia. O nível de controle proporcionado por esse sistema de chamados de TI, permite a
visualização de relatórios de chamados e a geração de estudos e estatísticas que podem auxiliar na tomada de decisão sobre todo o
ambiente de TI da empresa.
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Resumo:
No Brasil 74% da energia elétrica é produzida por usinas hidrelétricas, segundo pesquisas realizadas pela Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). O Brasil construiu seu sistema de energia elétrica baseado na geração hidráulica, onde a produção de energia é motivada pelas
águas da chuva. Em 2001, devido ao acontecimento de fenômenos climáticos ocorreu uma grande estiagem de chuva no Brasil sendo
considerada a maior estiagem dos últimos 70 anos que havia ocorrido no país. Com a ausência das chuvas, o nível de água dos
reservatórios das usinas hidrelétricas foi diretamente afetado, chegando a atingir 26% da sua capacidade nas regiões Sudeste/CentroOeste e Nordeste.Além do baixo índice pluviométrico, a displicência com que tal fato foi tratado pelos órgãos responsáveis direcionou o
país a enfrentar uma crise de energia elétrica. Essa displicência pode ser observada em algumas situações que ocorreram principalmente
com a redução de investimentos de forma inversamente proporcional ao aumento da demanda onde até 1989 o governo investia R$20
bilhões por ano no setor elétrico e nos últimos anos esses investimentos caíram para R$8 bilhões, ale, da não ampliação das linhas de
transmissão impedindo que a energia produzida em excesso numa região pudesse ser aproveitada em outra. O Brasil estava de fato
enfrentando uma crise energética e precisava planejar alternativas para minimizar os prejuízos gerados por uma crise, que já estavam
atingindo grandes proporções. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgou na época um estudo informando que se o governo cortasse
20% da energia elétrica o Produto Interno Bruto (PIB) previsto para 2001 ao invés de crescer 4,5% cresceria 3,5%. Além disso, a
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), identificou que 65% das grandes indústrias decidiram reduzir ou abandonar
novos projetos, ou seja, mais de 850 mil empregos deixaram de ser criados provocando no país um déficit adicional de US$1,6 bilhões.
Fernando Henrique Cardoso nos últimos anos do seu governo adotou algumas medidas para tentar controlar a crise, onde o governo
impôs a população que reduzissem 20% do seu consumo de energia elétrica. Para evitar o descumprimento da norma adotada, o infrator
seria penalizado com multa e, além disso, mesmo com a colaboração da população se o governo não conseguisse atingir sua meta de
economia seriam efetuados cortes no fornecimento d
“
õ ”,
q
economia fosse atingida. Apesar de a população ser praticamente isenta de culpa para o acontecimento da crise, a mesma não se recusou
de participar, fazendo com que a meta na redução de 20% no consumo fosse atingida logo no início do mês de julho. Por mais que o
país tenha conseguido atingir a meta na redução de consumo, não podemos afirmar que a crise foi completamente superada,
principalmente com relação aos prejuízos financeiros que foram gerados na economia. Uma pesquisa realizada pela de Pesquisa
Energética (EPE) ilustra no período de 2006 à 2010 o consumo de energia elétrica por região geográfica, onde é possível observar que
mesmo após a crise e a todas as medidas impostas para a redução de energia o consumo continua crescendo. Este trabalho apresenta o
desenvolvimento de um sistema capaz de gerenciar a locação de Geradores de Energia para substituir a utilização da planilha Excel
utilizada para realizar esta atividade, proporcionando veracidade e atualização da informação. O software Gerenciamento de
Equipamentos de Grande Porte foi desenvolvido utilizando as ultimas tecnologias de cliente servidor, utilizando padrões de projeto
(J2EE PATTERNS), linguagem de desenvolvimento web JAVA e com ênfase na análise visual das informações com a geração de gráficos e
relatórios. O sistema desenvolvido proporcionou diferenciais competitivos, maior velocidade na localização de equipamentos, histórico
de cliente e equipamento, agilidade no processo de locação e redução do prejuízo de contratos vencidos.
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Resumo:
A competitividade de forma global é a palavra chave no mercado quer seja entre os setores ligados ao mesmo ramo de atividade, ou não.
Todos estão, o tempo todo, buscando sua atualização no mercado, a sua eficiência (tanto nos produtos, como nos serviços oferecidos),
todos buscam vender qualidade. E nesta busca que foi criado o sistema para o controle de estoque da empresa V.M.D. Bernanrdino
Bazar e Papelaria ME. Em reuniões realizadas junto à Diretoria, foi informado a dificuldade em realizar o controle de seu estoque de forma
adequada e o quanto isso comprometia as vendas da loja. Por ser uma microempresa e ter uma direção familiar, nunca houve um
interesse em mudar a situação. Constituída de dois diretores e cinco atendentes, que se revezavam na verificação do estoque, perdia-se
muito tempo no atendimento ao cliente, visto que se não encontrasse o produto na loja, o próprio atendente tinha que verificar no
estoque. Muitas vezes o cliente saía sem o produto. O fator de convencimento foi a realização de um projeto de custo mínimo, apenas
com a cobrança dos gastos com os requisitos básicos para a implantação e promessa de treinamento aos funcionários. O objetivo deste
trabalho é possibilitar que a empresa comece a ter controles de seus estoques, uma vez que isso não acontecia, dificultando a sua
gestão. Em função da demora no atendimento no balcão, o índice de clientes não atendidos, ou pela demora, ou por falta do produto,
estava em torno de 06 clientes ao dia. Procurou-se, através dos procedimentos das rotinas diárias, desenvolver um programa específico,
que possa auxiliar no dia a dia, bem como nas tomadas de decisões dentro da empresa. Utilizando softwares gratuitos para minimizar
custos, o programa foi desenvolvido em PHP e MySQL, implementando cadastros de clientes, fornecedores, produtos, funcionários e
geração de relatórios diversos, atendendo às necessidades da empresa. Nos dias de pouco movimento, a empresa atende em torno de 50
clientes, podendo chegar a 130 nas datas de maior movimento (início de período escolar), ganhando em agilidade no atendimento ao
cliente e mantendo o estoque atualizado, pretende-se aumentar em 20 a 30% o movimento da loja e reduzir a zero o índice de clientes
não atendidos.
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Resumo:
O sistema desenvolvido tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação customizada de gestão de relacionamentos com os
clientes usuários dos sitemas da XDETEC para organizar as solicitações efetuadas pelo suporte técnico da XDETEC. A gestão de
relacionamentos com os clientes usuários (Customer Relationship Management - CRM) é um método ou conjunto de processos que
permitem influenciar a compra e fidelidade de um cliente. O resultado é a satisfação do cliente que acaba sendo revertido em vendas
durante a vida do cliente.Basicamente o CRM trabalha junto com o BI para aumentar as vendas de uma empresa.Para um CRM eficiente, é
necessário uma base de informação estruturada e comqualidade. As informações devem estar segmentadas em representação de venda
ehábitos de consumo.As informações obtidas pelos sistemas de CRM devem ser difundidas para áreas dacompanhia como marketing e
vendas, para que estas áreas direcionem esforços e coloquem em praticas estratégias baseadas nas informações obtidas pelo CRM. O
CRM permite acompanhar a evolução pessoal do cliente, os gostos de um grupo ou cliente em especifico. Esse acompanhamento
permite direcionar a compra do cliente , oferecendo a ele promoções e produtos que provavelmente estarão de acordo com suas
necessidades, sejam elas reais ou de puro consumo.O maior desafio do CRM é aumentar sempre a lealdade do cliente. Um cliente leal
compra mais e melhor. Se estão satisfeitos, irão retornar. Um cliente satisfeito tendea propagar sua satisfação, trazendo novos clientes. A
propaganda cliente para cliente é muito mais eficiente e eficaz, pois é mais que uma propaganda, é um testemunho desatisfação. O CRM
está totalmente focado na relação com o cliente. Com o CRM é possível direcionar compras e satisfazer o cliente que tende a comprar
sempre mais e propagar sua stisfação. Atualmente todas as solicitações dos clientes usuários dos sistemas da XDETEC são efetuadas
através de emails e por atendimentos por telefone.Esse procedimento dificulta o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes
usuários. Com o crescimento do número de clientes usuários dos sistemas da XDETEC, foi identificado a necessidade de controle de
solicitações a fim de garantir a melhoria da qualidade do atendimento e dos retornos aos clientes usuários. Devido ao conteúdo das
informações contidas no sistema, a diretoria da XDETEC, optou pelo desenvolvimento de uma aplicação customizada para o controle e
armazenamento dessas informações.O sistema desenvolvido , tem como objetivo administrar os atendimentos efetuados pelo suporte
técnico da XDETEC, e inclui as seguintes funcionalidades e escopo: (i) uma interface Web para administrar e solicitar funções
operacionais do sistema; (ii) comunicação criptografada entre usuário e aplicação; e (iii) disparo de e-mails com aviso de abertura e
conclusão de tickets. O sistema foi desenvolvido utilizando as tecnologias e as ferramentas corporativas da Microsoft, tendo em vista
que a XDETEC é parceira da Microsoft para o desenvolvimento de soluções. O sistema desenvolvido, contempla abertura de tickets
através de formulário web. Todas as informações são armazenadas no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Microsoft SQL
Server 2008 Express Edition, possibilitando a extração de relatórios para obtenção de base de conhecimento. O sistema foi desenvolvido
utilizando as linguagens C# e ASP.NET e o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Microsoft SQL Server 2008 Express Edition para
plataformas Microsoft Windows Server 2008.
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Resumo:
A TopDown sistemas possui um grande problema na gerencia de seus códigos fontes, uma vez que um mesmo código fonte é utilizado
por diversos clientes. Atualmente é necessário manter uma equipe de três pessoas para dar suporte ao funcionamento do atual sistema,
com operações manuais como incluir alguns dados no banco de dados. Muitas das vezes, uma determinada alteração não pode ser
enviada para o cliente devido a ausência de funcionário, pois o mesmo deveria realizar alguma operação do banco de dados que somente
ele possui acesso. Este tipo de acontecimento atrasa os prazos e são suscetíveis a erros. Cada código fonte criado necessita ser inserido
em uma tabela, sendo que os analistas e desenvolvedores não possui acesso a esta funcionalidade, ficando na dependência de um dos
recursos da equipe de suporte. A equipe de teste possui uma maior interação com o programador responsável pelo CA, pois ao detectar
alguma inconsistência no sistema, o mesmo registra uma ocorrência de erro no CA e o programador recebe uma notificação por email.
Esta notificação não existia anteriormente o que ocasionava no esquecimento do CA. O Sistema desenvolvido é um gerenciador de
mudanças de códigos fontes, ele é capaz de rastrear todo o ciclo de vida de um código fonte modificado até a chegada no cliente
destino, historiando todas as atividades realizadas em cima do código fonte em questão desde a descrição das modificações, lista de
códigos fontes modificados, testes realizado pela equipe responsável e disponibilização no cliente. A utilização do SGC (Sistema de
gerência de configuração) está tornando muito mais prático e confiável o CA (Controle de Atualização) dos arquivos desenvolvidos ou
modificados pelos desenvolvedores da TopDown Sistemas, além de proporcionar aos usuário de forma geral uma agilidade na realização
dos processos mais rotineiros. Com a substituição do sistema, os funcionários que antes eram responsáveis pelo controle e atualização
dos arquivos, não possuem mais a responsabilidade de verificar se a nomenclatura dos arquivos estão corretas e até mesmo de realizar a
atualização nos bancos de dados e servidores de aplicação. A integração com os softwares de controle de versão, é um grande facilitador
para a vida do sistema, uma vez que não é mais possível incluir códigos fonte com versão errada no sistema. Pois quando um código
fonte modificado é incluído no sistema para ser testado e atualizado no cliente, o mesmo é pesquisado no SVN ou CVS para saber se o a
versão corresponde com a digitada. Os softwares SVN e CVS são utilizados para controlar a versão de cada código fonte que compõe o
sistema, e a utilização do mesmo pode variar de cliente para cliente, o que pode ser definido na funcionalidade de cadastro de clientes. O
sistema desenvolvido atende tudo o que o sistema antigo atendia, porém com uma melhor usabilidade, mais robusto, mais ágil, ou seja,
mais eficiente. A integração com os sistemas de controle de versão é um grande facilitador para a equipe de suporte, com ela foi possível
disponibilizar mais recursos humanos para outras atividades. O sistema possui um serviço no windows para manter uma tabela do
banco de dados com os códigos fonte mais atuais, trazendo uma maior confiabilidade no que será enviado para o cliente. Os códigos
fonte que serão enviados para os clientes também são enviados de forma automática dispensando qualquer tipo de intervenção
humana, pois os mesmos serão disponibilizados no servidor de FTP (File Transfer Protocol) através de um serviço no servidor Windows.
O Sistema é um gerenciador de configuração de códigos fontes, ele é capaz de rastrear todo o ciclo de vida de um código fonte
modificado até a chegada no cliente destino, historiando todas as atividades realizadas em cima do código fonte em questão, desde a
descrição das modificações, lista de códigos fontes modificados, testes realizado pela equipe responsável e disponibilização no cliente.
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Resumo:
O presente artigo científico tem por escopo, abordar os aspectos relacionados com duas espécies de controle concentrado de
constitucionalidade, a Ação Direta de Constitucionalidade (ADIN) e a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), sob o enfoque da
legitimidade e da legalidade, como formas de atender aos anseios de acesso à justiça do cidadão brasileiro. O tema apresentado é
importante, pois visa buscar um entendimento dos motivos pelos quais, em conformidade com a Constituição Federal, para se propor
uma Ação Direta de Constitucionalidade ou uma Ação Declaratória de Constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal (STF),
somente poderão ser autores ativos em suas demandas, algumas autoridades, instituições políticas, entidades e determinadas
corporações de classe. Nesse contexto, o presente artigo visa responder ao seguinte questionamento: O modelo brasileiro de controle de
constitucionalidade concentrado (ADIN e ADC) possui legitimidade jurídica para atender aos anseios de acesso à justiça do cidadão
brasileiro? O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória com coleta de dados documental na jurisprudência e sobre
o posicionamento de doutrinadores, obtidos por meio de pesquisa bibliográfica nos livros e artigos de revistas jurídicas especializadas,
além das realizadas em documentos e textos existentes em meio virtual. Apesar das diversas controvérsias e posições doutrinárias
apresentadas nesse artigo científico, tanto a ADIN como a ADC, sob a ótica jus positivista adotada pela Suprema Corte brasileira,
possuem legitimidade e a razão de suas existências são resultados da necessidade de dotar no País de uma a segurança jurídica, tão
necessária a uma Constituição dogmática (escrita) como a nossa. No entanto, normalmente, essa espécie de Constituição não adota o
controle difuso jurídico, que é comum nas Constituições históricas (não escritas), utilizadas em países de língua inglesa. Tanto o Poder
Constituinte Originário, como o legislador ordinário tinham essa percepção, pois conceberam para as ADIN e ADC, a possibilidade de
concessão de medida cautelar com efeitos ex-nunc e/ou ex-tunc, produzindo eficácia e efeito vinculante contra todos os órgãos do
judiciário e da administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, sobre ações ou decisões que questionem
inconstitucionalidade de leis ou normas que estejam tramitando em outros Tribunais. Na prática, tais medidas sepultaram a efetiva
possibilidade de aplicação do controle jurídico difuso no Brasil. Desse modo, apesar de o controle difuso jurídico ainda existir no nosso
ordenamento legal, provavelmente devido ao seu pioneirismo e tradição, o seu efetivo emprego se encontra prejudicado pela
possibilidade de se utilizar as ADIN e as ADC dotadas de efeitos cautelares. Resta, portanto, aos detentores do direito de propor as ADIN
e ADC, a fim de se manter de fato a legitimidade do direito que lhes foi concedido pelo Poder Constituinte Originário, requerê-las com o
propósito de atender a coisa pública (res publica), e, não, como muitas vezes tem ocorrido, em benefício de seus interesses individuais
e/ou coletivos. Ainda se mantém a possibilidade de efetivamente se empregar o controle difuso político pelo Senado Federal que, por
previsão constitucional, ocorrerá nas hipóteses em que o STF declarar a inconstitucionalidade, por maioria absoluta de seus membros,
de uma lei ou ato normativo do Poder Público, cabendo, nesse caso, a essa Casa Legislativa, através da espécie normativa Resolução,
suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional. Conclui-se que, o modelo brasileiro de controle de
constitucionalidade concentrado (ADIN e ADC), além de garantir a segurança jurídica, possui legitimidade jurídica para atender aos
anseios de acesso à justiça do cidadão brasileiro.
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Resumo:
A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova perspectiva tanto no âmbito da garantia dos novos direitos como também
inaugurou uma nova agenda de pesquisas ao engendrar o denominado Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. Com efeito, o tema
do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da tutela jurisdicional, elencados no art.5°, XXXV, foram elevados à condição de direito
fundamental irradiando em todo ordenamento jurídico, sobretudo o processual, a constitucionalização dos direitos. Como
consequência, o princípio do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da tutela jurisdicional estabeleceram um claro corte
epistemológico nas pesquisas no âmbito do direito processual civil com ênfase na efetividade do processo e na efetivação dos novos
direitos. Devido à lentidão emblemática do Judiciário na solução dos conflitos, as pesquisas sobre acesso à justiça, em sua maioria,
voltaram-se para a análise da eficácia dos meios de acesso à justiça e dos mecanismos de efetividade do processo visando alcançar um
processo que produza efeitos, em tempo razoável, na vida dos cidadãos. No entanto, ainda é muito incipiente o número de pesquisas
empíricas acerca do amplo acesso à justiça e do impacto dos princípios e valores constitucionais na prática dos juízes brasileiros.
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pesquisa visando identificar na Comarca de Duque de Caxias, num primeiro momento, se os juízes aplicam em sua prática profissional os
princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da tutela jurisdicional, e, num segundo momento, se as
reformas processuais que foram levadas a efeito para aprimorar o acesso à justiça, no âmbito do direito processual civil, estão sendo
adequadamente aplicados pelos juízes da referida comarca. A metodologia aplicada foi a pesquisa qualitativa focada em entrevistas aos
juízes e/ou a seus secretários com perguntas abertas sobre a utilização dos dispositivos do Código de Processo Civil que visam garantir
amplo acesso à justiça, efetividade e julgamento em tempo razoável. Os resultados foram surpreendentes, pois a maioria dos juízes não
aplicam, por diversos motivos, os dispositivos processuais que visam dar maior celeridade e efetividade ao processo o que evidenciou
que, na Comarca de Duque de Caxias, os dispositivos processuais que são muito defendidos e debatidos em seminários e em doutrina
não possuem nenhuma aplicabilidade na prática do Judiciário. A conclusão a qual a pesquisa chegou, em síntese, é que as reformas
processuais são elaboradas sem levar em consideração a realidade da prática judiciária e, portanto, alteram o Código, mas não altera a
realidade deixando, exatamente por isso, de se obter os objetivos visualizados pelo legislador.
Titulo: Justiça global e direitos humanos: o direito à liberdade na contemporaneidade.
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Resumo:
A intensificação do capitalismo, aliado a outros fatores, como o desenvolvimento tecnológico e científico, gerou na contemporaneidade
o processo chamado de globalização. O surgimento de uma economia de mercado global, resultado da internacionalização das
economias nacionais e da expansão global dos investimentos estrangeiros é responsável pela intensificação das desigualdades que agora
alcançam nível global. Neste contexto, a busca pela superação destas desigualdades tem marcado o debate em torno da Justiça Global.
Este cosmopolitismo contemporâneo - ou justiça global - de uma maneira geral, parte da idéia do igual valor moral de todos os seres
humanos, estabelecendo a partir da avaliação de situações empíricas razoavelmente precisas, deveres de justiça que venham a garantir o
respeito e a dignidade de cada pessoa individualmente e que tem como tarefa a promoção do progresso moral. Neste sentido, muito se
tem discutido sobre a efetividade de um modelo que venha a garantir a proteção dos direitos humanos em nível global, buscando de
certa maneira deslocar o monopólio desta garantia da esfera dos Estados para uma esfera supranacional. Hoje há diversos organismos
internacionais de monitoramento dos direitos humanos, dentre estes há organizações internacional com competência jurisdicional e que
vem produzindo intensa jurisprudência em matéria de Direitos Humanos. O objetivo da pesquisa é o de permitir aos alunos conhecer e
avaliar o conteúdo das decisões de algumas cortes supranacionais de direitos humanos, em especial no que toca ao direito à liberdade,
que sempre foi reconhecido como o mais essencial dos direitos humanos, mas que passou a ser identificado com o ideal do liberalismo
econômico, para identificar o sentido que lhes vem sendo atribuído, o que permitirá uma analise comparativa entre este sentido o seu
respectivo conceito na filosofia do direito e na doutrina, possibilitando uma maior compreensão a respeito dos direitos humanos
garantidos pela jurisprudência das cortes supranacionais.
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Resumo:
O movimento da Ecologia Profunda surge, no contexto atual, como contraponto à crise de paradigma vivida pela sociedade ocidental,
cuja origem encontra-se diretamente relacionada à adoção do modelo cartesiano, mecanicista e patriarcal predominante há décadas,
influenciando e moldando-a em todos os seus aspectos até os dias de hoje. Trata-se fundamentalmente uma crise de percepção, pois os
maiores problemas da atualidade não podem ser vistos ou resolvidos isoladamente exatamente por serem fruto de uma visão
segmentada de esferas intrinsecamente relacionadas. Permanecer nesse paradigma significaria desencadearmos os mesmos processos
auto-destrutivos que vivemos atualmente ao invés de trazer respostas e soluções. Assim é que a Ecologia Profunda propõe romper com
o velho modelo, tirando o foco do homem e de sua maneira de enxergar o mundo em segmentos para oferecer uma visão ecológica, ética,
integrada e holística do mundo, na qual o ser humano constitui apenas uma pequena parte e encontra-se lado a lado com os demais
seres vivos, todos detentores de valor intrínseco. Nesse diapasão, é necessário que façamos uma análise sobre a forma como o Direito
vem enfrentando essa crise, tendo em vista seu caráter regulador da vida em sociedade, precipuamente com o escopo de viabilizar
existência contínua e pacífica entre os indivíduos. O Direito ambiental brasileiro, notadamente antropocêntrico, permanece limitado à
enxergar a natureza como recurso natural e objeto dos interesses humanos, reconhecendo tão somente seu valor econômico e
instrumental. Como consequência lógica, nota-se uma evidente ineficiência com relação à efetiva proteção do meio ambiente. Não é a
toa que no dia vinte e dois de junho de dois mil e dois, a Organização das Nações Unidas publicou o documento final da Conferência
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respectivamente. Assim nos perguntamos: esse é o Futuro que nós queremos? Um mundo quinhentas e noventa e três vezes mais
desenvolvido, com a mínima existência da natureza e dos animais? Resta claro que as soluções propostas pelo direito ambiental, bem
como as repostas econômicas de desenvolvimento sustentável tão em voga, ambas calcados na visão antropocêntrica da chamada
ecologia rasa, escondem a mesma lógica, pois na verdade está se oferecendo apenas uma maneira de continuar legitimando um modelo
falido e em crise.Por isso, pretende-se com o presente trabalho fazer uma reflexão crítica sobre o atual tratamento jurídico concedido à
natureza e problematizar o paradigma de sociedade por nós adotados à luz de uma teoria filosófica que propõe uma visão nãoantropocêntrica, ecológica, ética e integrada que possa nos trazer soluções efetivas para a crise estrutural enfrentada.
Titulo: (Des)cumprimento do estatuto da criança e do adolescente em situações de exploração sexual comercial de crianças e
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Resumo:
O presente projeto de iniciação científica tem por objetivo geral pesquisar e analisar as respostas do Poder Público municipal ao
fenômeno da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, referindo“
õ
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conceituação derivada da pesquisa de Eva Faleiros, na cidade de Nova Friburgo, interior do Estado do Rio de Janeiro, para fins de verificar
eventual omissão ou desarticulação entre os diversos órgãos e agentes com competência para atuarem positivamente em tais
enfrentamentos. Parte-se do microssistema de proteção à infância e juventude consignado na Constituição da República Federativa do
Brasil (1988), bem como das normas constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), especialmente os princípios da
proteção integral, da municipalização e da absoluta prioridade no estabelecimento de políticas públicas que visem à garantia dos direitos
das referidas pessoas em processo de formação. Especificamente, objetiva-se verificar e analisar a atuação, as propostas, os recursos, os
resultados obtidos e a (des)integração entre as principais instituições sediadas no município, de natureza pública e privada, que tenham
por missão a proteção de crianças e adolescentes contra a situação de exploração sexual comercial. Não se pretende, pois, investigar as
causas do fenômeno na cidade, nem questões ínsitas às pessoas e famílias envolvidas, o que não exclui futura abordagem
multidisciplinar nesse sentido. Espera-se que os dados coletados possibilitem avaliação acerca do (des)cumprimento do ECA, mas
também de experiências positivas. Para a obtenção dos resultados esperados serão realizados estudos sobre a legislação federal,
estadual e municipal e revisão bibliográfica sobre o tema, além de coleta de dados junto aos referidos órgãos municipais e demais
instituições para análise sob perspectiva preponderantemente qualitativa, principalmente o Conselho Tutelar, CMDCA, Secretaria de
Assistência Social e Ministério Público estadual, entidades do Terceiro Setor e Legislativo Municipal.

Juridicas

Direito
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 135 de 292

Titulo: A responsabilidade civil das indústrias do tabaco.
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Resumo:
Buscou-se demonstrar, com o presente trabalho, que a legislação pátria, em especial o Código civil, o Código de defesa do consumidor e
a Constituição Federal, conjugada com boa parte da doutrina jurídica, possui os institutos jurídicos necessários à responsabilização das
indústrias do tabaco pelos danos causados aos consumidores, os fumantes. Não obstante, a jurisprudência brasileira é quase unânime
em rechaçar os pedidos de indenização dos fumantes que buscam a responsabilização apontada. Buscou-se, então, identificar os
principais argumentos das indústrias do tabaco que são acolhidos pelos juízes como fundamento para não conceder aos fumantes a
indenização pelos danos causados pelas indústrias do tabaco. Identificou-se que os três principais argumentos da indústria do tabaco
são: a licitude da produção e comércio do tabaco no Brasil; a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano; e o livre arbítrio
do fumante. Buscando-se a desconstituição dos três argumentos, viu-se que o ato ilícito não quer dizer necessariamente violação a uma
norma expressa; qualquer ato atentatório da moral, dos bons costumes ou que ofenda os princípios constitucionais pode ser
considerado ato ilícito. Quanto ao nexo causal, embora a prova em um processo judicial possa ser complexa, não é difícil vislumbrar, eis
que o dano causado, a doença do fumante, foi diretamente provocada pelo uso da substância nociva, que só foi possível com a conduta
da indústria que produziu e comercializou o produto nocivo. Ainda, com relação ao livre arbítrio do fumante, demonstrou-se que a
vontade deste é muito prejudicada pela nicotina contida no tabaco, substância com elevada capacidade de provocar dependência
química e psicológica. O problema é agravado uma vez que as poderosas indústrias do tabaco investem nesta capacidade viciante de seu
produto, bem como investem pesadamente na publicidade destes, ainda que, nos dias atuais, tenha se iniciado algum controle sobre
este processo. Mais prejudicada é a vontade do fumante, principalmente porque este se vicia no tabaco, na enorme maioria dos casos,
antes dos dezoito anos, ou seja, antes mesmo de ser absolutamente capaz. Com isto concluiu-se que, muito embora não se venha
aceitando, nos tribunais e juízos brasileiros, a responsabilização das indústrias do tabaco pelos danos causados aos seus clientes, os
fumantes, esta responsabilização é plenamente possível utilizando-se apenas dos institutos jurídicos já existentes e a doutrina jurídica
brasileira, pautando-se, pois, no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e nos princípios constitucionais, em especial os
princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, à saúde e da proteção do direito do consumidor pelo Estado. A
metodologia utilizada foi basicamente a pesquisa bibliográfica, expondo-se a posição da doutrina da responsabilidade civil,
constitucional e específicas sobre o tema. Fez-se, apoiado nestes autores, uma reflexão acerca dos institutos da indenização por danos
morais e patrimoniais, bem como das características do instituto da responsabilidade civil objetiva. Interpretou-se ainda o ato ilícito e o
dever de indenizar, buscando-se, com isso, fundamentar a posição defendida.
Titulo: (Ir)renunciablidade de direitos trabalhistas à luz da conciliação.
Autor(es): Nunes, F.F.
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Resumo:
A pesquisa parte-se da constatação que os princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a
compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas normas. São verdades fundantes
de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos
de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis". Os direitos dos
trabalhadores como regra são irrenunciáveis face ao princípio da Irrenunciabilidade. No entanto, o direito do trabalho admite exceções,
bastando observar a permissão da Conciliação na Justiça Trabalhista. O presente artigo tem por objetivo despertar no público,
principalmente, os Operadores do Direito, a polêmica sobre o assunto, pois qual o alcance dessa Conciliação face ao princípio em
discussão diante dos direitos do Trabalhador. O princípio da Irrenunciabilidade não estaria na contramão da Conciliação, por se tratar de
um princípio de norma Constitucional? A Conciliação permitida na Consolidação das Leis do Trabalho não seria uma norma
infraconstitucional, no caso de confronto com o Princípio da Irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, de caráter inconstitucional e
não recepcionada pela Constituição Federal de 1988? Como conclusão, há o interesse de despertar a curiosidade de nosso público
sobre o assunto em pauta, haja vista que os princípios são basilares para os operadores do direito e de interesse dos empregados e
empregadores, e ainda, trazem consigo outras proteções tais como, os princípios, do trabalhador hipossuficiente, da proteção, da norma
mais favorável, da condição mais benéfica, princípio da primazia da realidade. Finalmente, o desencontro entre os princípios traria ou
não um prejuízo irreparável frente às normas protetoras à saúde do trabalhador? A metodologia empregada quanto ao procedimento
técnico foi a bibliográfica, fundamentada nos estudos do autor Uruguaio Américo Plá Rodriguez.
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Resumo:
A realidade jurídico-social da atualidade está marcada pela preponderância de valores constitucionalmente garantidos, voltados à
proteção dos direitos básicos do homem. A nova ordem constitucional desloca o foco de proteção da propriedade para a pessoa, de
forma a colocar o indivíduo como objeto central da tutela. Contudo, não basta a previsão formal e positivada de tais direitos para o
alcance do objetivo maior do diploma constitucional, qual seja, garantir a dignidade da pessoa humana. Por esse motivo, a Constituição
buscou mecanismos para dar efetividade a seu texto e estabeleceu, impositivamente, deveres aos poderes constituídos, obrigando-os a
atuar em prol da efetivação desses direitos. A despeito disso, nem sempre o poder público observa devidamente seus deveres e, na
maioria das vezes, deixa de cumprir seu papel perante a sociedade, omitindo-se diante dos anseios e necessidades do povo. Em vista
disso, faz-se necessário atribuir ao Judiciário funções antes não consideradas, muito embora legitimadas pelo texto constitucional, com
vistas a uma conduta proativa em favor dos direitos constitucionalmente garantidos, mesmo que importe em confronto com os demais
poderes. O presente estudo visa abordar os conceitos de judicialização e ativismo judicial, com enfoque na atuação do Judiciário no
controle das políticas públicas, expondo os fundamentos favoráveis a essa atuação por meio de uma análise das críticas elaboradas pela
doutrina. Tal análise norteia-se por teorias que tratam das diferentes esferas de proteção no âmbito de cada direito constitucional de
forma individualizada, com o objetivo de evidenciar uma zona de efetivação plena e indiscutível que irá assegurar, justamente, a
observância mínima do direito garantido. A fundamentação teórica visa explicar a intervenção judicial na esfera específica das políticas
públicas, entendidas como veículos de efetivação dos direitos constitucionalmente emanados do poder público. Nas críticas à
proatividade do Judiciário brasileiro, elaboradas pela doutrina, analisam-se, em especial, os riscos para a legitimidade democrática e a
politização da justiça, bem como a capacidade institucional do judiciário e seus limites. Para melhor entendimento do tema, a estrutura
normativa é analisada sob uma perspectiva dual dos direitos constitucionais, de modo a possibilitar a identificação, no âmbito de cada
um desses direitos, de um conteúdo essencial ou zona central e de uma parte de conteúdo não essencial, submetida ao pricípio da
proporcionalidade, parte ponderável, também chamada de zona externa. Após a análise da estrutura dual aceita pela doutrina, discute-se,
com base nos estudos de Góes (2007), a proposta de um paradigma tridimensional para a dogmática pós-positivista. À pesquisa de
natureza bibliográfica, consolidada nas obras de autores constitucionalistas, soma-se pesquisa documental, a partir da análise de casos
que tratam do tema, presentes na jurisprudência. Da pesquisa realizada conclui-se que é legítima a intervenção do Poder Judiciário na
concretização dos direitos sociais constitucionalmente assegurados, em especial no controle judicial das políticas públicas. Conclui-se
também que não se pode condicionar a realização dos direitos sociais à existência de recursos financeiros do estado brasileiro, o que
significaria reduzir a eficácia desses direitos a zero, desqualificando-os em sua jusfundamentalidade material assegurada pela
Constituição pátria.
Titulo: O PLC 122/06 : tensões e clivagens na discussão sobre o combate à homofobia no Brasil.
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Resumo:
A presente pesquisa visa analisar os avanços e retrocessos verificados no Brasil, nos últimos anos, no que se refere à ciminalização da
homofobia, tomando como referência as discussões e tensões verificadas por ocasião do debate sobre o PLC 122/06, que visa
criminalizar a discriminação motivada pela orientação sexual ou identidade de gênero do indivíduo, alterando a Lei 7716/89 que define
os crimes resultantes somente de preconceitos de raça ou cor. Ao texto original do projeto, foram acrescentadas, ainda, as
discriminações por condição de pessoa idosa ou com deficiência, o que abarcará as discriminações pautadas unicamente na idade da
pessoa ou no fato de ter alguma deficiência física ou mental. Como em todo processo social, verificam-se consensos e clivagens entre
indivíduos e grupos sociais que se opõem por questões políticas, ideológicas, religiosas etc, fazendo com que o debate em torno da
questão ganhe, muitas vezes, contornos dramáticos, e mobilize diversos setores da sociedade.Objeto de crítica de alguns setores da
sociedade, em especial dos evangélicos de tendência neopentecostal, o projeto em questão transformou-se num dos mais recorrentes
temas de debate nas últimas eleições presidenciais, colocando-se em destaque na agenda pública nacional. Serão analisadas também,
comparativamente ao PLC 122/06, outras iniciativas legais no que tange o combate à homofobia foram tomadas em outras esferas do
poder, como no município do Rio de Janeiro, onde foi aprovada e sancionada pelo prefeito a Lei municipal 2475/96, a qual proíbe
qualquer repartição ou estabelecimento comercial de discriminar uma pessoa em virtude de sua orientação sexual e, no estado do Rio de
Janeiro, que, por meio do Decreto 43065/11, garantiu o direito ao uso do nome social por travestis e transexuais na administração
estadual direta e indireta. Outro objetivo da pesquisa é inserir o corpo discente num estudo sobre um tema presente na agenda pública
nacional e mundial, possibilitando-o compreender a normatização existente e as conexões entre esta e a realidade social, possibilitando
o desenvolvimento de uma reflexão crítica da realidade circundante ao universo acadêmico.
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Titulo: O debate contramajoritário: fundamentos políticos para a suprema corte norte-americana.
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Resumo:
O debate contramajoritário permeia um dos aspectos centrais do constitucionalismo contemporâneo: a relação entre democracia e
direitos fundamentais. A consolidação de um projeto democrático depende, em grande parte, de dois fatores preponderantes: (a) da
capacidade dos poderes estatais em preservar os direitos fundamentais dos cidadãos, e (b) da criação de mecanismos apropriados para
assegurar a deliberação democrática. Mais do que tão-somente garantir normativamente direitos, a democracia precisa garantir os
mecanismos institucionais apropriados para que a deliberação entre cidadãos possa efetivamente influenciar a formação da vontade
política do Estado. É justamente nesse sentido que se poderia falar em uma relação, constitucionalmente circunscrita, entre direitos
fundamentais e deliberação democrática. Um dos mais importantes objetivos da deliberação consiste na tentativa de se estabelecer
consensos necessários para a vida democrática. Os mecanismos deliberativos são projetados para alcançarem consensos sobre o
conteúdo de direitos e liberdades fundamentais, necessários para guiar a vida política do Estado. Muitos dos direitos objeto de
deliberação na sociedade apresentam um conteúdo significativamente moral, assim no caso de liberdades como a de expressão e a de
crença, que são inseridas no texto constitucional por meio de princípios abstratos, ou seja, são liberdades estabelecidas prima facie. Na
medida em que possuem um conteúdo normativamente abstrato, são constantemente alvo de debates e controvérsias acerca dos seus
exatos contornos. Em muitos casos, a deliberação não é capaz de produzir consenso sobre o conteúdo normativo desses direitos e
liberdades. Diante desta dificuldade, inerente ao fenômeno democrático, os procedimentos deliberativos acabam por se restringir à
acordos baseados na vontade das maiorias político-representativas. Assim, é com frequência que desponta a tensão entre a vontade
majoritária e os anseios das minorias no processo político-deliberativo. Invariavelmente, os conflitos entre esses polos transbordam para
a dimensão das cortes de justiça, e demandam uma resposta judicial consistente na definição do conteúdo de princípios
constitucionais. Em uma primeira leitura, a concepção de contramajoritarismo como uma tensão entre direitos fundamentais e vontade
da maioria revela-se adequada, na medida em que expõe uma das principais tensões relacionada com os regimes democráticos
contemporâneos. Soberania popular e direitos fundamentais são valores amplamente defendidos nas Constituições democráticas, e que
precisam ser compartimentados pela atuação da Suprema Corte. Contudo, uma análise mais cautelosa demonstra alguns obstáculos com
os quais se depara essa concepção tradicional. Neste estudo, pretende-se analisar os principais argumentos apresentados no debate
contramajoritário a partir de duas perspectivas: (I) em relação aos seus postulados metodológicos, busca-se apontar os principais
problemas relacionados com os elementos estruturais da tese contramajoritária – (a) a composição das maiorias políticas, (b) a
dimensão do fenômeno da opinião pública, e (c) os mecanismos institucionais de pressão sobre as decisões da Suprema Corte; (II) em
relação à sua dimensão político-institucional, propõe-se uma releitura da jurisdição constitucional da Suprema Corte, focada no
contexto político em que está relacionada com os demais poderes estatais. Desse modo, a tensão tradicionalmente apontada como
dificuldade contramajoritária pode ser redimensionada dentro da estrutura política que compõe o quadro institucional das democracias
contemporâneas. Novos fundamentos podem ser apontados para o estudo do papel da Suprema Corte, a partir da análise crítica sobre
os postulados em que se assenta a teoria constitucional clássica.
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Mediação Pedagógica
Resumo:
O presente estudo visa demonstrar a partir da criação do núcleo de mediação comunitária a importância dos métodos alternativos para
composição dos conflitos sociais. Com objetivo de resolver conflitos de forma eficaz, rápida e menos onerosa, visando à resolução de
conflitos de forma não adversarial. e a desconstrução da tão utilizada cultura do conflito que fomenta a crescente judicialização dos
litígios, principalmente os de menor complexidade, predominante no âmbito do Judiciário Brasileiro, os métodos de resolução de
conflitos, conhecidos como MARC, tem demonstrado ser uma ferramenta de grande efetividade na solução célere dos conflitos, a partir
do consenso das partes envolvidas na busca da solução por elas mesmas com a participação de um terceiro interveniente de forma
imparcial e ética. Demonstrando, assim, que para se resolver conflitos advindos da convivência social existem outras vias de acesso à
justiça, que não somente o Poder Judiciário, pois o ser humano é dotado de capacidade suficiente de resolver seus próprios problemas
mediante dialogo, negociação e compromisso nos acordos assumidos, que visam o bem estar de ambas as partes e da sociedade de
modo geral. Nesse sentido, buscou-se a análise de um caso concreto, ou seja, a implementação de um Núcleo de Mediação Comunitária
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referidos núcleos. A fim de desenvolver a pesquisa, foram estabelecidos como procedimentos metodológicos primeiramente a pesquisa
bibliográfica, através da qual nos forneceu os conceitos técnicos a cerca dos conflitos, suas causas, tipos e consequências, bem como
os principais métodos de resolução existentes atualmente, evolução histórica e quais são aplicados e normatizados no Brasil, além do
posicionamento doutrinário a respeito da constitucionalidade de tais mecanismos. Numa segunda etapa, foi realizada a pesquisa de
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analise dos resultados obtidos a partir dos relatórios fornecidos pelo MPE. Nessa perspectiva, a pesquisa concluiu que os métodos de
composição de conflitos têm contribuído eficazmente para o desafogamento do Poder Judiciário, no sentido de que os conflitos menos
complexos possam ser resolvidos através da utilização das técnicas de adequadas de composição, com especial destaque para a
mediação, evitando, assim, a judicialização desnecessária e redução da violência, o que ficou claramente evidenciado através dos dados
analisados extraídos dos relatórios.
Titulo: Análise da relação do poder público em Nova Friburgo com as instituições de abrigamento de crianças e adolescentes.
Autor(es): Lustman, S. O.
Floro, C. R.
Email:
muzymello@ig.com.br
Palavra Chave: ECA
Abrigamento

139

Mello, K. M. S.
IES:

UNESA

Poder Público

Resumo:
A presente pesquisa tem por objetivo geral investigar e analisar a relação dos entes do Poder Público municipal com a questão do
abrigamento de crianças e adolescentes na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, e verificar se estão sendo cumpridas as
determinações do microssistema protetivo da infância e da juventude consignado na Constituição da República Federativa do Brasil
(1988) e no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), especialmente no que tange ao acolhimento de crianças e adolescentes
aos quais é imposta a situação transitória de passagem por instituições que devem ser criadas e mantidas exclusivamente para esse fim.
Para tanto, além das referências teóricas obtidas com a revisão bibliográfica (textos em livros e artigos científicos) e estudo da legislação
federal, estadual e municipal, o projeto tem por objetivo analisar a situação do(s) abrigo(s) na cidade de Nova Friburgo e acompanhar as
proposições e projetos criados a nível municipal para a execução dos ditames do ECA pelos poderes Executivo e Legislativo, bem como
das ações propostas pelo Ministério Público visando a compelir a municipalidade a dar efetividade às normas de proteção às crianças e
adolescentes no âmbito do Município de Nova Friburgo. Também visa à análise da atuação e da eficácia do Conselho Tutelar com foco
em sua estrutura e recursos humanos, na atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e demais órgãos
vinculados à administração pública que tenham por missão executar ou articular políticas para o cumprimento do ECA. Além do
referencial teórico, os dados serão coletados através de pesquisa de campo que inclui consulta a diversas fontes documentais e aos
agentes que atuam diretamente nas atividades que interessam ao tema através de entrevistas estruturadas ou semiestruturadas,
questionários e outros instrumentos de coleta de dados que se fizerem necessários, adequados e úteis para o alcance dos resultados.
Não se pretende obter diagnóstico ou solução definitivos, mas despertar reflexões que possam contribuir com o aprimoramento das
instituições.
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Resumo:
A pesquisa tem como objetivo aprofundar um estudo sobre as entidades paraestatais. Ao longo da pesquisa se buscará responder ao
seguinte questionamento: O processo administrativo disciplinar nas entidades paraestatais pode ter procedimento específico
desvinculado das Leis 8.429/92 e 8.112/90? As entidades paraestatais estão presentes no cotidiano dos cidadãos brasileiros, seja em
formação profissional para a indústria e comércio, seja na educação infantil ou apoiando às micro e pequenas empresas, sendo todas as
atividades buscando o desenvolvimento. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizar-se da pesquisa exploratória, e realizada
pesquisa bibliográfica e documental. No decorrer da pesquisa vislumbra-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,
atenta-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. Assim, o resultado da pesquisa também perpassou por uma análise com elaboração de sugestões
de pontos específicos da Lei 8.112/90 que poderiam ser utilizados em um normativo própria a ser elaborado para as paraestatais, e a
seguir elencados: Formação das comissões por 03 (três) empregados estáveis, não indicados; Não obrigatoriedade de publicação da
composição das comissões; Não obrigatoriedade da Sindicância, podendo partir diretamente para o PADI; Os prazos podem ser
flexibilizados, com vistas a tornar mais célere o procedimento, previstas as prorrogações desde que razoáveis; 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 tornálo sem efeito. Portanto, depois de analisadas as possibilidades, buscado na doutrina e na legislação pátria, têm-se que o procedimento
específico para as entidades paraestatais no que diz respeito ao Processo Administrativo Disciplinar é possível, e de maneira relativa, em
função das possíveis lacunas, que demandarão a subsidiariedade às leis especiais.
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Resumo:
O presente trabalho pretende analisar, sob a ótica dos princípios constitucionais e infraconstitucionais de Direito, a responsabilidade
pelo pagamento da comissão de corretagem na compra e venda de imóveis. Com critérios objetivos estabelecidos através de pesquisas
jurisprudenciais e bibliográficas, pautando-se na visão dos doutrinadores pátrios, juízes e desembargadores do Estado do Rio de Janeiro,
pretende-se abordar toda a polêmica existente sobre o assunto e analisar se é licita a transferência de responsabilidade pelo pagamento
da comissão de corretagem na compra e venda de imóveis ao comprador. Tem como objetivo analisar o contrato de corretagem sob a
ótica dos princípios constitucionais, da boa-fé, da efetividade e da liberdade em contratar. Atualmente o contrato de corretagem vem
sendo amplamente discutido nos tribunais, justamente pela falta de observância ao dever de informar e pelas infundadas alegações de
ser de única responsabilidade do vendedor o custeio das comissões de corretagem. Algumas outras alegações também são comumente
observadas, como por exemplo, a falta de contrato que obrigue o comprador a se responsabilizar por esse custeio e a falta de
conhecimento deste custo. Essa discussão ganhou fôlego por ser o Rio de Janeiro motivo de destaque no mercado imobiliário, sendo
este o local de maior crescimento e valorização dos últimos anos. Não obstante, superando, inclusive, regiões como São Paulo, Belo
Horizonte, Distrito Federal, Salvador, Fortaleza e Recife, especialmente após a notícia de que o estado sediará eventos esportivos que
trarão consigo elevados investimentos e melhorias para o estado fluminense. Com tanto destaque, é notório o vultoso aumento nas
negociações de imóveis que são intermediadas por corretores no Rio de Janeiro, surgindo, portanto, a necessidade de se realizar um
estudo sobre a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, já que este é um custo elevado na compra e venda de
imóveis e vem sendo motivo de diversas demandas judiciais. Neste estudo faremos uma abordagem sobre a evolução histórica da
comissão de corretagem no Brasil, sobre o contrato de corretagem no ordenamento jurídico brasileiro e o seu dever de informar, e sobre
o papel do corretor e as suas funções. Também conceituaremos e diferenciaremos as duas práticas da comissão de corretagem (afeta a
imóveis novos e usados), analisaremos as negociações de imóveis com base nos princípios de direito, mostraremos as posições:
doutrinarias, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e das suas Turmas Recursais, sempre buscando responder à seguinte
indagação: de quem é a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, seria exclusiva do vendedor, ou pode ser
livremente acordada? Torna-se necessário o presente estudo por ser este o motivo de uma avalanche de ações que acabam por tornar
menos eficaz a máquina judiciária, em especial os juizados especiais que mais recebem este tipo de demanda. O presente estudo pautase na análise das decisões recentemente prolatadas sobre o assunto e em pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos e parecer
elaborado pelo Ilustre professor Silvio Capanema, em resposta à consulta formulada pelas maiores empresas do ramo, sempre com o fim
de elucidar o assunto, mostrando de forma clara as teses atualmente sustentadas, seus prós e contras, suas implicações e a
possibilidade de aplicação prática das teorias ventiladas por juízes, desembargadores e advogados especializados no assunto.
Titulo: (In)constitucionalidade do trabalho do menor de 16 anos.
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Resumo:
O estudo analisou às decisões dos Juízes da Infância e Juventude em concederem autorizações para menores de 14 anos trabalharem.
Será abordada no trabalho a parte história acerca do trabalho do menor. Também será tratado no tocante aos princípios e normas
constitucionais, bem como as normas infraconstitucionais a respeito do trabalho infantil. Entre os anos de 2005 a 2010 pelos dados
apurados pelo Ministério do Trabalho e Emprego há no Brasil mais de 33 mil autorizações para crianças e adolescentes trabalharem.
Importante ressaltar que existem autorizações de crianças de 10 anos trabalharem até mesmo em lixões, fábricas de fertilizantes. Sendo
que a Constituição Federal de 1988 proíbe o trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
Todavia, há brechas legais para os juízes concederem a autorização como o artigo 227 da Constituição Federal, bem como os artigos
65/67 e 68 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O trabalho trará posições Jurisprudenciais e de estudiosos do Tema a favor e
contra as autorizações e suas fundamentações. Por fim, será discutido qual o tipo de contrato que é realizado entre o empregador e
essas crianças e adolescentes em que foram concedidas pelo juiz da infância e Juventude. Quais direitos têm essas crianças? Será que o
contrato é nulo? Observa-se que se um fiscal chegar ao local de realização do trabalho do menor e deparar com um adolescente, por
exemplo, com 12 anos de idade trabalhando com autorização que é concedida pela justiça, não poderá o fiscal multar a empresa ou levar
o problema ao Ministério Público ou até mesmo O Ministério do Trabalho e Emprego. A metodologia empregada quanto ao
procedimento técnico foi a bibliográfica, fundamentada nos estudos do autor Uruguaio Américo Plá Rodriguez. A pesquisa encontra-se
em face de elaboração do texto, com a pesquisa bibliografia e estatística concluída. Não a descreveu como exceção, não compete ao
interprete (Tribunal Regional do Trabalho e Superior Tribunal do Trabalho – 1ª e 2ª Instâncias) fazê-lo; utilizando-se de critérios
subjetivos para aferir o que vem a ser imóvel suntuoso ou de alto valor. No tocante a metodologia de pesquisa, foi utilizada a qualitativa,
com abordagem dedutiva, com técnica de coleta de dados de forma indireta, ou seja, pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Ao final,
verificar-se-á que deve ser garantido o mínimo de bens ao devedor para que este possa ter garantida a sua dignidade enquanto ser
humano. Portanto, mesmo que este esteja inadimplente, existem certos bens que, de regra, não poderão ser executados para pagamento
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Resumo:
Busca a pesquisa identificar até que ponto o exercício da liberdade de associação, no seu aspecto de autonomia de organização e
funcionamento, pode ser praticado sem que se revele indevidamente discriminatório. A liberdade de associação, tutelada na Constituição
Federal de 1988 nos incisos XVII, XVIII e XIX do art. 5º, compreende o exercício da vontade humana sob quatro circunstâncias distintas.
À luz da garantia, a referida vontade deve determinar se o indivíduo irá se associar, manter-se associado ou mesmo deixar a associação.
Além dessas, materializa-se a vontade na autonomia de organização e funcionamento da associação. A dificuldade, que não é exclusiva
da aludida espécie de liberdade, não está em reconhecer a abrangência do seu conteúdo nas três primeiras circunstâncias apontadas,
mas em estabelecer os exatos contornos que determinam onde começa e onde termina o direito na definição da última, e o quanto pode
o poder público interferir nessa seara. Retrata bem a problemática a discussão levada ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp.
650.373, na qual membros da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade - TFP, símbolo histórico do pensamento
conservador no Brasil, rivalizaram acerca de cláusulas estatutárias determinantes à composição da liderança da instituição. As referidas
cláusulas, firmadas no ato de fundação da entidade, assegurava apenas aos membros fundadores a possibilidade de integrarem a cúpula
administrativa. Enquanto a ala dos dissidentes entendia que o estatuto, nos termos retratados, se mostrava indevidamente
discriminatório a outra concebia a proposta do instrumento inerente e indissociável à perspectiva ideológica da instituição. A título de
argumentação, o fundamento em favor da preservação da liberdade associativa pode ser utilizado por ambos os grupos litigantes
apontados. Buscou a pesquisa, em um exercício dialético, identificar os fundamentos que compuseram a tese vencedora e a tese vencida
no Resp. 650.373, e em um exercício fenomenológico identificar a essência ideológica por trás dos referidos argumentos. A
confrontação de perspectivas teóricas distintas, próprias do método dialético, propicia na reflexão proposta a concepção do mutável e
constante. Atentar-se a essa condição na maneira de trabalhar a temática favorece a extração do que há de mais coerente e
preponderante no campo das ideias, uma vez que é possível se analisar constantemente o enfrentamento dos argumentos incutidos no
objeto de estudo. Em outra feita, o exercício fenomenológico se revela útil para a proposta apresentada, na pretensão de se aproximar da
essência, do elemento invariante de algumas categorias filosóficas integradas à análise crítica do objeto. Tal reflexão permite vislumbrar
alternativas diretivas ao exercício da liberdade de associação, em relação à autonomia de organização e funcionamento das associações
no Brasil. Trata-se de direito inerente à expressão de um regime democrático. A impropriedade das diretrizes norteadoras dessa liberdade
atenta contra a própria concepção de democracia, o que justifica um enfrentamento científico criterioso e preciso do fenômeno. Nesta
feita, recai a problemática no seguinte questionamento, objeto de estudo: Até que ponto o exercício da liberdade associativa, no que
pesa a autonomia de organização e funcionamento das associações, pode se dar sem que recaia em determinações indevidamente
discriminatórias? À luz da obra Interpretação e Ideologias do filósofo francês Paul Ricouer, se deu o enfrentamento proposto,
pretendendo identificar a repercussão ideológica nos fundamentos trabalhados, além dos critérios hermenêuticos observáveis no
julgamento do Resp. 650.373.
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Titulo: A incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural quando da incidência quando da ocorrência de esbulho
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Resumo:
O presente artigo tem como ponto fulcral, o estudo das hipóteses de incidência do fato gerador do ITR quando da ocorrência de esbulho
possessório, tomando por base precedente jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, que retrata não ser devido o referido tributo
pelo proprietário esbulhado. Exsurge-se pela possibilidade devidamente fundamentada da exação do referido Tributo sobre os invasores,
abordando princípios de Direito Tributário e Administrativo aplicações da hermenêutica pertinentes e o método de lançamento a ser
utilizado na observância da vedação do privilégio odioso e à renúncia indiscriminada de receita pelo Estado. Trata-se, portanto, de um
estudo direcionado a discutir a possibilidade da exação do ITR sobre os indivíduos que promoveram a invasão da propriedade,
baseando-se na decisão do STJ que impediu a incidência do citado tributo sobre o proprietário do imóvel rural. Inclina-se para a
observância dos pricípios tributários aplicáveis, como a legalidade, a tipicidade, o non olet e, ainda, para o princípio da indisponibilidade,
haurido do Direito administrativo, mas perfeitamente aplicável ao caso concreto, que trata da renúncia de receita por parte do Fisco, na
hipótese de não recolhimento do ITR em face dos integrantes do movivento sem terra responsáveis pela invasão. Para o devido
entendimento da legislação tributária utilizada para fundamentar a tese exposta no presente trabalho, foi utilizada a teoria da posse,
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uma das hipóteses de incidência do imposto em discussão, qual seja, o ITR. Assim, fazendo a fusão dos institutos definidos pelo Direito
Civil, após uma análise interdiciplinar dos mesmos, é possível observar a possibilidade da aplicação da tese defendida, porquanto resta
incontroversa a exação do ITR sobre os possuidopres a qualquer título. Frise-se, ainda, que para que fosse feita a análise interdiciplinar e
aplicação dos da legislação tributária, foi necessário fazer uma apanhado de dispositivos constantes do próprio Código Tributário
Nacional, para justificar e devidamente fundamentar o uso das disposições infraconstitucionais advindas do Código Civil de 2002. Nesse
mesmo sentido, foi utilizado o estudo hermenêutico da norma tipificadora do fato gerador do ITR, com finalidade de escolher a exegese
melhor aplicável ao caso concreto, importando assim na melhor aplicação do texto normativo trazido a lume na presente tese. Não
obstante, o artigo aborda, ainda, a evolução da interpretação da norma tributária, trazendo a antiga dicotomia exegética que alhures
ficava adstrita ora ao in dubbio pro fisco, ora ao in dubbio contra fiscum, até o padrão utilizado nos dias atuais, da interpretação pro
lege e o seu objetivo principal de extrair do texto a vontade do legislador quando da edição da norma a ser interpretada. Como pode-se
ver, o artigo vai muito além da discussão teórica da legislação tributária e Civilista, abordando os métodos de interpretação exegético para
concluir, sem deixar dúvidas, que a melhor aplicação da norma, frente aos princípios tributários e administrativos, é promover a exação
do ITR sobre os invasores, uma vez que, como resta demonstrado no trabalho que se apresenta, é de plausibilidade comprovada,
primando pela observância da isonomia e da equidade horizontal.
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Titulo: Educação para além do capital: educação em direitos humanos - a formação da cidadania através do ensino juridico nas
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Resumo:
A busca da cidadania é uma constante na história do Brasil, não tem como não vincular à busca da cidadania com a busca dos direitos
humanos, podemos destacar como marco mais importantes a Inconfidência Mineira e a Guerra dos Canudos. A própria Independência
do Brasil (1822) e a abolição dos escravos (1888) foi um marco para a liberdade e conquista da cidadania do povo brasileiro. Após estes
acontecimentos a população brasileira passou por momentos críticos. Houve vários períodos com alternância de governos e mudanças
de regimes. Em alguns desses momentos a cidadania foi brutalmente dilacerada. O regime ditatorial retirou os direitos fundamentais. O
povo revoltado foi às ruas, (revolução), motivos que levaram o governo militar a ordenar torturas e prisões. Com o advento da libertação
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principal dar ao cidadão o direito de escolher seus governantes através do voto direto. Proporcionando a conquista de uma nova
Constituição (1988) esta com cláusulas pétreas garantindo o direito à vida, a liberdade, a propriedade, proibindo tortura ou tratamento
desumano, dando liberdade de crença e de culto, garantindo o direito a expressão de pensamentos, liberdade de manifestação, etc.
Mesmo após todas essas conquistas, infelizmente a democracia ainda não é plena no Brasil. Qual seria o papel do ensino jurídico nesse
contexto? Pode-se afirmar que o ensino jurídico tem uma importante missão na preservação da memória histórica brasileira para a
formação da cidadania. A educação em Direitos Humanos (Ensino Jurídico) é um processo pedagógico importante para o
desenvolvimento cultural e conhecimentos básicos de Direito. Através destes conhecimentos proporcionar-se-á aos educandos os
entendimentos dos seus direitos fundamentais e inalienáveis, além de seus deveres com o Estado. Sendo necessário instaurar um
processo educativo desde a base escolar até os cursos universitários. Devem ser formados cidadãos capazes de analisar e questionar
seus direitos/ deveres, assim exercendo a sua função no Estado Democrático conforme prevê nossa Constituição. A finalidade específica
da aplicação das disciplinas de Ensino Jurídico nas escolas públicas é a formação de um sujeito conhecedor de suas responsabilidades
sociais, conhecedor de seus direitos e deveres, proporcioná-lo conhecimentos dos direitos fundamentais e sociais, dando - lhe
autonomia de escolher suas crenças, costumes, e etc. Contribuir, assim, para uma melhor compreensão do mundo em que vive.
Tornando-o um cidadão crítico, capaz de transformar a sociedade cada vez mais justa. Formar para a cidadania implica formar para a
responsabilidade, e para a participação na vida ativa da comunidade. Implica, ainda, em chamar a atenção para as responsabilidades dos
cidadãos, decorrentes dos direitos e deveres consagrados na Constituição. (SAMPAIO, Jorge – In prefácio a HENRIQUES, Mendo, et al.,
Educação para a Cidadania, Plátano Editora, Lisboa, 1999.) O Ensino Jurídico é um processo sistemático e multidimensional que orienta à
formação de sujeitos de direito, proporcionando conhecimentos multidisciplinares, integrando o conhecimento específico de cada
matéria com conhecimentos de direitos humanos, ou seja, a afirmação de valores, atitudes e práticas que expressem uma cultura de
direitos humanos, a afirmação de uma consciência cidadã, o desenvolvimento de processos metodológicos participativos, e o
fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção, e da defesa dos
Direitos Humanos. É a formação do cidadão através das palavras que proporcionará a transformação do mundo, o diálogo tem o papel
de impor um caminho pelo qual o cidadão ganha significação enquanto homens. A construção da cidadania depende das trocas de
conhecimentos, e para existir essa troca o Estado tem que estar disposto a fazer seu papel.
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1830 a 1930. Os relatórios permitem afirmar que a caridade e a filantropia desempenhavam papel fundamental na assistência aos pobres
em Minas Gerais. Tal situação tende a sofrer progressivas transformações, principalmente a partir do aumento considerável do número
de desvalidos, devido às mudanças econômicas e sociais advindas do processo de industrialização, urbanização e imigração. Sem acesso
a terra e sem condições de manter sua subsistência, milhares de pessoas se dirigiram para os centros urbanos em busca de trabalho, o
que resultou em uma enorme massa de pauperizados que passou a preocupar tanto a sociedade quanto o poder público. Num primeiro
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sentir-se ameaçada pelo crescimento do número de pobres – quem se mobilizou para tentar solucionar a questão. Irmandades religiosas,
membros da própria Igreja, fiéis filantropos, entre outros, acabam por assumir a liderança sobre as ações de socorros aos miseráveis. Em
um segundo momento, o poder público deu início a uma série de ações voltadas para a assistência aos pobres e desvalidos, e os
municípios assumiram o recolhimento das doações e sua distribuição. Além disso, fiscalizavam e cobravam impostos direcionados aos
socorros em geral. A caridade e a filantropia eram fiscalizadas e organizadas pelo poder público. Cabia ao poder público mineiro cuidar
para que as doações fossem utilizadas da melhor forma possível. A fiscalização era rígida e deviam ser produzidos relatórios anuais, e
após 1889 bienais, por parte das associações de caridade e instituições de auxílio. Portanto, tais fontes podem responder às seguintes
questões: quem iria assumir a ajuda aos pobres com o advento da República, já que tal sistema pressupunha certa autonomia estadual?
Qual o impacto da atuação da filantropia em Minas? Como ocorria, na prática, a relação de reciprocidade entre doador e receptor? Como
se deu o controle do estado sobre os recursos assistenciais privados? O conjunto documental consiste em relatórios, correspondências,
balaços financeiros, uma diversidade de fontes que abarcam as finanças e gastos do estado de Minas Gerais com seus desvalidos, como
também permitem ao historiador a análise do perfil institucional e beneficente da assistência no estado.
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Resumo:
Chama-se justiça de transição o procedimento pelo qual países que foram palco de graves violações de direitos humanos, normalmente
em períodos ditatoriais, buscam o direito à memória e à verdade para fortalecer os valores democráticos. Dois são os pilares da justiça de
transição: justiça e paz. Para restabelecer tais estruturas, lança-se mão do direito à revelação da verdade histórica, para que, então, possa
haver a punição dos responsáveis pela violação dos direitos humanos e a reparação às vítimas e seus familiares. O presente trabalho teve
por finalidade fazer uma abordagem crítica sobre a justiça de transição no Brasil e derivou dos estudos sobre a interpretação da Lei de
Anistia pelo STF e a condenação do Brasil pela ocultação de informação e pelas graves violações aos direitos humanos no caso Guerrilha
do Araguaia pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A metodologia empregada quanto ao procedimento técnico foi a
bibliográfica. A Lei de Anistia, de 1979, concedia anistia a todos que tivessem cometido crimes políticos ou conexos no período de 2 de
setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. A interpretação fixada pelo governo ditatorial da referida norma foi a de anistia bilateral:
anistia para os que lutaram contra o regime antidemocrático e, ao mesmo tempo, para os agentes governamentais que cometeram uma
série de barbaridades sob o argumento de defesa do regime de ameaças subversivas. No contexto da promulgação da Lei de Anistia, não
restava à população alternativa senão aceitar a autoanistia travestida de anistia bilateral, afinal, o governo somente concederia a anistia às
vítimas do regime caso também fossem anistiados os carrascos da repressão. Os questionamentos sobre a Lei da Anistia, por muito
tempo restritos a vozes isoladas, chegaram ao STF através da ADPF n°153, proposta pela OAB. A intenção era obter uma interpretação da
Lei de Anistia conforme a Constituição a fim de se declarar que a anistia concedida não se estendia aos crimes cometidos por agentes da
repressão e que tais delitos eram imprescritíveis. Em decisão altamente criticada e antidemocrática, ignorando os direitos humanos e os
tratados internacionais, o STF, por maioria, seguindo o voto do relator, ministro Eros Grau, decidiu pela constitucionalidade da Lei de
Anistia e pela interpretação de que tal lei anistiou, também, os agentes da repressão. No mesmo ano de 2010, o Brasil sofreu uma
condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por sua inércia na investigação e punição pelos crimes de desaparecimento
forçado de 62 pessoas na Guerrilha do Araguaia. A Corte declarou a incompatibilidade da Lei de Anistia com o dever internacional do
Estado de apuração de violações dos direitos humanos. Determinou a instauração de investigações penais para apurar os
desaparecimentos forçados na Guerrilha do Araguaia, proibindo expressamente a aplicação da Lei de Anistia. Apesar de tal condenação, a
justiça de transição no Brasil ainda tem encontrado sérias dificuldades, o que traz para o país uma imagem internacional extremamente
comprometedora. Criar dificuldades para que a justiça de transição possa ser implementada e a verdade possa ser tornada pública
significa apenas manter encoberto sob o véu da ignorância vergonhoso e cruel passado. Significa permitir a impunidade. Ou ainda –
manter as vítimas do desaparecimento forçado do regime militar numa espécie de limbo jurídico e seus familiares privados do direito de
saber o que, de fato, ocorreu aos seus entes queridos. Trancar os porões da ditadura e criar obstáculos para que a verdade seja
escancarada somente serve para impedir resultados mais adequados aos valores democráticos.
Titulo: Tutelas de urgência-antecipada e cautela.
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Resumo:
O presente trabalho curso tem por objetivo analisar as tutelas de urgência e sua aplicabilidade pelos operadores do direito. Pretende-se
no transcorrer do trabalho, tecerem-se comentários acerca de cada espécie de tutela de urgência – tutelas antecipada e cautelar -,
conceituando-as e elencando os seus respectivos pressupostos legais imprescindíveis à concessão, relacionando-os e os distinguindo;
Evidenciar a diferença que perdura entre uma e outra tutela de urgência, aclarando quanto à possibilidade de incidência do princípio da
fungibilidade entre tais institutos jurídicos, demonstrando a sua relevância à efetivação do direito do autor, evitando-se que o
formalismo processual obstaculize sua usufruição. Utilizar-se-á, outrossim, o método dedutivo, baseado na construção doutrinária e
jurisprudencial alusivos ao tema em debate e o método do procedimento específico será o da pesquisa bibliográfica, através de artigos
jurídicos, doutrinas, revista jurídicas, legislação constitucional e infraconstitucional. Para um melhor entendimento quanto à questão
desenvolvida, encontra-se a mesma assim dividida: No primeiro capítulo haverá breve exposição acerca das tutelas/medidas de urgência
objetivando demonstrar que as tutelas são espécies do gênero liminares. Já no segundo capítulo discorrer-se-á concernentemente à
tutela antecipada, seu conceito, finalidade, requisitos legais e outras considerações relevantes. No terceiro capítulo explicitar-se-á acerca
da tutela cautelar, dentre outros, com enfoque em seu conceito, finalidade e requisitos legais. No quarto capítulo far-se-á a distinção
existente entre as tutelas de urgência – antecipada e cautelar. No quinto e último capítulo aclarar-se-á relativamente ao princípio da
fungibilidade aplicável entre tais tutelas de urgência sobre a ótica da Lei 10.444/2002. Por derradeiro, apresentam-se as considerações
finais, seguidas da citação das referências bibliográficas norteadoras deste trabalho.
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Mulher Transgressora
Resumo:
O olhar pós-moderno nos orienta no sentido de buscarmos explicações para ocorrências que, muito embora já estudadas, são
recorrentes dentro da seara criminológica. Muito se fala a respeito da mulher e da sua possível intromissão no mundo dos homens. Se
ontem vivenciamos uma época voltada para a opressão, para a desigualdade do gênero e para o confinamento doméstico, hoje, já
conseguimos desconstruir – ou pelo menos tentamos desconstruir – o falocentrismo bem como desessencializamos a mulher enquanto
sujeito oriundo de um sistema de regras institucionalizadas pelo homem. A Mulher por muito tempo se viu amparada por duas
referências igualmente importantes: por um lado, era vitimada por uma sociedade erguida sob a influência machista, por outra, era
amparada por uma visão protecionista do Direito Penal. O etiquetamento proposto pela ordem criminal fazia parte de um controle social
que reproduzia frequentemente códigos e juízos propostos pelo próprio patriarcado, hoje, já em (des)construção. É preciso rever então
a ordem que ora se estabelece: serão as mulheres menos violentas do que os homens? Estes devem ser tratados como sujeitos
considerados hierarquicamente superiores, sob o ponto de vista de uma sociedade que medrou às margens de sua prepotência? Um dos
pilares de sustentação do patriarcalismo no mundo ocidental fica evidente na religião judaico-cristã. As passagens bíblicas que submete
a mulher ao homem são inúmeras. Se inicia com o mito de Adão e Eva no jardim do Éden onde Deus fez o homem à sua imagem e
semelhança, mas a mulher foi feita do homem. Nesse sentido, a mulher não provém do divino. Aqui fica claro qual a função da mulher,
ou seja, subjugada pelo homem e pelo marido, aquela que só existiu à partir do homem. Seja qual for o enfoque que possamos dar ao
feminismo de décadas passadas certo é que ele favoreceu as condições necessárias à formação de um discurso que propunha a
desarticulação de práticas sociais, psicológicas e afetivas inseridas na ideologia do patriarcalismo; O gênero visto como uma
representação faz parte de uma complexa política que produz efeito nos comportamentos dos indivíduos e nas suas relações com o
meio em que vivem. Judith Butler em sua obra Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, se posiciona que para
algumas teóricas feministas o gênero envolve um conjunto de relações; não se trata portanto de um atributo individual, para outras,
entretanto, que seguem a linha de Beauvoir, o gênero é definido por força do universal (onde se inclui o homem) fato este que enaltece o
sujeito masculino como portador de uma pessoalidade que transcende o próprio corpo. O homem atribuiu para si o direito soberano de
pensar, administrar, produzir mas esqueceu que suas glândulas também secretam hormônios. Por que nele essa peculiaridade se
transformou tão-somente numa exceção? No cenário da Criminologia contemporânea, torna-se possível ligar uma ontologia feminista a
uma epistemologia feminista. É conhecendo o universo da mulher no passado e no presente, mediadas por relações de gênero que se
pode delinear os motivos e as atitudes que a fazem se tornar marginal; de um lado, por culpa da sua invisibilidade que ainda tende a
persistir, do outro, pelas manifestações inerentes ao seu próprio caráter enquanto sujeito social. É possível então explicar a violência
como resultado de um processo cultural mal resolvido, dada à construção cultural que impôs diferenças sociais a homens e mulheres.
Este trabaho pretende, assim, desenvolver as questões de gênero relacionadas à violência que torna a Mulher tanto vítima como
criminosa; apoia-se, portanto, no arcabouço do pensamento crítico feminista. Na esteira da Criminologia, pretende-se registrar o
discurso que se forma dentro do âmbito jurídico-institucional a respeito do assunto,
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Resumo:
O presente trabalho tem como escopo analisar como está sendo aplicada a teoria da perda de uma chance nos tribunais brasileiros e
quais critérios têm sido utilizados pela jurisprudência para a concessão de indenização por esta espécie de dano e visa responder ao
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levantamento documental na jurisprudência dos tribunais brasileiros sobre a sua aplicação. Também analisar na legislação brasileira se
existe uma positivação dos critérios para que esta teoria seja aplicada, verificando seus efeitos. E, por conseguinte analisar existência de
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jurídica.
Optou-se por uma pesquisa do tipo exploratória, onde foram utilizados métodos como pesquisa bibliográfica, através de coleta de
dados em livros, artigos jurídicos, além de documentos e textos em meio virtual. Após uma análise das decisões acerca do tema nos
tribunais pátrios, constata-se que a teoria da perda de uma chance vem sendo aceita e aplicada pela jurisprudência brasileira, contudo,
de forma tímida, haja vista a ausência de sua aplicação em alguns estados. Nos casos em que houve a aplicação da teoria da perda de
uma chance, em sua grande parte, esta não foi o objeto da concessão das indenizações. Nota-se que há a ausência de uma base sólida
para conceituar a perda de uma chance. Assim, tanto a classificação do dano quanto a fixação do quantum indenizatório tiveram
embasamento em outros institutos da responsabilidade civil, tais como os lucros cessantes e dano moral. Em poucos casos foram
utilizados critérios específicos, entendidos pela doutrina como sendo pertinentes ao instituto, sendo estes utilizados somente se a
perda de uma chance for classificada e entendida como uma terceira modalidade de dano, ou em outras palavras, como uma espécie de
dano autônomo. Apesar de haver um entendimento jurisprudencial pacífico quanto à aceitação da teoria, em contrapartida, há uma
grande dificuldade no que diz respeito à classificação da perda da chance. Este seria um reflexo da divergência doutrinária existente, onde
não se pode encontrar parâmetros uniformes para que haja uma perfeita utilização do instituto. Mister se faz a distinção da perda da
chance de outros institutos como o lucro cessante e o dano moral, pois estes possuem características e critérios próprios. Em suma, a
não distinção da perda de uma chance dos outros institutos, os quais possuem critérios próprios, poderia gerar como consequência a
não reparação à vítima por esta espécie de dano, tornando assim inócuo o instituto. Sob este prisma, entende-se que a perda de uma
chance deve ser classificada como uma espécie de dano autônomo, a qual possibilita a utilização critérios específicos e adequados para a
sua avaliação,tais como a análise do percentual de probabilidade que a vítima teria de alcançar a vantagem perdida, sendo estes capazes
de trazer maior efetividade às decisões judiciais que envolvem o tema perante o caso concreto. Conclui-se que ao ser aplicada a teoria da
perda de uma chance, e sendo esta o objeto da indenização, os critérios mais utilizados pela jurisprudência brasileira são a análise da
seriedade da chance, o cálculo do percentual de probabilidade de obtenção da vantagem, e ainda a premissa de que o valor a ser
indenizado deverá ser sempre inferior ao valor que a vantagem almejada pela vítima teria de fato, pois o dará ensejo à reparação não é a
vantagem em si, mas sim a oportunidade que fora obstada.
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Princípio Proteção
Resumo:
A pesquisa objetiva estudar o Princípio Protetivo, princípio basilar do Direito do Trabalho, analisando suas origens, bem como as
tendências atuais que têm rondado tal princípio. Para isto utiliza-se de pesquisa bibliográfica, realizando releitura de diversos autores
que já abordaram as temáticas relacionadas ao histórico do Direito do Trabalho e do Princípio Protetivo, bem como de suas tendências
atuais. Assim lança-se mão da soma e contraposição de idéias, a fim de alcançar-se uma conclusão sobre o tema. As origens do Princípio
Protetivo remontam às próprias origens do Direito Laboral, uma vez que este surgiu como um direito eminentemente de proteção ao
trabalhador, devido a anos de exploração, que demonstraram ser o empregado a parte mais frágil na relação de trabalho. A maioria dos
autores concorda que o Direito Laboral surge no período da Revolução Industrial, momento em que a exploração do trabalhador atinge
maiores níveis quantitativos. O liberalismo em vigor na época permitia a não intervenção governamental, bem como a total liberdade de
contratação. A autonomia da vontade que vigorava no Direito Civil permitiu a realização de uma série de contratos abusivos, uma vez que
os trabalhadores necessitados dos empregos para sua sobrevivência não tinham outra alternativa senão concordar com as condições
ultrajantes impostas pelos patrões. Começa a surgir uma consciência de classe que levará os trabalhadores a se organizarem, para
reivindicar melhoria de condições. É neste contexto que surge o Direito do Trabalho. Percebe-se que a legislação civil não era suficiente
no campo trabalhista, pois a igualdade e o não intervencionismo quando aplicados na área laboral geravam exploração e degradação da
dignidade do trabalhador, parte mais frágil da relação. Surge, a necessidade de se criar uma desigualdade no plano jurídico, protegendose o trabalhador. Desta forma o Direito do Trabalho surge protecionista trazendo o Princípio Protetivo, a fim de amparar o trabalhador.
Atualmente, tanto no mundo, quanto no Brasil, o Direito do Trabalho vem sendo confrontado por alterações no contexto atual do
trabalho, gerado pelos avanços tecnológicos, e pelo contexto econômico, que tem levado ao que alguns chamam de crise do Direito do
Trabalho. Hoje duas são as tendências defendidas e ambas têm implicações diretas sobre o Princípio Protetivo. Os defensores do neoliberalismo advogam uma flexibilização do Direito do Trabalho, buscando afrouxar as normas existentes, a fim de se superar crises e
evitar-se desemprego. Por outro lado, há autores que defendem uma ampliação do Princípio Protetivo, uma vez que este incide
diretamente no conceito de subordinação, que com as crises existentes tem sofrido transformações, possibilitando que trabalhadores
que não se encaixem diretamente no conceito hoje estabelecido estejam à margem da proteção jurídica. Este estudo alinha-se à corrente
defensora da expansão do Princípio Protetivo, uma vez que a flexibilização importaria em abrir mão de direitos conquistados pelos
trabalhadores, contrariando, inclusive, o Princípio da não retroatividade dos avanços sociais, princípio básico de nosso ordenamento
jurídico. A metodologia empregada quanto ao procedimento técnico foi a bibliográfica, fundamentada nos estudos do autor Uruguaio
Américo Plá Rodriguez. A pesquisa encontra-se em face de elaboração do texto, com a pesquisa bibliografia e estatística concluída.
Titulo: As regras que regulamentam as doações de alimentos no brasil e suas consequências em termos de responsabilidade civil.
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Resumo:
Propõe o presente estudo apresentar a atual forma de aplicação da responsabilidade civil nas doações de alimentos e elaborar um
estatuto regulamentador sobre o tema. Haja vista que, no cenário atual brasileiro alastrado pela fome e pela insegurança alimentar, a
efetivação do direito fundamental à alimentação manifesta-se dificultado devido à inexistência de legislação específica sobre o tema e à
imputação de responsabilidade civil objetiva quando comprovados danos ao donatário decorrentes da ingestão de alimentos doados.
Para isso, a proposta apresentará, em seu capítulo inicial, o direito à alimentação como um direito humano e fundamental assegurado,
inicialmente, em âmbito internacional e, posteriormente, na Constituição Federal de 1988. Como tema correlato, será abordado sobre a
segurança alimentar e nutricional. Os capítulos subsequentes discorrerão acerca da doação de alimentos como uma modalidade
contratual, do instituto da responsabilidade civil tendo em vista o Código de Proteção e Defesa do Consumidor que enaltece a aplicação
da responsabilidade civil objetiva, além, de possibilitar a aplicação da responsabilidade solidária em situações que haja mais de um
doador. Nesse ponto, será ressaltada a equiparação, doutrinariamente realizada, que considera o doador equiparado a um fornecedor.
Ademais, importa conhecer as instituições voluntárias que desenvolvem projetos de lei sobre a temática e as instituições voluntárias que
desenvolvem projetos de efetivação da doação de alimentos, com ênfase aos que atuam na grande vitória. Portanto, para fins de alcançar
tais finalidades será adotado como método de abordagem o hipotético-dedutivo. Por último, a pesquisa evidenciará a inviabilidade e a
incoerência da aplicação da responsabilidade civil objetiva nas doações de alimentos, baseada na equiparação feita por intermédio do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o que, somado à inexistência de legislação específica sobre a abordagem, inibe as doações
de alimentos.

Juridicas

Responsabilidade

Direito
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 149 de 292

Titulo: A proposta do senado federal de emenda à constituição nº 15, de 2011 e a ofensa aos direitos e garantias fundamentais.
Autor(es): Gonzaga, T.L.
Neto, L.A.F
Email:
ferrari.neto@uol.com.br
Palavra Chave: PEC 15/2011
Pec Dos Recursos

IES:

150

UNIRADIAL

Resumo:
A presente pesquisa tem por fim demonstrar que o cerceamento de direitos constitucionais, a saber, proteção à coisa julgada, ampla
defesa e devido processo legal, por meio da aprovação da PEC 15/2011, não agilizará a prestação jurisdicional do Estado, que necessita
de uma colaboração mútua dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no sentido de promoverem políticas que visem resolver o
problema da morosidade da prestação jurisdicional, seja promulgando normas eficazes e constitucionais, seja com investimento em
infraestrutura dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, ou ainda, pela conscientização da população pela busca de formas
alternativas de resolução de conflitos. A CF/88 veio para dar ao povo brasileiro a possibilidade de viver dignamente em seu país,
podendo exercer e exigir que seus direitos sejam respeitados e protegidos pelo Estado. Para poder garantir ao cidadão o exercício da
defesa dos seus direitos, a Lei Maior estabeleceu preceitos para nortear a análise de todos os processos judiciais propostos perante o
Estado, são alguns deles: a proteção à coisa julgada, o direito a ampla defesa e ao devido processo legal. Valendo-se desses preceitos os
cidadãos começaram a exigir do Estado, por meio do Poder Judiciário, que solucionasse os conflitos jurídico-sociais. Não obstante a
inequívoca técnica do legislador constituinte originário ao elaborar uma norma que, em tese, garantiria e resolveria as mazelas jurídicas
do país, o Estado, representado pelo Poder Judiciário, em virtude das falhas no sistema de gestão atreladas ao aumento de ações
propostas pelo cidadão, não tem prestado aos seus jurisdicionados a tutela que almejam tempestivamente. Na tentativa de agilizar a
resolução dos processos e dar uma resposta rápida à população, foi apresentada pelo senado uma nova proposta de Emenda à
Constituição, a denominada PEC 15/2011. A aludida proposta visa acabar com a possibilidade de interposição dos recursos
extraordinários e especiais, perante o STF e STJ, respectivamente, isto é, negar a possibilidade de recorrer das decisões proferidas pelos
tribunais locais, transformando os mencionados recursos em ações rescisórias. Em que pese a boa intenção dos seus idealizadores, a
aprovação da PEC 15/2011, incidirá na afronta de preceitos constitucionais intangíveis, porquanto visando dar uma celeridade ao
processo a PEC 15/2011 tolherá do jurisdicionado garantias constitucionais, e consequentemente estará de desabonando o Poder
Judiciário, visto que possibilitará a proliferação de decisões antagônicas transitadas em julgado entre os tribunais locais, sem que haja
um instrumento (recursos excepcionais) adequado para corrigir tal equívoco. METODOLOGIA: O problema aqui exposto é tratado com
amparo nos pareceres de entidades jurídicas como a OAB/SP, AASP, IASP e do MDA, de magistrados, de renomados juristas e com
fundamento nos ensinamentos doutrinários, dividido em pontos como: i) origem, natureza jurídica e importância dos tribunais e dos
recursos excepcionais na uniformização e interpretação das normas federais; iii) origem, justificação e objetivo da PEC 15/2011; iv)
PEC/15 e a restrição aos direitos e garantias individuais; v) morosidade na efetividade da prestação jurisdicional brasileira; vi) problemas
institucionais do Poder Judiciário; vii) reflexos negativos da aprovação da PEC 15/2011; x) criação de instrumentos constitucionais e
eficientes para acelerar a prestação da tutela jurisdicional; e ix) formas de obstar o prosseguimento da PEC 15/2011. A celeridade
processual deve ser buscada, mas não a todo custo. O que se deve é inicialmente identificar quais são os problemas de ordem estrutural
dos órgãos do Poder Judiciário e os problemas de ordem normativa, para que com parcimônia se busque uma solução para o problema
da morosidade da prestação jurisdicional. Conclui-se que o aludido projeto modificador da constituição é inconstitucional, devendo,
portanto, ser rejeitado.
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desenvolvimento e configuração das relações de estágio no Brasil, visando o aprimoramento acadêmico daquele que realiza estágio, bem
como, direitos e deveres das Instituições de Ensino, parte Concedente e Estagiários. O objetivo do legislador é reforçar o caráter
educativo e a finalidade pedagógica que a prática do estágio propicia ao discente, com o escopo de prepará-lo para o futuro exercício da
profissão. No entanto, atualmente no Brasil ainda ocorre à prática odiosa e sem objetivo legítimo, de utilizar o estágio como “
-deo
”. A L .º 11.788/2008 v
v
õ
as
que contemplem fiscalização, deveres e direitos das instituições de ensino, da parte concedente e do estagiário. O estágio deve ser parte
integrante do projeto pedagógico do curso de formação cursado pelo discente e deve ter como missão o aprendizado de competências
próprias da atividade profissional – art. 1.º, §1.º e §2.º, Lei 11.788/2008 – portanto, o estágio, deve funcionar como uma atividade
educativa-profissionalizante. A Portaria n.º 1.886/1994 institui o conteúdo mínimo dos cursos de Direito e dispõe acerca do estágio
curricular de caráter obrigatório, supervisionado pela Instituição de Ensino, e o estágio não obrigatório. O estágio curricular obrigatório é
desenvolvido no Núcleo de Prática Jurídica da Instituição de Ensino. O estágio não obrigatório pode ser realizado em diversas
instituições, tais como: Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunais de Justiça, Escritórios de Advocacia, dentre outros. A presente
pesquisa visa verificar se os estágios extracurriculares no Município de Vitória/ES cumprem as recomendações da Lei n.º 11.788/2008 e
colaboram para o desenvolvimento do discente para a vida cidadã e para o exercício da profissão. Com intuito de verificar a aplicação da
lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 no que tange ao estágio de prática jurídica não obrigatória Município de Vitória/ES, foram
adotadas as técnicas de pesquisa documental e bibliográfica, tendo como Método de Abordagem o Dedutivo, e como Método de
Procedimento o Monográfico. Como instrumento de coleta de dados será utilizado o questionário. O método de abordagem será o
dedutivo, partindo da observação do fenômeno geral e caminhando para o fenômeno particular, através da analise de leis, documentos,
artigos e etc. O método de procedimento será o monográfico serão analisados: textos, artigos, monografias e dissertações de conteúdo
jurídico, histórico, dentre outros. Pode-se dividir esta pesquisa em 04 etapas, quais sejam: 1) pesquisa bibliográfica; 2) elaboração e
aplicação de questionários; 3) análise crítico-comparativa do material; 4) elaboração do relatório final. Na primeira etapa deverá ser feito
um estudo bibliográfico profundo por meio de leituras e fichamentos sobre: o histórico dos direitos do estagiário no Brasil, as
legislações aplicáveis ao estágio de prática jurídica e a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio). Na segunda etapa serão
aplicados questionários: a) nas instituições que fornecem estágio de prática jurídica não obrigatória no Município de Vitória/ES e b) com
os discentes que estagiam em referida instituições; Na terceira etapa será feita uma análise crítico-comparativa da lei de estágio no
Município de Vitória/ES e o estágio de prática jurídica. Com posse das informações obtidas verificar-se-á a incidência e aplicação da lei de
estágio no Município de Vitória/ES e o estágio de prática jurídica não obrigatória.
Titulo: A desaposentação como direito fundamental do idoso.
Autor(es): Silva, P.R.C.
Rocha, S.M.C.
Email:
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Resumo:
Segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada) a população idosa no Brasil (60 anos ou mais), que era de 7,9% em
1992, passou a ser de 11,3% em 2009. A participação do idoso no mercado no trabalho cresce a níveis internacionais, pois o fato de ser
idoso e até aposentado traz benefícios e vantagens comparativas oferecidas pela maturidade ao empregador. Os estudos seguem
mostrando que em 2009 havia cerca de 6,2 milhões de famílias cujos idosos contribuíam com 54,8% da renda familiar e que cerca de 1,9
milhão de idosos moravam na casa de filhos, genros ou outros parentes, contribuindo com 23,1% da renda familiar. Atualmente,
aproximadamente 4,8 mil pessoas (população economicamente ativa) estão acima dos 50 anos. O art. 201 da CFRB/88 prevê o direito ao
seguro social, ou aposentadoria, variando as idades, se homem ou mulher, se trabalhador urbano ou trabalhador rural. A aposentadora
leva o idoso a se sentir à margem da sociedade, por isto, é que através da desaposentação se observa mais uma forma de inserção do
idoso no mercado de trabalho seja ele formal, informal e/ou voluntário, prestando-os com dignidade e satisfação. A desaposentação é
um instituto, ainda pacifico na jurisprudência pátria, destinada às pessoas que, mesmo já estando aposentadas, continuam trabalhando,
contribuindo para Previdência Social. Assim, por meio da Desaposentação, o idoso, diante de realidades econômicas e sociais
divergentes, anseia para si, a superação das dificuldades encontradas, sempre pugnando pela busca incansável de uma condição de vida
mais digna. Este artigo visa analisar o instituto da desaposentação como um direito constitucional de natureza social quanto à reinserção
do idoso no mercado de trabalho, abordando sua abrangência, eficácia e enfoque normativo diante do Estado como destinatário da
norma e dos cidadãos na satisfação de tal direito. O método utilizado para fazer este trabalho foi revisão de literatura, de natureza
interdisciplinar entre os ramos do Direito Constitucional, Previdenciário, do Trabalho, a Sociologia, Direito do Idoso além de revisão
jurisprudencial. Para isto serão revisitados Robert Alexy, com sua Teoria dos Direitos Fundamentais; Fábio Zambitte IBRAHIM, com o
instituto da Desaposentação e o Ingo Wolfgang Sarlet com a eficácia dos direitos fundamentais e a Dignidade da pessoa humana e
direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, a fim de estabelecer uma interlocução com esses autores sobre o foco desta
pesquisa.
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Titulo: Existe um constitucionalismo solidário brasileiro.
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Resumo:
Uma sociedade vai além das relações materiais e pressupõe que as pessoas estabeleçam padrões de convivências fundados em valores e
princípios como solidariedade, justiça, respeito e compromisso com as gerações futuras. Atitudes que transcendam as condições
imediatas do existir de cada pessoa e mesmo de cada família e comunidade. Assim, as pessoas devem buscar relações cada vez mais
civilizatórias no campo da política social, econômica, cultural e ambiental, fundadas em uma compreensão transcendente da vida e da
existência, sendo o princípio/valor da solidariedade norteador de tais relações. O presente trabalho se justifica e ganha relevância na
medida em que aborda a diversidade, a pobreza e as desigualdades sob uma perspectiva da responsabilidade social. A escassez de
recursos, somada aos limites do Estado, exige estudos que transcendam a atuação deste como mediador e interventor em toda vida
social. Para além das esferas formais e institucionais existe um mundo que pulsa e que possui códigos próprios. A consagração da
solidariedade, é verdade, se dá em um primeiro momento pelo manto da fraternidade, através da Revolução Francesa e de sua Declaração
,
v
“L
,
F
”,
ses três pilares resumiam claramente
os desejos do terceiro Estado francês. Após a Revolução Francesa e a consagração do que se convencionou chamar de santíssmima
trindade do direito, a idéia de solidariedade apenas retornará ao debate social no limiar do século XIX para o século XX, através de
escritos de teóricos franceses, dos quais se destacam: o sociólogo Émile Durkheim e juristas como Léon Duguit . Não menos importante
é a doutrina jurídica e filosófica kantiana. Embora de forma implícita, as máximas e imperativos kantianos apontam claramente para uma
sociedade que reconhece no próximo a si mesmo, e que, portanto, age de forma a respeitar seu semelhante como uma lei universal. A
virada Kantiana no último quarto do século passado possibilitou a reabilitação da solidariedade enquanto valor e princípio jurídico.
Embora de forma implícita em algumas concepções filosóficas, a verdade é que a solidariedade perpassa por várias delas, pois já não era
mais possível negligenciar as sociedades plurais e complexas que o fim do século apresentava. Para dar conta das necessidades materiais
e pessoais dessa pluralidade, surge uma imperiosa necessidade de se conciliar o público e o privado, o pensar e agir (Sócrates), a
liberdade e a igualdade. Nesse quadro, Rawls, Habermas e Denninger nos oferecem algumas possibilidades de leitura da solidariedade.
Enquanto Denninger desenha uma empreitada mais audaciosa, alçando a solidariedade a uma categoria de mediação das diferenças,
negando qualquer tentativa de imposição de uma moral universalizante, Habermas vê em sua proposta uma mera readaptação da tríade
revolucionária francesa, o que não deixa de ser, a nosso sentir, um avanço. Em Rawls haurimos mediante seu pluralismo razoável e o
princípio da diferença substratos teóricos que nos permitem vê-lo como um solidarista-liberal, ou como prefere Van Parijs, um liberal de
esquerda.Conclusão:
Assim, no constitucionalismo solidário as liberdades são responsáveis; a igualdade é plural; as diferenças, sua
pedra de toque; e a indiferença, sua maior inimiga. Portanto, se não é possível voltar no tempo e corrigir as distorções criadas ás custas
da dignidade de muitos, é possível recomeçar e caminhar na direção do horizonte, tal como professa Galeano. Metodologia: nosso
trabalho terá como metodologia a busca da idéia de solidarieadde através de fontes bibliográficas e de jurisrpudências sobre o tema.

Juridicas

Direito
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 152 de 292
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Resumo:
O presente artigo investiga a discussão atual sobre a normatização do uso de algema e como esse instrumento de trabalho utilizado pelo
Estado, através de seus agentes, interfere diretamente na segurança de todos os envolvidos e busca responder a seguinte indagação:
Qual o posicionamento dos Policiais Federais da SR/DPF/ES em relação aos aspectos jurídicos e à aplicação prática da Súmula Vinculante
nº 11, que regulamenta o uso de algemas. O estudo é necessário para levantar o debate jurídico acerca da Súmula Vinculante nº 11, suas
possíveis inconstitucionalidades, o ativismo judicial, os interesses que levaram à edição da súmula, as desigualdades de tratamento dos
presos criadas pela súmula, entre outros. Inicia-se o presente trabalho com a definição deste instrumento, bem com sua origem e
evolução histórica. Discorre-se sobre o uso de algemas, as normas jurídicas sobre o tema, em especial a Súmula Vinculante nº 11 do STF,
e as dificuldades geradas pela restrição ao seu uso. Em seguida, abordam-se os aspectos que demonstram inconstitucionalidade da
norma, diante dos preceitos procedimentais da Carta Magna. Por fim, demonstra-se, através de pesquisa de campo, o posicionamento
dos Policiais Federais lotados na Superintendência do Departamento de Polícia Federal no Estado do Espírito Santo – SR/DPF/ES, acerca
do uso de algemas e do verbete que as limitou. O tipo de pesquisa utilizado corresponde à pesquisa exploratória, pois objetiva o
levantamento e análise das opiniões de uma parcela determinada da sociedade, qual seja, os Policiais Federais da SR/DPF/ES, acerca de
um tema específico, a Súmula Vinculante nº 11, seus aspectos jurídicos e aplicação prática. Os procedimentos técnicos empregados
foram o bibliográfico e levantamento de dados, através de aplicação de questionário com questões fechadas, aplicado aos Policiais
Federais da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo. Cenário onde se encontram lotados: 133 APF Agentes de Polícia Federal; 26 EPF - Escrivães de Polícia Federal; 08 PPF - Papiloscopistas de Polícia Federal; 41 DPF - Delegados de Polícia
Federal e 26 PCF - Peritos de Polícia Federal, totalizando 224 Policiais Federais, dentre os quais foram ouvidos 100 Policiais Federais de
cargos diversos. 91% dos policiais entrevistados entendem que a Súmula Vinculante nº 11 – SV 11 é inconstitucional por conter vícios
materiais e/ou formais.100% dos questionados acreditam que a edição da Súmula Vinculante nº 11 pelo STF sofreu influências políticas
e econômicas. 94% dos questionados entendem que a edição da SV 11 compreendeu um ativismo judicial exacerbado. Apenas 2% dos
entrevistados concordam com o teor da súmula e os outros 84% que deixaram de utilizar as algemas, só o fizeram em obediência à
norma imposta, sendo que mais da metade destes por receio de sofrer sanções administrativas, penais e civis. 90% dos policiais
perceberam o aumento do risco na prisão e/ou condução de presos gerado pela limitação ao uso de algemas, o que evidencia da
temeridade da restrição imposta. 12% dos entrevistados entendem que antes da edição da Súmula Vinculante nº 11 do STF, o uso de
algemas era realizado de forma indiscriminada e desnecessária. 75% dos entrevistados percebem que a súmula fere o princípio da
isonomia. mais de dois terços (2/3) dos policiais entrevistados tomaram ciência de casos em que o não emprego de algemas gerou um
incidente. 92% passaria a adotar o uso de algemas como regra nos casos de prisão e/ou condução de presos na hipótese da Súmula
Vinculante nº 11 do STF ser cancelada. 100% entendem que aqueles que utilizam as algemas como ferramentas de trabalho deveriam ter
voz ativa, podendo opinar acerca de eventual lei ou norma acerca do tema.
Titulo: Sonhos invisíveis - sobre o trabalho dos porteiros e faxineiras - relatos de trabalho a campo.
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Resumo:
Reunidos durante o curso do curso de Ciência Política no segundo semestre de 2011, na FESBH - Campus Floresta, o embrião do que
mais tarde se tornaria o núcleo duro do Grupo de Pesquisas Memória, Justiça e Verdade[1], precisava de uma espécie de teste – à míngua
de outra expressão mais elegante e inteligente. Como explicar o distanciamento, o afastamento, se nunca haviam perguntado nada a
ninguém e depois pudessem rever os resultados em conjunto?O primeiro teste, a campo e de texto, foi um rápido diagnóstico da
v
h
“ v v ” – porteiros e faxineiras[2]– em nossa própria instituição de ensino. Daí generalizou-se a
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acadêmico, também funcionava a invisibilidade dessas profissões fora dele.O que se poderia fazer em um trabalho a campo sem
nenhuma experiência prévia? Esta e outras questões tentamos responder de forma coloquial. Sem o contato direto, a campo, com quem
se quer ouvir, é difícil podermos entender dificuldades básicas, como a tragédia diuturna de ir e vir para o trabalho deixando quatro
horas e meia de precioso tempo, no qual é difícil até mesmo conseguir cochilar, apertado entre vagões de metrô e ônibus lotados. Aliás,
outra categoria de invisibilidade incontestável é a de trabalhadores do transporte público. Vivemos um tempo, sombrio é bem verdade,
onde a diminuição dos direitos trabalhistas, a terceirização, a super exploração do trabalhador que é controlado mesmo fora e distante
de seu posto de trabalho – quer pelo telefone móvel, quer pelo correio eletrônico – são v
“
”. T
“
”, “
”,
h
,
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v
.
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Titulo: A evolução social e legal do divórcio no Brasil até a emenda constitucional 66 de 2010.
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Resumo:
A pesquisa contradiz a interpretação da doutrina majoritária, e nega que houve revogação tácita, pela Emenda Constitucional 66/2010,
de todos os artigos do capítulo X do livro dos direitos da família no Código Civil de 2002, que tratam da separação judicial, exceto o
artigo 1.580 que trata do decurso de prazo, pois este sim foi revogado, mas ostentando argumentos embasados nos princípios de
interpretação constitucional, e evolutivos do direito de família, acompanhado extensivamente pelas históricas transformações sociais
que ao longo do tempo supostamente apresentou um desapego aos paradigmas do sacramento matrimonial, demonstrando
hodiernamente uma visão concordante com a dissolução do casamento contratual. A investigação demonstra que a doutrina minoritária
esta certa em afirmar que a separação judicial permanece no ordenamento jurídico, como opção daqueles cônjuges que
independentemente dos motivos não desejam dissolver totalmente o vínculo matrimonial pelo divórcio. Diante disso, o trabalho conduz
a uma reflexão de que a vontade implícita do legislador constituinte derivado reformador causou esta divisão da interpretação
doutrinária, não por inaptidão dos parlamentares, mas supostamente pelo receio de uma textualização legal explicita causar repúdio no
compacto eleitorado cristão que ainda entende ser o sacramento indissolúvel nas leis divinas e também o casamento civil contratual
indissolúvel na lei dos homens. A abordagem do tema pesquisado dar-se-á por meio do resultado extraído da comparação histórica da
Constituição da Republica Federativa do Brasil promulgada em 1967, acompanhada da veloz evolução social que culminou com a nova e
democrática Constituição Federal de 1988. Criteriosamente, foram reunidos e analisados os princípios interpretativos do texto
constitucional e observado que a transgressão desses preceitos, principalmente o histórico evolutivo, supostamente foi a causa da
divergência doutrinária. Este estudo comparativo necessitou de consulta da antiquada doutrina eclesiástica que trata hodiernamente do
casamento como sacramento indissolúvel, sendo assim, indispensável o estudo em paralelo do lento desenvolvimento social do início
do século IXX, que não deixou de refletir no vagaroso processo legislativo para a aprovação da primeira Emenda Constitucional acerca do
divórcio. Então, esta metodologia comparativa demostra que a sociedade do século XIX, com sua singular cultura, interpretava o
casamento apenas como sacramento divino e a evolutiva sociedade do século decorrido (XX) emendada na constância da atualidade
secular transformativa, encontrou uma sociedade de plural cultura, embora esta não tenha abandonado totalmente seus conceitos
primórdios, também vêm como uma segunda opção o casamento como um contrato bilateral, cumulativo, evolutivo e poderá até ser
oneroso quando da dissolução. A maneira de ordenar as ações investigativas e a persecução dos objetivos do trabalho partiu a princípio
da subjetividade de que a causa da divergência doutrinária seria decorrente do receio de desaparecer do meio parlamentar, aquele
representante popular que provocasse um repúdio por uma grande parte da sociedade defensiva do sacramento matrimonial, ou por
intenderem ser indissolúvel o casamento, no entanto, o primórdio estudado não excluiu a sensibilidade do temor político em apresentar
claramente as expressões legais, justamente pelo desencontro bibliográfico de uma autoridade com opinião objetiva.
Titulo: Direitos humanos e polícia.
Autor(es): Henrique, G.
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Resumo:
Num Estado Democrático de Direito é imprescindível o amplo conhecimento, observância e garantia dos direitos humanos, não sendo
aceitável à Instituição Policial, encarregada da aplicação da lei, desconhecer ou negligenciar estes direitos, sejam eles de qualquer origem,
época ou situação política do país, sejam eles inerentes a qualquer pessoa. Dentro de um universo de responsabilidade social e
humanitária, em tempo de paz ou de guerra, o encarregado da aplicação da lei possui a função de cumpri-la, de não desrespeitar os
direitos do infrator/suspeito e de não colocar em risco sua própria integridade física. O objetivo deste trabalho é apresentar a atuação
dos promotores de direitos humanos em conformidade com as doutrinas preconizadas pelo comando da Instituição Policial e com as
normas vigentes, bem como tratados e acordos internacionais. Também se levará em conta o que dispõe a Diretriz para Produção de
Serviços de Segurança Pública nº 08, de 2004, que versa sobre a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais, além da filosofia dos direitos
humanos e das normas de conduta do policial militar preconizadas no Manual de Prática Policial, de 2002 e nos Cadernos Doutrinários,
de 2011. A Diretriz e o Manual funcionam como molas propulsoras na lapidação do comportamento do policial militar na atuação
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Humanos:
coisa de polícia, de Ricardo Brisolla Balestreri,1998, ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, o que possibilita uma reflexão sobre os
direitos humanos, a partir das ideias e concepções do autor. A metodologia empregada quanto ao procedimento técnico será a
bibliográfica, pois se fundamentará em teorias acerca dos direitos humanos, principalmente em Ricardo Balestreri. A justificativa deste
trabalho se dá em face da busca por treinamento e necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública, já que a
Instituição Policial funciona como protetora e mediadora de conflitos da sociedade. É primordial que o encarregado da aplicação da lei
seja profundo conhecedor e promotor dos direitos e deveres dos cidadãos - ainda que infratores - de forma a respeitar as diferenças
existentes, sem renegar a aplicação da lei de forma justa e imparcial, ou seja, sabendo diferenciar exatamente o excesso da omissão
durante o desempenho de sua função, sempre respeitando os direitos fundamentais preconizados pelos direitos humanos.
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Resumo:
O envelhecimento da população brasileira é fato comprovado através dos dados estatísticos do IBGE, coletados pelo Programa Nacional
de Amostra por Domicílio(PNAD/2010) apontando que os idosos constituem 11,3%. Saúde, consumo e violência compõem o quadro
das demandas judiciais e que reclamam varas especializadas para prover esse atendimento preferencial e urgente. O presente artigo visa
discutir a efetividade do acesso à justiça brasileira pela pessoa idosa, na perspectiva do atendimento preferencial e na duração razoável
do processo. Quanto tempo é necessário para que a pessoa idosa tenha uma resposta do poder judiciário e que essa resposta seja
cumprida. A metodologia utilizada adota abordagem qualitativa baseada em Laurence Bardin e Maria Cecília Minayo, com revisão
legislativa partindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, revisão da legislação brasileira, constitucional e
infraconstitucional geral, com base no Código de Processo Civil de 1973, do Decreto Federal n° 1948/96 que regulamentou a Lei
8842/94 e da lei 10.741/03. Este artigo foi dividido em quatro partes: a primeira abordagem sobre o acesso à justiça da pessoa idosa
numa perspectiva constitucionalista; a segunda trará a duração razoável do processo de uma pessoa idosa; a terceira abordagem de
cunho processualista; e, na última parte, a temática central desta pesquisa, a (in)efetividade do acesso. A fim de perceber a realidade
brasileira, foi realizado um levantamento jurisprudencial das decisões prolatadas entre 2011-2012, no site do STJ, identificando o tempo
decorrido entre o início da demanda e o pleito final, bem como a condição preferencial do idoso no Judiciário brasileiro, identificando
como o Judiciário executa esse atendimento preferencial. Por fim, a análise dos resultados conduz a uma reflexão sobre a necessidade de
implantação de políticas internas nos tribunais para que juízes e servidores possam garantir a duração razoável do processo. A
discussão não se esgota nesta pesquisa, que pretende refletir sobre como se pode dar efetividade a uma norma. Palavras-chave: Acesso à
Justiça; Pessoa idosa; (In)Efetividade.
Titulo: O pedido genérico de indenização por dano moral: erro formal e implicações em sentenças.
Autor(es): Muniz, V.A.
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Processo Civil
Resumo:
Abordar a temática processual do pedido de Dano Moral a ser arbitrado pelo magistrado, a possibilidade de enquadramento de tal
requerimento no caráter de pedido genérico e as implicações nas sentenças quando destoantes do valor da causa são os pontos cruciais
atacados pela presente pesquisa. Esta pesquisa não abarca a motivação do dano moral, ou seja, a responsabilidade civil, por seus fatos
geradores. Bem como não aborda o debate acerca dos valores indenizatórios de forma quantitativa. Os valores indenizatórios foram
abordados apenas durante a análise das exigências legais de formulação do pedido na peça inicial do processo e o enquadrado no valor
da causa. Desta feita, foi analisada a possibilidade de caráter genérico do pedido de dano moral, quando requerido ao juiz o arbitramento
do valor indenizatório. É importante o estabelecimento do quanto requerido para fixação do valor da causa, para que esta seja a
limitadora da sentença, não cabendo julgamento acima do pretendido e definido na exordial, sob risco de violação do art. 460 do CPC. A
luz do art. 286 do CPC, discorre-se sobre o conceito de pedido genérico. Analisa-se ainda a caracterização de sentença/decisão/acordão
ultra petita quando esta condena em valores acima do estipulado para a causa, para isso foram analisadas sentenças e acórdãos sobre o
tema. Fica demonstrada a interpretação errônea dos preceitos do código civil brasileiro, inclusive por decisões do colendo Superior
Tribunal de Justiça. Em detrimento a previsão do art. 286 do CPC, o pedido de dano moral, quando arbitrado pelo juiz, permeia o que se
caracteriza por pedido genérico, e tal pedido é vedado, exceto nos casos previstos no referido artigo. Desta feita, caso enquadramento
do pedido de dano moral a ser arbitrado pelo juiz não se encaixe no rol de pedidos genéricos lícitos, deve ser indeferida a petição inicial
ou aditada, se não citado o réu. Não obstante, as sentenças de ações em que o pedido de dano moral não é definido acabam por
condenar em valores maiores que o da causa, cogita como ultra petita. Portanto, para sanear tal problemática deve ser reconhecido como
compulsório, a estipulação de valor específico no pedido de dano moral, e adequado ao valor da causa em consonância com o disposto
nos artigos 286 e 259 do Código de Processo Civil, bem como resguardar e não admitir a sentença ultra petita, vetada pelo art. 460 do
mesmo diploma legal. Portanto, o valor do pedido de dano moral não deve ser arbitrado pelo Juiz, o pedido deve ser certo, sempre que
possível líquido e expresso em lei, conforme os preceitos jurídicos que norteiam o bom Direito. Com a determinação dos valores
indenizatórios, dar-se-á menos presunção a futuras discussões, especialmente em esfera recursal, objetivando assim a celeridade
processual e garantindo a decisão justa, como conjetura ao que denominamos acesso à Justiça.
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Trabalho A Distância
Telework
Resumo:
A presente pesquisa é fruto dos estudos realizados ao longo do curso de Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho e
Previdenciário da Estácio de Juiz de Fora. O Presente Estudo demonstrará que essa forma de trabalho precisa de uma lei específica,
embora recentemente a lei 12.551 de 16 /12/2011 o artigo 6º da CLT foi acrescentado o parágrafo único quando a subordinação ocorre
relação de emprego. O telempregado tem assegurado o direito do registro na carteira de trabalho e tem todas as garantias e direito de
qualquer trabalhador. Em Portugal no ano de 2003 entra em vigor o Código do Trabalho de Portugal que possui 11 artigos sobre o
teletrabalho que é objeto de contrato de emprego. A OIT – Organização Internacional do Trabalho define o que é teletrabalho na
resolução nº. 177 de 1996 e também estabelece a segurança, saúde e o ambiente de trabalho do teletrabalhador. O teletrabalho vem
crescendo em vários paises da África, Ásia, Europa, EUA, América Latina. Trabalhar em casa é muito popular na Índia, onde mais de metade
dos trabalhadores o fazem; na Indonésia, o índice é de 34 por cento; o México registra 30 por cento, seguido por Argentina, África do
Sul e Turquia. No entanto, essa opção de trabalho é menos popular na Hungria, Alemanha, Suécia, França, Itália e Canadá, onde menos de
10 por cento das pessoas trabalham de casa. As vantagens para o empregado são: o aumento do tempo livre, flexibilidade horário e local
e redução dos gastos com transporte. Em relação às desvantagens são: o isolamento social, eliminação da carreira e a falta de promoção,
além dos conflitos familiares quando o telempregado não consegue separar o tempo livre do tempo de trabalho. A também vantagem e
desvantagem para as empresas, como por exemplo, a redução de custos com infra-estrutura, mobiliários, transporte e mão-de-obra,
maior motivação e produtividade dos empregado, dificuldades em reunir os teletrabalhador. A metodologia empregada quanto ao
procedimento técnico foi a bibliográfica, fundamentada nos estudos do autor Uruguaio Américo Plá Rodriguez. A pesquisa encontra-se
em face de elaboração do texto, com a pesquisa bibliografia e estatística concluída. Não a descreveu como exceção, não compete ao
interprete (Tribunal Regional do Trabalho e Superior Tribunal do Trabalho – 1ª e 2ª Instâncias) fazê-lo; utilizando-se de critérios
subjetivos para aferir o que vem a ser imóvel suntuoso ou de alto valor. No tocante a metodologia de pesquisa, foi utilizada a qualitativa,
com abordagem dedutiva, com técnica de coleta de dados de forma indireta, ou seja, pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Ao final,
verificar-se-á que deve ser garantido o mínimo de bens ao devedor para que este possa ter garantida a sua dignidade enquanto ser
humano. Portanto, mesmo que este esteja inadimplente, existem certos bens que, de regra, não poderão ser executados para pagamento
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Resumo:
O estudo sobre os impactos da realização de jogos da Copa do Mundo em Salvador em 2014 requer a interseção de diferentes áreas do
conhecimento por tratar-se de um mega evento capaz de transformar a vida na cidade, causando múltiplos impactos nas relações
socioeconômicas. Em se tratando de um evento de tal magnitude vislumbra-se a possibilidade de introduzi-lo como objeto de estudo
para incentivar a prática da pesquisa no âmbito institucional. Esse evento complexo de proporção mundial que atrai a atenção da
população, dos gestores, dos governos, é, em potencial, uma alavanca de negócios e problemas que repercutirão na vida cotidiana dos
soteropolitanos. Na perspectiva de integrar processos que viabilizem a compreensão dos impactos da Copa em Salvador, esta pesquisa
discute num conjunto de estratégias e operações no âmbito do ensino e da pesquisa, tendo a interdisciplinaridade como método capaz
de propiciar uma visão integradora dos diferentes ângulos do problema, além de favorecer a iniciação cientifica. Trata-se de um sistema
aberto que estimula a participação de docentes e alunos de todas as áreas, cuja produção, ao final, deverá constituir no resultado de um
amplo movimento acadêmico em torno de um mega evento que, com certeza, trará impactos positivos e negativos para a cidade de
Salvador, que merecem ser conhecidos e avaliados. O lazer é um direito social, constitucionalmente previsto no art. 6º. da Carta Magna, a
todo cidadão brasileiro e residente no país, e para a sua efetividade, o Estado, através de Políticas Públicas e a Sociedade, através de
Políticas Sociais devem, de forma organizada, comprometerem-se em prol da sua garantia. A base da construção epistemológica do
projeto está fundamentada nas teorias metodológicas esposadas por Edgar Morin(2000) sobre a complexidade, estabelecendo
mecanismos de ensino-aprendizagem que viabilizem a conexão entre os saberes específicos. Sendo o Direito o campo do conhecimento
que abarca todas as áreas do convívio humano, coloca-se como paradigma do projeto a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale,
cuja visão externaliza a corrente integradora do conhecimento tendo o fato, o valor e a norna, como pilares indissociáveis do
conhecimento da compreensão sobre a realidade e a aplicação das normas jurídicas. As temáticas a serem trabalhadas desta pesquisa
são: a Constitucionalidade da Lei da Copa; Aspectos Socio-Juridicos das Relações Trabalhistas;Politicas Publicas Urbanas; Infraestrutura,
Acessibilidade e Transporte; Sustentabilidade Ambiental; Saude Publica e Salvador Anfitriã; Turismo; Hotelaria e Gastronomia, Gesta
Tecnolgica da Copa, Sistemas de Informacao, e Redes de Gestao de Negocios e Renda; Marketing e Propaganda e Segurança Publica. A
metodologia consiste na realização de um fórum semestral que abarcará as temáticas por área de estudo com palestras, mostra de
experiência e concurso de artigos, poster e outras publicações. O projeto se subdivide em três fases: A) prospecção; B) avaliação da
execução da COPA, e C) Avaliação do Impacto. Espera-se com esse projeto elevar o nível do ensino-aprendizado; promover maior
integração entre as áreas do conhecimento; incentivar a iniciação cientifica; aumentar a produção acadêmica, e adequar a prática de
pesquisa aos cursos à luz das diretrizes do Ensino elaboradas pelo MEC, dentro da política educacional para o nível superior do país.
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Resumo:
O princípio da soberania ganha, na atualidade, enorme importância, visto que, para alguns estudiosos, o fenômeno da globalização tê-loia colocado no museu da história, sepultando-o definitivamente. À luz da globalização o princípio da soberania merece ser revisitado,
pois, muito ao contrário daqueles que advogam a sua extinção, ele constitui parâmetro para análise da constituição, em suma, um
princípio paradigmático de interpretação constitucional. A ideia de estado nacional fundada no início da Idade Moderna no princípio da
soberania não mais persistiria. Ademais, alguns entusiastas chegam a afirmar que o estado nacional teria sido extinto perante o
fenômeno da globalização. A globalização, na atualidade, tem, pelo menos, duas peculiaridades nos seus efeitos. O reconhecimento de
pressupostos fáticos e teóricos que corroboram o fenômeno da globalização não possibilita, por outro lado, negar a existência dos
estados nacionais. Muito ao contrário, a organização política dos estados modernos é até favorecida pela existência de um sistema
mundial de direitos, pois contribui para a sua legitimidade e estabilidade. Não se tenha a pretensão de estabelecer uma taxionomia rígida,
com tipos-ideais de um sistema global, porque este é contigencialmente dinâmico, extremamente histórico. A constituição brasileira de
1988, no seu art. 4º, elenca diversos princípios que regem suas relações internacionais. É um interessante e atual exemplo de
constitucionalização de normas de Direito internacional. Pressupondo-a como norma fundamental, a Constituição está no nível mais
alto dentro do Direito nacional. A ordem jurídica é válida na medida em que é eficaz, e reputa como pertencendo ao Direito internacional
o princípio da eficácia. A Constituição brasileira declara, no seu art. 1º, que o Brasil tem como um de seus fundamentos a soberania, e
consagra, no seu parágrafo único, a soberania constituinte ao prescrever que todo o poder pertence ao povo. O art. 14 reforça essa idéia
ao estabelecer os mecanismos de expressão da soberania popular. A soberania constitui um princípio recorrente em qualquer análise e
interpretação de nossa constituição, pois, sobre ele se erige o Estado democrático. Todavia, não é um princípio unisubsistente. É
necessário, através de um método sistemático, integrá-lo aos demais princípios. A esse propósito é interessante observar que alguns
estudiosos, identificam o conceito de soberania com poder supremo, e depois o refutam devido a existência de flagrantes limites ao seu
exercício. A rubrica que nomeia o Título I da Constituição do Brasil , "Dos Princípios Fundamentais", com sabor quase pleonástico,
elenca os princípios considerados indispensáveis à nossa República. É fundamental que se dê razão a uma preferência, a uma eleição, da
realização de uma alternativa ao revés de outra. Considera-se fundamento toda vez que a preferência ou eleição esteja justificada ou a
realização da alternativa seja explicada. De maneira similar, um princípio fundamental é um princípio que estabelece a condição primeira e
mais geral para que algo possa existir. Nessa escala, o princípio de maior valor é o da soberania. Obviamente, existem outros princípios
essenciais. A Constituição brasileira enumera, ainda, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, e o pluralismo político. Contudo, na própria ordenação, estabelecida constitucionalmente, a soberania ocupa o topo da
hierarquia dos princípios. Concluiu-se que a efetivação desse princípio permite-nos estudar as formas e processos de participação, e
constitucionalizá-los, o que é uma tarefa específica de uma teoria constitucional, pois a teoria democrática tem também uma peculiar
responsabilidade para a sociedade aberta dos intérpretes da constituição.
Titulo: A razoável duração do processo.
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Resumo:
O tema do presente artigo será a Razoável Duração do Processo. Para tanto buscara ao longo do seu desenvolvimento responder ao
seguinte questionamento: Os processos que tramitaram no Laboratório de Prática Jurídica de Vila Velha/ES com término no ano de 2010
conseguiram assegurar a garantia fundamental da Razoável Duração do Processo, segundo o inciso LXXVIII, do artigo 5º da CRFB/88?
Pretende analisar o confronto entre a mora e o direito aos recursos que são garantias constitucionais de um processo justo e não
instrumento de manipulação processual, com o objetivo de estender a demora durante o decurso dos processos. E a maior prova disso é
que esta mora prejudica todos os envolvidos na jurisdição. A partir de uma pesquisa exploratória com coleta de dados por amostragem
demonstra como tem esse fenômeno se efetuado no Estado do Espírito Santo, apresentando dados reais. O resultado obtido no estudo
de caso, foi que ao analisar 35 processos que tramitaram no Laboratório de Prática Jurídica de Vila Velha/ES com término no ano de
2010 não conseguiram assegurar a garantia fundamental da Razoável Duração do Processo, segundo o inciso LXXVIII, do artigo 5º da
CRFB/88, pois tem duração média de 14,4 meses. O Estado tem falhado na prestação jurisdicional e os investimentos nas mudanças
processuais que deveriam solucionar a crise e não o fazem, fica cada vez mais controverso e mesmo com várias tentativas diferentes até
então o que alcançaram foi uma enorme sensação de frustração e descrença na justiça. Os resultados são inócuos e instala a falta de
segurança que hodiernamente o homem médio comum sente em relação não às políticas públicas aplicadas e nas do próprio conceito de
justiça. Isto é uma consequência inaceitável para qualquer país, principalmente por um país novo que ainda está em vias de
desenvolvimento em quase todos os seus setores, tais como, economia, tecnologia, indústria, cultura e mesmo de sua identidade no que
tange a que espécie de ordenamento assumiu o Brasil, sim por que hora é o positivismo, hora é o garantismo. O Direito brasileiro vive
uma contradição, hora as normas tem natureza consuetudinária como a Constituição inglesa (unwritten Constituion) e hora as normas
da Constituição tem natureza formal, escrita, legal, dogmática, promulgada (democrática e popular), rígida e analítica. Estando entre os
dois parâmetros o Direito fica indefinido em sua identidade.
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Suntuosidade
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Resumo:
O presente trabalho tem como finalidade precípua a análise da impenhorabilidade do bem de família imóvel e a possibilidade da penhora
oriunda da vaga conceituação e extensão de luxo e suntuosidade dada ao bem de família, de acordo com os novos julgamentos
proferidos pela Justiça do Trabalho; e a ilegalidade das penhoras levadas a efeito sobre este pseudo fundamento. Os objetivos deste
trabalho são: geral, demonstrar que o artigo 1°, caput, da Lei n.: 8.009/90, dispõe de forma clara e constitucional que o imóvel residencial
próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária, trabalhista, ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo nas exceções previstas no mesmo Diploma Legal, e; específicos, demonstrar que as exceções à impenhorabilidade,
descritas no artigo 3° da Lei n.: 8.009/90, não men cionam qualquer restrição ao valor do imóvel ou a sua luxuosidade e/ou
suntuosidade, razão pela qual se o legislador não a descreveu como exceção, não compete ao interprete (Tribunal Regional do Trabalho e
Superior Tribunal do Trabalho – 1ª e 2ª Instâncias) fazê-lo; utilizando-se de critérios subjetivos para aferir o que vem a ser imóvel
suntuoso ou de alto valor. No tocante a metodologia de pesquisa, foi utilizada a qualitativa, com abordagem dedutiva, com técnica de
coleta de dados de forma indireta, ou seja, pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Ao final, verificar-se-á que deve ser garantido o mínimo
de bens ao devedor para que este possa ter garantida a sua dignidade enquanto ser humano. Portanto, mesmo que este esteja
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Titulo: Remissão da pena como condição de dignidade humana.
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Resumo:
A lei 12.433/2011 de 29 de junho de 2011, alterou a lei de execução penal ao cumprimento da pena, para dispor sobre a remição de
parte do tempo da pena corporal por estudo ou por trabalho. O trabalho e o estudo para o detento são fatores que contribuem para sua
ressocialização, preparando-o para retornar a viver em sociedade como pessoa produtiva, com algum tipo de qualificação. Trata-se, pois,
de um importante instrumento de recuperação moral e social do condenado. Neste trabalho é abordada a seguinte problemática: Quais
as contribuições da remição da pena para socialização e ressocialização do condenado? O ponto principal de análise é como a remição
de pena pode colaborar para esta ressocialização, a fim de beneficiá-lo para dimimuição de sua pena e dos dias que iria ficar
enclausurados, por meio do trabalho e estudo com suas previsões legais e modificações com a nova lei. O ponto principal para análise da
remição da pena se dá a partir das previsões legais e modificações com a nova lei 12.433 de 29 de junho de 2011. Para elaboração deste
artigo foi utilizada a pesquisa exploratória, bibliográfica e documental. No primeiro capítulo aborda-se as teorias e as finalidades da pena,
como instrumentos para o seu desenvolvimento, haja vista que a pena não é vingança ou apenas um castigo a ser cumprido, mas
também uma forma de ressocializar ou socializar e inserção social. No segundo capítulo analisa-se ou conceitos e previsões legais de
pena e remição de pena, as implicações da mudança da remição de pena pelo estudo com a nova lei 12.433/2011. No terceiro capítulo é
enfatizada a socialização e a ressocialização do condenado ampliando nossos conhecimentos acerca dos direitos dos presos,
demonstrando á sociedade que é possível ressocializar através do trabalho e estudo, sendo possível remir sua pena, quer dizer diminuir
seus dias de clausura e lembrando que a ressocialização requer um socializar de novo. A Lei de Execução Penal (LEP) tem como um dos
seus principais objetivos a ressocialização dos condenados que cumprem pena pelo ato ilícito praticado. Abordados os conceitos e
críticas acerca das teorias da pena, observa-se que a doutrina brasileira adotou a teoria mista ou unificadora, pois os doutrinadores
observam que a redação do art. 59 do atual Código Penal dispõe que a pena será estabelecida pelo juiz conforme seja necessária e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Assim, a pena assume um duplo aspecto, o de castigar o delinquente na medida de
sua culpabilidade e o de impedir a prática de outros crimes. É esse duplo aspecto que caracteriza a função retributiva e ressocializadora
da pena. Diante desse cenário, conclui-se que as penas privativas de liberdade não estão cumprindo sua função ressocializadora em
razão de falha no sistema prisional brasileiro e descaso por parte das autoridades políticas. A remição da pena tem forte contribuição
para socializar e ressocializar os presos, haja vista que é partindo de dentro das unidades prisionais que devem surgir as oportunidades e
fazer com que os presos possam se sentir valorizados e reconhecidos novamente como pessoas dignas de confiança e daí serem
inseridos na sociedade. Valorizar o preso como pessoa humana, dignificando-o mesmo na prisão, é um meio para que ele se regenere. A
mudança do paradigma social é fundamental no processo de ressocialização dos detentos por meio do trabalho, do estudo, incluído
pela nova lei, ou outras formas de abatimento penal que propiciam a formação crescente do preso, pois poucas são as oportunidades
que o mundo, fora das muralhas da prisão, lhe dá. Diante de tantas argumentos, sobram elementos para indicar a importância da
educação e do estudo para o bom retorno do encarcerado à sociedade, percebe-se que aos operadores do Direito resta tão somente o
balizamento justo e eficaz para se admitir e conceder a remição por tais atividades.
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Resumo:
O artigo discutiu a Síndrome de Alienação Parental que provém de uma disputa judicial em que um dos pais ou usam para se vingar do
outro genitor ou para ter somente para si a guarda definitiva da criança. Vários juristas, psicólogos e assistentes sociais estão se
adaptando a essa síndrome e buscando diversas formas de se evitar o sofrimento do menor. Desta forma, foi abordado como deve ser
definida a guarda, os sofrimentos que esse processo acarreta para ambas as partes, tanto para os genitores quanto para criança ou
adolescente, não deixando de abordar a responsabilidade civil do genitor que causa a SAP, deixando de lado os interesses da criança e do
adolescente, envolvidos na guerra da separação, que por si só já é dolorosa. Buscou-se com o presente trabalho analisar a ¬¬Síndrome
da Alienação Parental, patologia que a cada dia vem se tornando mais frequente nas famílias que passam por rompimento na relação dos
cônjuges ou conviventes. Pode-se dizer ainda que a SAP poderá acontecer com casais que vivem juntos, expondo a criança ou o
adolescente a um ambiente inapropriado, ou mesmo em clássica situação onde o processo é alimentado pelos tios e avós que também
passam a minar a representação paterna, com atitudes e comentários maldosos, destruindo a figura paterna, criando a visão do ambiente
hostil, um lar com constante desarmonia. A SAP é mais comum do que se pensa, o simples falar mal sobre um dos genitores da criança,
que a princípio não geraria nenhuma sequela ou de fato teria uma grande representatividade perante o menor, são responsáveis por criar
traumas para a vida toda. Muito comum nos casos de SAP, são as falsas acusações de abuso sexual contra o ex-consorte, que chegam a
criar situações em que foram agredidas na frente dos filhos ou que os companheiros agrediram as crianças, física ou psicologicamente, e
em regra são apoiadas por familiares, e da noite para o dia pais amorosos se transformam em agressores no que a doutrina chama de
Processo de Demonização. O objetivo deste artigo foi demonstrar as consequências não tão somente na vida do menor, maior
interessado e mais afetado, mas também as consequências que essas posturas devem acarretar para o ex-cônjuge ou um dos genitores
que de fato exercem esse poder sobre o menor por deter a sua guarda, suas responsabilidades e compromissos perante ele, o menor,
bem como em relação ao outro genitor. Acredita o mundo jurídico que o maior problema que se tem enfrentado versa sobre como é
diagnosticada a SAP, já que o menor não quer se ver em uma relação difícil com nenhum dos genitores, o que afeta ainda mais o seu
desenvolvimento como um ser humano que deveria ter seu transcorrer natural. A doutrina e os críticos tem argumentado a difícil
identificação da SAP e que brigas e discussões entre as partes em processo de separação são comuns e alegam também que a percepção
dos fatos sob a ótica das crianças é muito diferente da visão adulta e que temerário admitir tais teses em juízo. Por fim, concluiu-se que a
melhor forma de desenvolver o crescimento emocional, pessoal e psicológico da criança ou do adolescente é a convivência agradável e
saudável entre os genitores que entendem que no fim o que interessa são de fato os interesses dos filhos e assim priorizá-los.
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Titulo: Licitação no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, em especial, a aplicação ou não da Lei nº
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Resumo:
O presente trabalho trata de licitação no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, em especial, a aplicabilidade ou
não da Lei nº 8.666/93 à Petrobrás à luz do art. 173, § 1º da Constituição Federal após a alteração em sua redação pela EC 19/98. O tema
encontra amparo constitucional no art. 22, inc. XXVII que diz que compete privativamente à União legislara sobre normas gerais de
licitação e contratação para as empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como, para a administração pública direta,
autárquica e fundacional. Na mesma linha de raciocínio o art. 37, inc. XXI prever processo de licitação pública para obras, serviços,
compras e alienações, que assegure igualdade de condições a todos os participantes. O art. 173, § 1º, inc. III prever exploração direta de
atividade econômica pelo Estado, que se dará através de Empresa Pública e Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias. E ainda
estabelece um Estatuto, para tais entidades, que disporá sobre regras de licitação e contratação de obras, compras e serviços,
observados os princípios da Administração Pública. À época da edição da Lei nº 8.666/93 vigorava determinada redação constitucional,
que não fazia distinção entre Administração direta e indireta, para fins de regulação de licitação. A Lei nº 8.666/93 determinou regime
único para toda a administração, sem qualquer distinção. Retratou a previsão constitucional então vigente para o art. 22, inc. XXVII, que
não estabelecia distinção entre Administração direta e indireta, ao impor a necessidade da licitação e a observância aos princípios
fundamentais. Com o advento da Emenda Constitucional 19/98 (Reforma Administrativa) alterou a redação dos arts. 22, inc. XXVII e 173,
§ 1º, inc.III, consagrou competência da União para legislar sobre normas gerais a Administração direta, autárquica e fundacional,
obedecido o art. 37, inc.XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º. Inc. III. Nesse
sentido, a EC 19/98 deu nova redação ao art. 173, que passou a prever que as entidades da Administração indireta, exercentes de
atividade econômica, passariam a sujeitar-se a regime jurídico específico, no tocante às licitações. Ali se previu um estatuto, para tais
entidades, ao qual caberia disciplinar licitação e contratação, observados os princípios da Administração Pública. Para a doutrina
enquanto não for editado um estatuto para licitação da Administração indireta, a matéria continuará sob a disciplina da Lei nº 8.666/93.
Já para o Ministro Gilmar Mendes, do STF, em decisão proferida no MS 25.888, não se aplicaria a Lei nº 8.666/93 à Petrobrás pela
seguinte razão: parece estar justificado pelo fato de que, com a relativização do monopólio do petróleo trazida pela EC 9/95, a empresa
passou a exercer a atividade econômica de exploração do petróleo em regime de competição com as empresas privadas do mesmo setor,
as quais, não estão submetidas às regras da Lei nº 8.666/93. Em suma, pretende-se analisar de que forma a jurisprudência do STF vem
tratando o tema. Por fim, este trabalho não tem a pretensão de esgotar o estudo sobre o tema, adotará como metodologia as pesquisas
exploratórias – consulta a livros, Constituição Federal, Leis, Decretos, jurisprudência e material da internet.
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Resumo:
A importância de se difundir e educar a sociedade brasileira, em seus direitos e deveres previstos no ordenamento jurídico, é analisada
aqui como instrumento de promoção de acesso à justiça. A responsabilidade que recai sobre cada cidadão e sobre o Estado, por conta
da imposição da obrigatoriedade de se conhecer a legislação, conforme preceitua o art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB) e os obstáculos de acesso ao Poder Judiciário, serão analisados sob o foco do papel da capacidade das partes, de
forma sistemática, a luz da teoria geral de acesso à justiça. A problemática analisada gira em torno da presunção do Estado de que seu
cidadão possui o conhecimento do direito necessário para promoção da justiça e investiga como políticas públicas podem viabilizar o
acesso a informação com vistas a capacitar esse cidadão a pleitear direitos e a contribuir para organização social. Portanto, as questões a
que este artigo se propõe debater são de cunho filosófico reflexivo, concernentes a análise dos processos de acesso a justiça, com base
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das partes no processo de acesso a justiça, com ênfase na responsabilidade educacional do estado é, portanto, o foco do artigo. A
metodologia de pesquisa foi a técnica do levantamento bibliográfico, bem como do levantamento da legislação que regula o currículo
nacional de educação e de projetos de lei que intencionam introduzir a obrigatoriedade do estudo, no sistema nacional de educação, de
disciplina específica sobre Direitos Humanos. Foi realizada uma análise sistêmica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação a luz da teoria
geral de acesso à justiça, que aborda a capacidade das partes como elemento essencial do processo democrático de construção de uma
justiça eficiente. Para essa teoria, o efetivo acesso à justiça pode ser de
“
”. O q
x
cidadão uma aptidão para reconhecer um Direito e propor uma ação, ou sua defesa. O referencial teórico utilizado questiona a própria
disposição psicológica das pessoas para recorrer a processos judiciais e afirma que para criar uma cultura de defesa do Direito é
necessário um fomento do Estado no processo educacional, que deve incluir disciplinas voltadas para o conhecimento de Direitos e
sobre o funcionamento da Justiça. Direitos Humanos incluem garantias constitucionais como: direitos do trabalhador, do consumidor,
do idoso, das pessoas com deficiência, direito à saúde, à segurança e à própria educação e profissionalização. Não há como negar que a
atuação positiva do Estado é necessária para assegurar o gozo de todos esses direitos sociais, mas a pressão social realizada por
cidadãos conscientes de seus direitos é essencial para dar efetividade às previsões legais. Assim, considera-se a educação em direitos
humanos um mecanismo fundamental de capacitação das partes para o efetivo acesso à justiça à medida que equilibra as partes
colocando-as em patamar igualitário perante o judiciário. O aprimoramento do Estado Social no Brasil tem apresentado índices que
indicam que a maioria da população brasileira tem acesso ao ensino fundamental, o que reafirma o poder de comunicação das Escolas e
o potencial transformador da utilização do Currículo Nacional de Educação como instrumento de aprimoramento das relações sociais.
Concluímos, por conseguinte, que da mesma forma que o cidadão tem por obrigação conhecer a legislação, assim também ao Estado
recai a responsabilidade em criar mecanismos para difundi-la, o que comprova a tendência atual de democratização da justiça.
Titulo: A cirurgia de transgenitalização e a alteração do nome como direito fundamental.
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Resumo:
Toda pessoa busca por meio de sua individualização o reconhecimento perante a sociedade em que vive como um ser único e diferente
dos demais, para deste modo se expressar de acordo com a sua identidade. Em relação à identidade humana, deu-se maior destaque
neste trabalho à identidade sexual do indivíduo, pois é o meio pelo qual que o mesmo poderá ser identificado como pertencente a um
dos dois gêneros reconhecidos social e juridicamente, quais sejam, feminino e o masculino, para deste modo exercer os direitos ligados
ao gênero a que pertence. A problemática surge quando a identidade sexual do indivíduo não condiz com o seu sexo morfológico,
ocorrendo deste modo uma divergência entre o sexo e o gênero, como ocorre com o transexual, que é o indivíduo que se identifica como
pertencente do sexo oposto ao seu e que possui grande frustração com o seu sexo biológico diante de suas relações pessoais bem
como no seu convívio social. O transexual em busca da sua individualização, busca adequar a sua aparência física de acordo com o seu
sexo psicológico, iniciando essa adequação por meio da utilização de tratamento hormonal e do nome social que é o nome escolhido
para se identificar de acordo com a sua nova aparência perante a sociedade, visto que é o nome que melhor condiz com a sua natureza.
Para adequar a identidade sexual do transexual, a terapia recomendada na maioria dos casos é a realização cirurgia de transgenitalização,
regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução 1.955/2010, que dispõe acerca da cirurgia bem como dos requisitos
que o indivíduo deve preencher para realização da mesma. Deste modo, uma vez realizada a cirurgia para harmonizar o sexo morfológico
e o sexo psicológico do transexual, o mesmo terá o direito de pleitear perante o Judiciário a devida alteração do nome e do sexo no
registro civil, havendo exceção quando o transexual optar por não realizar a cirurgia de transgenitalizção por questões reprodutivas ou
pelo risco que a cirurgia de mudança de sexo feminino para o sexo masculino pode trazer ao transexual, optando apenas pelo o uso do
tratamento hormonal em busca da adequação do sexo psicológico e o sexo físico. Assim, o transexual por meio da cirurgia de
transgenitalização e da alteração do seu nome e do sexo constantes no registro civil, terá seu direito reconhecido e terá assegurada a sua
dignidade como indivíduo em meio a sociedade em que vive.
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Resumo:
O Projeto Saber Mais, criado em 2010, no campus Menezes Côrtes, sob a coordenação da Profª Maria de Fátima São Pedro, busca
consolidar atividades complementares por meio de ações que permitam o aprimoramento técnico-profissional, jurídico, cultural, político
e educacional dos discentes da graduação em Direito. Essas atividades consistem no desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica
que fomente a aptidão para uma aprendizagem autônoma e dinâmica adequada à intervenção na realidade social.O projeto visa ao
desenvolvimento de atividades voltadas para a inclusão cultural, igualdade social, preparação para o trabalho e formação da cidadania, na
busca da valorização das competências e formação humanística do discente, independentemente de suas diferenças e visa também
estabelecer atividades por intermédio de ações técnico-jurídicas, culturais e educacionais capazes de contribuir para o desenvolvimento
pleno e integral dos alunos com base na Resolução 09/2004). Na perspectiva técnico-jurídica, as ações são concretizadas por meio de
visitas guiadas ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional do Trabalho, ao
Tribunal de Justiça do Estado, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à OAB( Ordem dos Advogados do Brasil) e Escritórios de
Advocacia. Na perspectiva cultural-humanística, as ações são concretizadas por meio de visitas guiadas a Museus, Teatros, Centros
Culturais, Exposições (pintura, escultura e literatura), saraus e concertos. Inicialmente, realizou-se ampla divulgação das atividades junto
ao corpo discente com vistas à conscientização dos alunos acerca da relevância de tais ações concretas para o alcance de uma formação
mais plena e integral, vale dizer, humanística, cultural e jurídica. Foram organizadas reuniões com os alunos para esclarecimento sobre as
dúvidas, objetivos e dinâmica visando à persuasão e adesão ao Projeto Saber Mais.No início das atividades apresentadas, houve pouca
adesão dos alunos, entretanto, atualmente, diante desse contínuo processo de conscientização e percepção dos discentes da relevância
e do diferencial que tais ações concretas geram na formação humanística, cultural, técnico e profissional, há não somente um aumento
muito significativo dos participantes, bem como pedidos insistentes dos alunos na ampliação e permanência do Projeto Saber Mais.
Observa-se que após a implementação do Projeto, os alunos participantes têm apresentado uma postura crítica e reflexiva,
comprometida com a metodologia de ensino adotada pelo curso de Direito, a do estudo do caso concreto, compreendendo a relação
teórico-prática apresentada nas diretrizes curriculares preconizadas pelo MEC e consolidada no projeto pedagógico do curso. Além
disso, observa-se nos alunos, a percepção de uma visão interdisciplinar necessária à formação profissional do discente.
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Resumo:
Ao fiscalizar a boa gestão dos recursos públicos e contribuir para a implementação de políticas públicas eficientes, sobretudo no tocante
os direitos fundamentais de 2ª geração, tem os Tribunais de Contas a importante missão de contribuir para existência das condições
mínimas de qualidade de vida dos indivíduos. Diante de tal afirmação, o presente estudo discute a atuação dos Tribunais de Contas,
relacionando-a com a questão da efetividade dos direitos fundamentais sociais, buscando responder a seguinte indagação: Em que
medida o Tribunal de Contas, no exercício do Controle Externo, pode ser considerado um instrumento de efetividade dos direitos
fundamentais sociais? A investigação do assunto foi provocada pela percepção do desejo da sociedade, cada vez mais crescente, de
exercer um controle sobre as ações da Administração pública com vistas a assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos,
especialmente daqueles relacionados às áreas sociais vitais. Não menos importante para a definição do tema foi a experiência de trabalho
do autor, como servidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. No presente estudo, optou-se por uma pesquisa de cunho
exploratório tendo como base o procedimento técnico documental e jurisprudencial, além do levantamento bibliográfico nas principais
doutrinas que tratam sobre a temática. A primeira parte do presente trabalho demonstrou a importância do controle da Administração
Pública e as vertentes desse controle, tais como o controle interno, o controle externo, exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio do
Tribunal de Contas e o controle judicial, insertos na Carta Política de 1988. Num segundo momento, abordou-se o tema Tribunal de
Contas dentro do sistema constitucional brasileiro, aspectos históricos, natureza jurídica e a possibilidade de serem modificadas em
sede do Poder Judiciário as suas decisões. Os Tribunais de Contas, com todas as suas características e funções apresentadas no decorrer
deste estudo é uma instituição autônoma, prevista na Constituição Federal, destinada a prestar auxílio ao Poder Legislativo, mas não
submisso a este, na efetivação dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência na Administração Pública. Discutiu-se na sequência, a
questão dos direitos fundamentais e, mais especificamente, dos direitos fundamentais de segunda geração ou direitos fundamentais
sociais. Viu-se que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um de seus fundamentos
a dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da Constituição Federal). Na medida em que se desenvolve a sociedade – ampliandose a democracia e a participação, crescem os anseios por dias melhores. Igualmente, cresce a sua cobrança no sentido de que os poderes
constituídos ajam com lisura incondicional, especialmente no que se refere à correta e eficiente aplicação dos recursos públicos. Não
deve ser outro o objetivo do Tribunal de Contas, no cumprimento de suas funções ao bom funcionamento do Estado, senão atender ao
interesse da sociedade. O Tribunal de Contas não pode figurar como simples coadjuvante, no controle dos recursos públicos, mas como
protagonista, já que a sua existência se justifica na proteção do interesse público, cujos efeitos beneficiarão toda a coletividade,
especialmente aqueles que mais carecem das ações positivas do Estado. Conclui-se assim que o Tribunal de Contas, como um órgão de
Controle Externo, revela-se como um instrumento valioso de efetividade dos direitos fundamentais sociais, tendo em vista que ao cuidar
para que o dinheiro público seja bem aplicado, estimulando o desenvolvimento e promovendo o bem-estar da coletividade, garantindo a
efetivação de uma boa administração, sobretudo no tocante aos atendimentos de direitos fundamentais, mormente àqueles
relacionados à saúde e à educação, se torna um órgão essencial à eficácia destes direitos estatuídos na Constituição.
Titulo: O perfil do adolescente que sofre a medida de internação no estado do Espírito Santo.
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Resumo:
A presente pesquisa tem por objetivo definir qual é o perfil do adolescente infrator que teve a internação como medida socioeducativa
aplicada no estado do Espírito Santo, bem como averiguar se esta medida está sendo empregada conforme os ditames estabelecidos pelo
artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1.990). Para alcançar os objetivos delimitados por esta pesquisa, serão
utilizadas, como técnicas procedimentais, as pesquisas bibliográfica e documental. A técnica documental será utilizada para verificarmos
documentos jurídicos registrados, sendo esses os processos de execuções de medida socioeducativa de internação que tramitam na 2a
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória-ES. Essa pesquisa terá como alvo a coleta de dados relacionados ao perfil do
adolescente que sofreu a medida de internação entre os anos de 2009 a 2011. Ao passo que a técnica bibliográfica será empregada
essencialmente para discorrer sobre o tema, sendo necessário pesquisar aspectos relacionados à aplicabildade do Direto Penal ao
adolescente. A pesquisa documental foi desenvolvida por intermédio de um fornulário composto pelos seguintes dados: número do
processo, sexo do infrator; idade; residência; escolaridade; renda familiar; assitido ou não pela Defensoria Pública; infrações anteriores;
reincidência; ato infracional cometido; local e a data do ato infracional praticado; internação provisória; medida socioeducativa aplicada;
tempo de duração da medida e, por fim, a fundamentação da decisão judicial. Foram analisados 200 (processos) de execução datados
nos anos de 2009 a 2011, nos quais envolviam a medida socioeducativa de internação. Os dados supracitados foram coletados a partir
dos processos e serão expostos por intermádio de gráficos no corpo da pesquisa, com suas respectivas conclusões. A pesquisa
encontra-se em fase de conclusão, visto que os dados necessários para o alcance dos objetivos almejados por este trabalho já foram
compilados, apenas remanescendo a elaboração do corpo textual.
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Titulo: Solidariedade e democracia.
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Resumo:
Sendo a solidariedade o reconhecimento entre os indivíduos da necessidade de viverem em coexistência pacífica, faz com que a teoria
democrática, sobretudo aquela ligada à democracia deliberativa, trabalhe com o princípio da solidariedade ou com a idéia de
solidariedade social. Teorias normativas, normalmente, entram em conflitos para identificar formas modernas de solidariedade que sejam
compatíveis com liberdade individual e auto-realização, em contraposição às formas tradicionalistas que possuem aspectos autoritários.
Se a solidariedade envolve um tipo de coesão grupal baseada no reconhecimento de um bem comum – interesses ou valores
compartilhados, então modos não-autoritários -, deveriam, presumivelmente, estar de acordo com duas condições. P
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simplesmente imposto aos membros de uma maneira autoritária, mas, de certa forma, deve envolver sua aproximaçã
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dependem de um entendimento mútuo
que os indivíduos podem alcançar e manter apenas por associarem-se no grupo e aplicar suas práticas. O que se pretende afirmar com a
teoria democrática solidária é que as diferenças são elementos hiper-valorizados, inclusive fundamentais, na medida em que são eles que
permitirão aos indivíduos que possuem interesses diferentes não apenas aceitarem uma decisão democraticamente legitimada, mas
também se convencer (e isso é fundamental) de que por mais que não seja um ideal a ser compartilhado, o direito à diferença (cultural,
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podem não ser em um debate futuro. Assim, além da deliberação e da cooperação - elementos fundamentais para as teorias
democráticas contemporâneas -, a solidariedade dentro dos grupos e entre os grupos divergentes deve se transformar em uma
amplificação ideológica, possibilitando mecanismos de participação popular nas decisões fundamentais (tanto na esfera política como
na judicial) dos mais diversos grupos, tornando o processo democrático mais legítimo. Amartya Sen, um dos mais importantes
pensadores contemporâneos, afirma que um país não tem que se considerar adequado ou preparado para a democracia. Pelo contrário,
ele deve, em lugar disso, se tornar adequado mediante a democracia . Posto desta forma pode-se dizer que Sen alça a democracia a uma
categoria que seria um fim em si mesmo. Sem ela, Governos ou Estados seriam ilegítimos. Mesmo ainda não sendo um valor
universalmente praticado e aceito, não impede a conclusão de que em nível mundial os governos democráticos alçaram um status
identificável com a forma correta de governo: pesa sobre o ombro dos opositores da democracia oferecer justificação para sua recusa. A
democracia, portanto, é um valor em si mesmo porque a liberdade política se constitui como parte importante da liberdade em geral, e,
assim, o exercício dos dirietos civis e políticos resulta crucial para a boa vida dos indivíduos entendidos como seres sociais. A
democracia também possui uma função construtiva, pois só a partir dela será possível dissolver as necessidades dos indivíduos
(econômicas, culturais, etc.) colocando no espaço público um intercâmbio de informações. Democracia é a capacidade de um povo se
autogorvernar, pois este regime se caracteriza, sobretudo pelo fato dos cidadãos serem concebidos não como meros destinatários das
normas jurídicas e decisões políticas do Estado. São antes, co-autores, uma vez que os Estados Democráticos lhes asseguram uma
efetiva participação no processo de elaboração destas normas.
Titulo: Análise do conflito entre art. 2035 do código civil e art. 5 da Constituição Federal: solução de uma antinomia jurídica real.
Autor(es): Nadais, C. F.
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Resumo:
A entrada em vigor do Código Civil Brasileiro de 2002 trouxe inúmeras tensões no mundo jurídico, dentre tantas uma especial versa
sobre os efeitos das novas regras sobre os contratos firmados na vigência do regramento anterior (CC/1916). O objeto dessa
comunicação será análise da constitucionalidade do artigo 2.035 do Código Civil, fazendo nele três recortes nos planos: a) validade; b)
) x ê
.(
“
”)
, q figura no art. 421, do
Código Civil e art. 6°, da LINDB. O conflito constitucional desse dispositivo está delimitado pelo inciso XXXVI, do artigo 5°, da
C
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normativo é caracterizado por uma antinomia, que pelos ensinamentos de FERRAZ JUNIOR, que define antinomia jurídica real como “
oposição que ocorre entre (1) duas normas contraditórias (total ou parcialmente), emanadas de autoridades competentes num mesmo
âmbito normativo, (...) em que a posição do sujeito é insustentável porque (2) não há critérios para a sua solução ou porque (3) entre os
é
x
h
”.O ê
j
rcações do texto nos levarão a classificar esse conflito normativo como
uma antinomia real de segundo grau e percorreremos o processo da solução dessa antinomia pelo magistrado, utilizando o metacritério
j
,
h
“
é ”; v
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,
princípios gerais do direito e a equidade, conforme determina o art. 4°, da LINDB, combinado com arts. 126 e 127, do CPC.Analisando
esse processo, poderemos perceber como o magistrado, para alcançar a solução dessa antinomia, deverá atentar, de um lado, a
segurança jurídica (base normativa) entendida como a garantia da efetividade e eficácia do direito fundamental e, por outro, a percepção
dos valores da sociedade atual (base axiológica). Percorrendo essa tênue linha, verificaremos quão sábias são as palavras do filósofo
Platão: "A maior das injustiças é parecer ser justo sem o ser".
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Resumo:
O grupo de estudo Direito e Arte da FESJF visa ao aprofundamento do estudo do Direito, tendo a arte como veículo propulsor de um
método de aprendizagem que privilegiará a interdisciplinaridade e as possibilidades de se pensar o Direito para além da letra da lei.
Através de um amplo debate deste ramo do saber com a Literatura, o Cinema, a Estética e a arte de um modo geral, busca-se erigir novas
categorias de pensamento para a realização de estudos e pesquisas científicas. Para este evento elegeu-se como recorte a relação entre
Direito e Literatura, tendo como objetivo precípuo identificar traços presentes na narrativa literária que permitam ao estudante de Direito
tornar mais palatável a compreensão da ambiência sócio histórica do ordenamento jurídico brasileiro. Nessa perspectiva, focalizar-se-á a
obra Os Sertões de Euclides da Cunha.Esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica e experimental, considerando o declínio do
positivismo jurídico e, sobretudo, os desafios colocados pelo século XXI. Dentre as inúmeras e mais variadas alternativas que se
apresentam, a presente proposta de estudo através do diálogo entre o Direito e a Literatura adquire especial relevância, pois possibilita
análise pautada na polifonia das vozes, na intertextualidade e principalmente na subjetividade, orientando uma via de interpretação que
possibilite a superação do fechamento estruturalista e aponte uma direção nova para a leitura do estudante de Direito que valorize a
universalidade do fenômeno jurídico ao prestigiar as interfaces que o discurso literário oferece.A fim de legitimar a possibilidade de
aproximação dos discursos jurídicos e artísticos, a pesquisa endossa as teorias da estética da recepção e da hermenêutica jurídica. Nesta
pesquisa, portanto, o aprofundamento das relações existentes entre o Direito e a Arte, a partir da análise de obras literárias, possibilita a
abertura de um novo campo para a realização de estudos e pesquisas jurídicas, além de significar o desafio que se impõe, atualmente,
aos juristas – qual seja: repensar o Direito.
Titulo: Acesso à justiça: conquistas alcançadas e avanços necesários na justiça penal. Estudo psicossociojuridico exploratório em
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Resumo:
Os Juizados Especiais Criminais, tendo surgido sob a ideologia da conciliação e da dispersão para desafogar o judiciário, acabaram
abrindo as portas da justiça penal a uma conflitualidade antes abafada nas delegacias, e para a qual o Estado é chamado a exercer um
papel de mediador, mais do que punitivo. Com a promessa de resolver disputas por meio da comunicação e do entendimento, e
permitindo uma intervenção menos coercitiva e mais dialógica, em um espaço estrutural (a domesticidade, os relacionamentos
interpessoais) que antes ficava à margem da prestação estatal de justiça, a informalização da justiça penal pode ser um caminho para o
restabelecimento do diálogo, contribuindo para reverter a tendência de dissolução dos laços de sociabilidade no mundo
contemporâneo. O objetivo geral desta pesquisa é o de contribuir para o estudo do processo de resolução de conflitos estabelecido nos
Juizados Especiais Criminais. Os objetivos específicos são :- sistematizar os tipos penais e a atribuição das transações penais; - comparar
a percepção das vítimas e dos autores quanto à transação penal; - analisar o perfil psicossocial dos atores sociais que participam deste
processo.A pesquisa de campo será realizada no Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca , no Estado do Rio de Janeiro. Constará da
colaboração de quatro estagiários que se revezarão na assistência das audiências e leituras de processos , no campo de estudo. A
investigação se dividirá em três momentos: no primeiro, será realizada a leitura dos processos encaminhados para a Audiência de
Instrução e Julgamento; no segundo, analisar-se-á a dinâmica da Audiência de Instrução e Julgamento , ocasião em que são apresentadas
todas as provas e testemunhas e a sentença é proferida pelo(a) juiz(a), cabendo recurso à instância superior; e , no terceiro, realizar-seão entrevistas com vítimas e ofensores. A interpretação dos resultados obtidos deverá ser feita através de análise qualitativa e
quantitativa. A Análise de Discurso foi o recurso analítico escolhido para a execução desta pesquisa, sob o aspecto qualitativo. O
discurso é uma prática de linguagem e como tal media a relação entre o ser humano e a realidade. É neste processo que a língua, ao se
relacionar com a ideologia, faz sentido; que sujeitos ao significarem, também se significam. Nesta abordagem, a estrutura formal da
linguagem interessa pouco, o foco está principalmente nos sentidos (re)produzidos e postos em circulação através do discurso
(Orlandi,2004).O objetivo é compreender como os sentidos são produzidos, considerando sobretudo o modo pelo qual as
interpretações operam. Procura-se, portanto, ir além de uma simples interpretação do texto (Orlandi,2001). Para a Análise de Discurso a
relação entre sujeito e linguagem não é inocente, pois evidencia a maneira como o simbólico e o social se relacionam num contexto. Os
dados quantitativos levantados no estudo serão trabalhados através de métodos de inferência estatística. É importante salientar que ao
estudarmos as amostras (no caso, do Forum Regional da Barra da Tijuca), não obtemos os verdadeiros valores das características da
população, mas uma estimativa dos mesmos.A opção pela utilização de técnicas de análise não paramétricas deve-se à natureza das
variáveis que não apresentam uma distribuição normal . No âmbito jurídico e social, a Justiça Restaurativa parece ser promissora com o
compromisso de resolver disputas por meio da comunicação e do entendimento, e permitindo uma intervenção menos coercitiva e mais
dialógica, em um espaço estrutural (a domesticidade, os relacionamentos interpessoais) que antes ficava à margem da prestação estatal
de justiça. A informalização da justiça penal pode ser um caminho para o restabelecimento do diálogo, contribuindo para reverter a
tendência de dissolução dos laços de sociabilidade no mundo contemporâneo, buscando a Paz Social.
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Ética Animal
Resumo:
O presente trabalho objetiva demonstrar que a criação e implementação de políticas públicas em favor dos animais não-humanos é uma
obrigação do Estado e tem fundamento na Constituição da República. Em um primeiro momento, sustenta-se que os animais nãohumanos devem ser considerados sujeitos de direito na ordem jurídica brasileira. Para fundamentar essa concepção faz-se uma breve
exposição sobre a visão dominante na doutrina nacional acerca do conteúdo da dignidade da pessoa humana, amplamente aceita como
sendo a base da titularidade de direitos fundamentais, e critica-se a posição tradicional no que diz respeito à exclusividade do status de
ser digno aos seres humanos, defendendo-se o ponto de vista segundo o qual a base filosófica que alicerça a ideia de dignidade humana
deve também garantir um valor igual a ser reconhecido nos animais não-humanos. Em seguida, com subsídio no estudo anteriormente
realizado, sugere-se que mesmo que os animais não-humanos não sejam desde já juridicamente equiparados aos seres humanos, não há
qualquer óbice a considerá-los como titulares de alguns direitos concedidos pela ordem jurídica e logicamente aplicáveis ao seu caso.
Nessa esteira, analisando as normas de proteção dos animais existentes no direito brasileiro, em especial na Constituição, argumenta-se
que os animais não-humanos são sujeitos de direito. A partir desta conclusão, pretende-se oferecer fundamentos para a obrigação do
Poder Público de realizar prestações positivas devidas diretamente aos animais não-humanos, independentemente da utilidade para
seres humanos ou de eventual existência de interesse reflexo. Para tanto, adota-se como pressuposto da pesquisa a ideia, em que pese
ainda controversa, de que as normas constitucionais programáticas vinculam o Estado positivamente em todo o seu conteúdo, sendo a
sua concretização exigível judicialmente se houver omissão dos Poderes Legislativo ou Executivo não amparada pela razoabilidade ou
inadequação na prestação. Sustenta-se, dessa forma, que a elaboração e implementação de políticas públicas em favor de animais nãohumanos são decorrentes da Lei Fundamental e, portanto, são obrigatórias e exigíveis judicialmente.
Titulo: A influência do preconceito de cor no processo de adoção no Brasil.
Autor(es): Oliveira, R.
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Processo De Adoção
Resumo:
O objetivo desse trabalho é descrever as dificuldades sociais encontradas para que uma criança negra seja adotada no Brasil nos dias
atuais. Demonstra-se que a história em grande parcela contribuiu para a geração de preconceitos com as crianças negras e com os
abandonados, fato que demonstra mais uma das inúmeras injustiças históricas e sociais que ocorreram e evidentemente continuam
ocorrendo em nosso país. Mostra-se os empecilhos encontrados no momento da escolha de um filho, muitas vezes desencadeado pelas
preferências físicas em relação à escolha, no caso em tela no tocante a cor da pele da criança. Descrevemos o perfil e a classificação
adotada no cadastro único de adoção. Exploramos os motivos pelo quais os adotantes classificam as crianças no momento da escolha
do futuro filho. O receio em ter em seu convívio familiar filhos de origem diferenciada, como um fator gerador de problemas familiares e
sociais. Identifica-se o perfil dos estrangeiros intencionados em adotar crianças brasileiras, estabelecendo um paralelo entre as diferentes
exigências entre brasileiros e estrangeiros em relação as características da criança. Mostra-se estatisticamente números de crianças
adotadas pela idade, sexo, cor, e os adotantes por renda, idade, estado civil. São apontadas as diversas legislações aplicadas em prol das
crianças abandonadas, excluídas, considerando a realidade social, econômica e cultural de nosso país.
Conclui-se que os legisladores
procuram em suas leis, diminuir as diferenças sociais encontradas no século XXI com a influencia do preconceito de cor no processo de
adoção no Brasil. Entretanto é inegável a presença do preconceito como um elemento preponderante no processo de adoção no Brasil,
somos uma país mestiço, porém a pesquisa evidencia que ignoramos nossa identidade e o processo de adoção reflete esta realidade
sócio –cultural, que fatalmente torna o processo de adoção muitas vezes frustrante.
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Cidadania
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Resumo:
O artigo elabora uma breve análise da relação entre educação ambiental participativa (EAP) e a cidadania nas comunidades do Baixo
Amazonas com o espaço urbano. O principal objetivo da pesquisa é avaliar como a educação ambiental participativa não-formal nas
comunidades é capaz de mudar os comportamentos dos atores sociais nelas inseridos e influenciar na qualidade de vida das pessoas. A
pesquisa analisou o processo não-formal de educação ambiental (constituído por campanhas, palestras, caminhadas ecológicas e
seminários) organizado pelo grupo não governamental chamado Guardião nas comunidades urbanas do Baixo-Amazonas. Os dados da
pesquisa foram obtidos via método observacional, grupo focal, questionário semiestruturado e diagnóstico rápido participativo nas
áreas pesquisadas (comunidades que ficam no trecho urbano da rodovia PA 457 que liga a cidade de Santarém com a Vila de Alter do
Chão, no oeste do Estado do Pará). O estudo aplicou abalizado arcabouço teórico para abordar os fatores que definem a relação entre a
teoria e a prática na educação ambiental participativa e como estes fatores são aplicados nas comunidades estudadas, relacionando-os
com as transformações que provocaram no comportamento dos atores sociais envolvidos (BITTAR, 2004; GOHN, 2004; CARVALHO,
2004; LEFF, 2001; LOUREIRO, 2005).Como resultado da pesquisa verificou-se que a falta de informação dos atores sociais foi decisiva
para acirrar o processo de degradação, poluição e desaparecimento de igarapés, lagos e florestas. Constatou-se também que o início do
processo de educação ambiental desencadeia mudança de comportamentos das pessoas. Quanto mais existe a participação popular nas
ações educativas, mais se percebe a mudança na qualidade de vida dos moradores. Diversas ações socioambientais empreendidas pelas
comunidades tiveram eficácia pontual e limitada no tempo e no espaço. Todavia, a ausência de políticas públicas nas comunidades não
impede que estas se organizem para garantir seus direitos. A consciência formada pela participação não-formal nas atividades
educacionais é também um caminho possível para viabilizar a organização das pessoas em comunidade. O estudo ainda apontou que, a
implementação da educação ambiental participativa enquanto estratégia de aproveitamento das potencialidades locais e inclusão do
respectivo capital social é uma ação que estimula o desenvolvimento econômico sustentável. A consciência dos direitos, adquiridos por
meio das interações, também ajudou as comunidades a reivindicarem melhoria junto às autoridades públicas. A participação nas
discussões ambientais é um grande destaque da pesquisa. 86 por cento dos pesquisados já participaram de algumas discussões
ambientais nas suas respectivas comunidades. Por isso, é indispensável a continuação da educação ambiental participativa não-formal
nas comunidades, embora os problemas ambientais anteriores ao desenvolvimento do processo dessa educação ainda sejam
recorrentes na Região pesquisada. A principal proposta de discussão é avaliar como a educação ambiental não formal é um importante
instrumento de realização da cidadania, que implica na melhoria da qualidade de vida. Trata-se de um processo que necessita de
continuidade para que seus objetivos sejam atingidos. É indispensável que se discuta a necessidade de envolvimento dos atores sociais
nas ações do governo em todos os níveis. A participação da população no planejamento, execução e na avaliação das políticas públicas
melhora a qualidade de vida das pessoas nas áreas urbanas. Assim, o indivíduo é capaz de sentir e agir como protagonista de sua própria
história, transformando a sociedade por meio de participação ativa nas decisões que afetam sua vida. Essa participação deve ser ativa e
contínua em todas as escalas de poder e nas decisões que afetam o ambiente. A promoção da cidadania, a realização do sujeito histórico
e o instrumento para a construção do sentido da responsabilidade dependem do nível dessa participação.
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Melhor Interesse
Resumo:
O presente estudo teve como principal objetivo analisar o poder familiar e como ele se apresenta nas diferentes modalidades de guarda,
em especial na guarda compartilhada, sob o viés da Lei n. 11.698/2008, a qual trouxe mudanças ao ordenamento jurídico brasileiro que
podem ser consideradas recentes, apesar de ser certo que o modelo de guarda conjunta já era cogitado antes da existência da lei.
Demonstrou-se, inicialmente, a evolução histórica do poder familiar, chegando a seu conceito contemporâneo. Isso porque tal poder
passou, juntamente com a família brasileira, por inúmeras alterações em seu conceito, procurando sempre o ajuste às circunstâncias
sociais de cada época. Em um primeiro momento, o poder familiar era tido como pátrio poder, isso em razão de seu principal titular ser
exclusivamente o pai da família, à mulher cabia apenas obedecer ao marido. É claro que este modelo de família patriarcal foi se
v
‘ h ’
,
,
-se. Com o advento do
Estatuto da Mulher Casada e da Lei do Divórcio, a mulher ganhou mais espaço dentro do ambiente familiar, tornando-se, inclusive, titular
do poder familiar junto ao marido, apesar de permanecer ofuscada sua autoridade pela do pai, vindo a se tornar igual ao marido
somente com o advento da Constituição Federal de 1988. A maior mudança consolidou-se com a Constituição Federal de 1988, a qual
trouxe a igualdade entre homem e mulher de forma definitiva, ambos exercendo o poder familiar em total e completa equidade. Além
disso, a Constituição Federal reconheceu outras formas de família, que não advindas exclusivamente do casamento, por exemplo, a
união estável, valorizando, desta forma, o princípio da afetividade. O Código Civil de 2002, por sua vez, abrangeu as mudanças da
Constituição Federal, firmando o entendimento de que não há mais o pátrio poder e sim o poder familiar, na medida em que se tem
igualdade entre os cônjuges e, mais que isso, há que se considerar o superior interesse dos filhos, não prevalecendo os interesses
patrimoniais da família, mas sim os afetivos. Assim, o poder familiar é visto como um poder-dever, já que os genitores possuem
autoridade em relação aos filhos, mas devem, ao mesmo tempo, fornecer à prole todos os elementos essenciais ao seu desenvolvimento,
inclusive no sentido afetivo e educacional. Tratou-se, ainda, das hipóteses de extinção, destituição e suspensão do poder familiar. A
morte dos pais ou do filho, maioridade do filho e emancipação são formas naturais de extinguir o pode familiar. Porém, sempre que não
estiverem sendo observados os interesses da criança, os pais poderão ter a autoridade que lhes foi conferida por lei suspensa
(interrupção temporária) ou destituída. Dentre as hipóteses de suspensão, analisar-se-ão a por abuso de autoridade e por condenação
criminal e, relativamente à destituição, tratar-se-á, principalmente, das hipóteses de abandono de filhos e maus tratos. Posteriormente,
estudou-se o conceito de guarda de filhos, o que pressupõe o cuidado e convivência com os menores, possibilitando as funções
parentais, e estudo das modalidades de guarda mais aplicadas, quais sejam: alternada, única ou unilateral e compartilhada, dando-se
especial atenção a esta última e sua introdução na legislação brasileira. Por fim, fez-se uma relação de alguns dos aspectos mais
relevantes do poder familiar com a guarda compartilhada, a fim de esclarecer certos pontos quando da aplicação prática desta
modalidade de guarda. Inclusive, realizar-se-ão comparações com os demais modelos, até para possibilitar a diferenciação de suas
consequências, ressaltando possíveis vantagens e desvantagens, na prática, de cada um, e lembrando que sempre se deve levar em
consideração o caso concreto.
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Titulo: A nova lei de drogas: uma tentativa de alteração da política criminal afeta ao uso de drogas.
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Resumo:
O presente artigo busca responder a seguinte pergunta: Em que medida a despenalização do uso de drogas constitui uma eficaz
manifestação da política criminal brasileira? Foi analisada a história do combate às drogas no Brasil, as políticas criminais adotadas com o
fim de erradicar o tráfico e o consumo de drogas, inclusive sobre o abrandamento das penas aplicadas aos usuários de drogas . Para
melhor desenvolvimento da pesquisa e alcance dos seus objetivos foi necessário delimitar espacialmente o objeto de estudo ao 1º
Juizado Especial Criminal de Cariacica-ES, e temporalmente aos processos relativos ao ano de 2010. A pesquisa utilizou informações
constantes do site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo bem como do sistema de Gestão de Autos do Ministério Público
Estadual (GAMPES). Os dados foram coletados entre os meses de janeiro a maio de 2012 e os processos foram escolhidos
aleatoriamente entre aqueles iniciados no ano de 2010, de modo a realizar uma pesquisa por amostragem, haja vista a falta de
informações necessárias em alguns processos para responder a pesquisa. Da coleta de dados, que se encontra anexa, inferiu-se que 97%
(noventa e sete por cento) dos indigitados são do sexo masculino, e mais da metade tem entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos.
No que tange ao procedimento penal respondido naquele juizado, observou-se que apenas em 3% (três por cento) dos casos houve
transação penal ou suspensão condicional do processo. Das sentenças proferidas não ocorreu nenhuma absolvição, sendo 58%
(cinqüenta e oito por cento) condenações, 21% (vinte e um por cento) de extinção de punibilidade por hipóteses do artigo 107 do
Código Penal e 21% (vinte e um por cento) de sentenças que declinaram a competência em razão de os denunciados não terem sido
encontrados para serem citados. Quanto à pena proferida, em 86% (oitenta e seis por cento) dos processos analisados foi aplicada a
sanção do inciso I do artigo 28, admoestação verbal. Em 15% (quinze por cento) foi aplicada pena de prestação de serviços à
comunidade e em nenhum dos processos houve condenação à medida educativa. Tal retrato é produzido pois não existe na comarca
nenhum curso para que seja aplicada a pena do inciso III e que grande parte das instituições onde são prestados os serviços
comunitários não aceitam réus provenientes de crime de uso de drogas. Analisados os antecedentes criminais dos indigitados
pesquisados, 66% (sessenta e seis por cento) deles já haviam respondido algum processo antes deste e 29% (vinte e nove por cento)
não praticaram apenas um crime. E dos processos respondidos anteriormente, 44% (quarenta e quatro por cento) foram processados
por tráfico de drogas, 36% (trinta e seis por cento) por porte e uso de drogas e 16% (dezesseis por cento) por homicídio. Também foram
praticados outros crimes como furto, roubo, lesão corporal, formação de quadrilha, porte ilegal de arma e violência doméstica. Verificouse também que após a sentença prolatada no processo pesquisado, 71% (setenta e um por cento) dos autores tornaram a responder
processo criminal na jurisdição do Espírito Santo. Sendo que destes, 29% (vinte e nove por cento) responderam a mais de um processo.
O crime mais praticado, após a condenação no processo pesquisado, foi novamente o de tráfico de drogas, com 37% (trinta e sete por
cento). Seguido de porte e uso de drogas com 19% (dezenove por cento) e roubo, com 15% (quinze por cento) dos processos
respondidos após a sentença do crime de uso pesquisado. Conclui-se que para que Lei 11.343/06 seja eficaz não basta apenas a sua
aplicação pela justiça, o combate às drogas deve acontecer também pelo executivo por meio de criação de outras políticas públicas
também previstas pelo legislador de 2006.
Titulo: Empregado doméstico: apontamentos e questionamentos à Lei 5.859/72, suas mudanças e possíveis inovações
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Resumo:
A lei 5.859 de 11 de dezembro de 1972 é o dispositivo regulador da profissão de empregado doméstico, vigente em nosso
ordenamento jurídico e atuante na esfera trabalhista em favor dos direitos destes profissionais. Este dispositivo vem recebendo ao longo
dos tempos variadas emendas que vem modificando o texto original de 1972 e favorecendo a classe trabalhadora deste ramo de
emprego, vistas as necessidades em conferir igualdade nas condições de trabalho aos profissionais desta área em relação a outros
trabalhadores. Para efeito legal, empregados domésticos são aqueles prestadores de serviços, de natureza contínua e de finalidade não
lucrativa, dispensados a pessoa ou à família na esfera residencial. Ou seja, trabalhadores que, enquanto seus empregadores se dedicam a
outros afazeres cuidam para a efetiva organização do lar de seus patrões, trabalho este que em caráter legal não possui fim lucrativo e
nem natureza econômica, por se tratar de serviço que não conferirá nenhum lucro financeiro a seu contratante. Neste contexto,
verificando-se as mudanças praticadas pelos instrumentos que alteraram a legislação que rege a profissão de empregada doméstica e a
constante aproximação dos profissionais desta área de todo o rol de direitos previstos no artigo 7º da Constituição da República,
perpassa-se nesta pesquisa um estudo referencial do conjunto de direitos oferecidos pelo artigo constitucional referido e do dispositivo
legal infraconstitucional, convergido das modificações vigentes. Levando-se ainda em consideração a possibilidade da lei 5859/72 em
sofrer a derradeira mudança oferecida pelo projeto de emenda constitucional – PEC nº 478/2010, que trata da revogação do parágrafo
único do artigo 7º da CF, elevando o rol de direitos do empregado doméstico ao seu máximo alcance na esfera constitucional, sintetizase ao fim deste trabalho um debate sobre as possibilidades futuras da viabilidade da manutenção do contrato do profissional doméstico
pelos seus empregadores bem como o possível impacto social que poderá ocorrer com a referida mudança. A metodologia empregada
quanto ao procedimento técnico foi a bibliográfica, fundamentada nos estudos do autor Uruguaio Américo Plá Rodriguez.
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Resumo:
É fundamental e necessário, conceituarmos o termo terceirização: para o respeitável professor Valentim Carrion, de forma sucinta,
significa a entrega de tarefa, atividade ou serviço feira por uma empresa tomadora à outra prestadora, isto através de contrato. Outro
importante conceito nos traz a professora Gabriela Neves Delgado, onde verificamos a relação trilateral: empresa tomadora de serviços
ou cliente, empresa fornecedora de serviços ou prestadora e a figura do empregado terceirizado, fornecedor de mão de obra. A relevância
do estudo do tema está principalmente no fato de que em 2011, o Brasil possuía 8,2 milhões de trabalhadores terceirizados, o que
representava, na época, 22% dos trabalhadores com carteira assinada, segundo o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços de
São Paulo, mas, o que realmente impressiona, é o número de processos que tramitam no Tribunal Superior do Trabalho, mais de 10.000
processos devido à ausência de uma regulamentação clara e objetiva. Muitas são as formas de terceirização no setor público: a
Concessão regida pelas Leis 8987/95, 9074/95 e 8666/93. Com a Lei 8666 de 1993, a Lei das Licitações, autoriza a contratação pelo
setor público de empresas privadas prestadoras de serviços, ressaltando que não existe responsabilidade da Administração Pública no
caso de inadimplência da empresa contratada. No mesmo ano, é editada a Súmula 331 do TST que limita a terceirização às atividades
meio, sem tocar na responsabilidade governamental. No ano de 2000, o TST, altera o Enunciado 331 definindo a responsabilidade
subsidiária do setor público no caso de a empresa terceirizada não pagar os direitos dos seus trabalhadores, embasado na teoria da
responsabilidade objetiva do Estado, exposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Este é o momento nevrálgico que determinou o
cerne da questão, pois, a partir de então os julgamentos do TST passaram a atribuir a responsabilidade da Administração Pública. Depois
de uma década de sob a égide da Súmula 331 do TST, em 24 de novembro de 2010 o STF através do julgamento da Ação Direta de
Constitucionalidade 16 (ADC16), julgou constitucional o artigo 71, § 1º da Lei 8666/93, o dispositivo prevê que a inadimplência de
contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, o que contraria a referida súmula do TST. Em maio de 2011, na tentativa de se adequar a decisão
do STF, o Tribunal Superior do Trabalho altera novamente a Súmula 331passando a admitir a responsabilidade subsidiária da
administração púbica quando houver a omissão ou a falta de fiscalização no contrato com a terceirizada. Esta ação do TST cumpriu
parcialmente a decisão do STF, uma vez que somente alterou a súmula sem, no entanto, julgar caso a caso. Muitos são os argumentos
favoráveis e contrários à terceirização, tanto no setor público quanto no privado, neste último a questão da responsabilidade da
empresa tomadora de serviços já está sedimentada, o que de fato não ocorre com o primeiro setor. É indiscutível a necessidade da
criação de uma regulamentação clara que elimine interpretações subjetivas, buscando não ofender o interesse público, mas que também
respeite os direitos trabalhistas individuais. A metodologia empregada quanto ao procedimento técnico foi a bibliográfica, fundamentada
nos estudos do autor Uruguaio Américo Plá Rodriguez.
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Resumo:
Trata-se de Artigo Científico Jurídico que abordou a inércia do Poder Legislativo Brasileiro como forma de violação a direitos
fundamentais e princípios constitucionais, com enfoque na necessidade social de legalização da interrupção de gestação de feto
anencefálico demonstrada através de embasamentos jurídico, científico e social que justificaram a regulamentação da interrupção e a
exigência de políticas públicas de proteção através de lei editada pelos representantes da soberania popular. Salientou, também, que o
Supremo Tribunal Federal exerceu competência de legislador positivo e através de ativismo judicial reconheceu o direito subjetivo de a
gestante interromper a gestação de anencéfalos, sem, contudo, se manifestar a respeito do diagnóstico, do procedimento e da realização
de medidas protetivas, o que não permite a efetividade e plenitude do exercício dos direitos garantidos constitucionalmente. Importante
salientar que se pretende destacar a inércia do Poder Legislativo como forma de violação a direitos fundamentais das gestantes, tendo
em vista que mesmo após o ajuizamento da ADPF nº 54 não foi editada lei regulamentando o assunto. Além disso, o ativismo judicial
observado em recentes decisões do Superior Tribunal Federal a respeito de questões que a princípio deveriam ser discutidas e decididas
pelo Congresso Nacional, ensejaram a realização da pesquisa acerca da inércia dos Parlamentares com enfoque específico na decisão de
caráter aditivo prolatada pelo STF autorizando a interrupção de gestação de anencéfalos que substituiu a atuação do Legislativo. A
pesquisa bibliográfico-descritiva foi realizada em um cenário acadêmico jurídico de questionamentos acerca da legitimidade da atuação
do STF como legislador positivo ao proferir decisões que inovam no ordenamento jurídico. A pesquisa analisou, ainda, fatos e
argumentos apresentados em audiência pública realizada pelo Supremo para esclarecimentos acerca da anencefalia, do seu diagnóstico e
da impossibilidade de vida extrauterina, assim como analisou o julgamento pela procedência da ADPF nº 54 que concedeu a gestante o
direito subjetivo de interromper a gestação de feto anencefálico sem necessidade de autorização judicial. Ressalte-se que após
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órgãos, a discussão acerca do conflito de direitos fundamentais perdeu relevância jurídica e a falta de legitimidade do STF para autorizar a
interrupção diante da ausência de lei se tornou objeto de pesquisas e indagações no âmbito acadêmico. A pesquisa realizada constatou
que a necessidade de legalização da interrupção é uma questão social que por sua importância deve ser regulamentada por lei que
estabeleça a realização de políticas públicas, os critérios para diagnóstico, medidas de prevenção e proteção, tendo em vista ser uma
questão peculiar e que as gestantes nessa situação precisam de tratamento médico diferenciado com acompanhamento psicológico e
esclarecimentos acerca da anomalia fetal de modo a subsidiar a decisão pela interrupção ou não. Além disso, o presente trabalho
constatou que a ativismo judicial do STF foi necessário para a proteção dos direitos fundamentais da gestante, mas não foi suficiente
para garantir a efetividade e plenitude desses direitos. Importa destacar que se concluiu que a regulamentação da questão deve ser
realizada pelos representantes da Soberania popular que possuem a competência legiferante e que a atuação do Supremo Tribunal
Federal em sede da ADPF nº 54 como legislador positivo constituiu um ativismo judicial tolerável para o neoconstitucionalismo.
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Resumo:
O presente artigo científico versa sobre a colisão de direitos fundamentais, e ao longo da pesquisa questiona-se: Sendo os direitos
constitucionais à liberdade de expressão, à privacidade e o direito de informação, fundamentais da pessoa humana, importa esclarecer,
no que tange ao limite de cada um deles, e observadas às garantias individuais e coletivas, se há manifestação do direito democrático
brasileiro, quando houver divergência na aplicação de qualquer um deles? Dada à necessidade de aprofundamento em tema de tal
relevância e atualidade, se fez necessário à conceituação do direito coletivo, direito individual em vista do direito a informação e a
privacidade, objetiva-se verificar os conflitos entre o direito á informação e Direito a privacidade, fazendo levantamento jurisprudencial
no que se refere ao assunto abordado, bem como verificar se correntes doutrinaria sobre o problema, conferindo a diferença entre os
conceitos do direito de Privacidade e da informação Fundamentais. Identificar na Legislação Brasileira vigente sobre as relações dos
direitos da informação e direito a privacidade A metodologia utilizada no desenvolvimento deste projeto é a pesquisa exploratória, sendo
utilizada a técnica de procedimento bibliográfico, documental, jurisprudencial. Debater a privacidade nos dias atuais é uma tarefa difícil,
pois requer não apenas uma discussão que envolva toda a sociedade, mas também burlar tentativas de restrição do debate por parte da
mídia, e a necessidade de educar setores estratégicos como políticos, juristas, profissionais de tecnologia e mídia, para que percebam e
respeitem direitos individuais. Mesmo a imprensa tendo como garantia a liberdade de expressão e de informação não pode permitir que
esta comunicação social agredisse outros direitos atribuídos à pessoa, mesmo porque, nenhum direito é completamente absoluto. Por
outro lado, é evidente que não se pode, nem se deve calar a imprensa ou censurar o seu exercício, eis que prestadora de um serviço
essencial de informação à população, atuando, no policiamento da atividade pública, na defesa do bem social, no aprimoramento dos
costumes e na formação da consciência política do povo. Pois a livre e consciente manifestação do pensamento garante o cidadão e, em
consequência, a existência da democracia. Conclui-se que após verificação das informações, tem a imprensa o dever de noticiá-las, pois
apenas com o exercício responsável deste direito será possível construir um país com menos desigualdades econômicas e sociais, posto
que apenas com uma sociedade bem informada tenha condições de cobrar de seus representantes as atitudes necessárias para a
solução dos problemas existentes. A presente manifestação do direito democrático brasileiro, no que se trata em referência a aplicação
dos direitos individuais e coletivos, quando se apresenta ao direito de informação e privacidade, pois através de jurisprudências
apresentadas e aplicações diretas definidas em lei será necessária a ponderação destas garantias constitucionais quando houver
aplicação em caso concreto.
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Resumo:
A defesa dos direitos humanos durante a Ditadura Militar diante da violação dos Princípios da Liberdade e de Defesa teve como principal
objetivo mostrar toda a dificuldade em possibilitar o amplo acesso à justiça face à Lei de Segurança Nacional e dos Atos Institucionais,
que burlavam a própria Constituição vigente no período ditatorial. Os advogados que desafiavam o regime, além de não utilizarem a letra
fria da lei, também não esperavam um Devido Processo legal frente a um regime que cerceava qualquer direito. Para promover a única
oportunidade de libertar presos políticos frente à Lei de Segurança Nacional, eles mostraram à sociedade o prenúncio do que seria um
novo tempo nos métodos de defesa: remédios baseados em princípios na defesa dos presos políticos nos tribunais militares. Era a
dicotomia entre o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito. As defesas demonstraram a introdução do chamado Pluralismo
Jurídico, no qual as lacunas da lei e os Princípios Constitucionais foram e ainda são as principais fontes de promoção da Justiça. O
principal objetivo deste estudo é mostrar que esse arcabouço da defesa foi identificado na história do Direito no Brasil a partir da
Ditadura Militar, logo após o Golpe de 1964, para garantir a Ampla Defesa e o Devido Processo Legal. Assim, o presente artigo pretende
mostrar que através dos princípios como fonte subsidiária da defesa, o Pluralismo Jurídico apresentava-se como aspecto social da
norma, tornando as decisões mais efetivas e de caráter mais humanitário, modificando a natureza jurídica da Ciência do Direito, que
anteriormente mostrava-se legalista por excelência. Através de pesquisa bibliográfica, será possível identificar que tal natureza jurídica
hoje tem na legislação uma cognição com aspecto principalmente sociológico. A busca por outras formas de defesa face à LSN propiciou
aos advogados a utilização dos princípios e deu origem ao Pluralismo Jurídico como principal mecanismo de prestação jurisdicional, ao
proporcionar o acesso à Justiça e ao Devido Processo Legal. Assim, ao se estruturar uma defesa, tornam-se necessários princípios
basilares, tais como a dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade – cerceá-la seria a última ratio – o direito à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal. E além dos princípios, o Pluralismo Jurídico também se fundamenta nas lacunas da lei, nas
mudanças sociais que influenciam a interpretação da própria lei e na opinião pública. O que se quer demonstrar é, na verdade, que a
sociedade hoje quer alcançar a Justiça através de normas mais amplas e que se coadunam com o comportamento social do indivíduo e
não a norma pura que retrata apenas uma ordem, um comando a ser seguido, independente das consequências sociais. Como método, o
trabalho teve como principal pressuposto a contemporaneidade de fatos históricos que estão sendo relembrados em função da
discussão sobre a abertura dos arquivos do período ditatorial. Ao aprofundar-se na pesquisa, visualizou-se um importante trecho da
história brasileira que ainda não havia sido esmiuçado e não poderia deixar de ser relatado, lembrando-se a atuação de profissionais do
Direito, verdadeiros ícones em defesa dos direitos humanos. Assim, o trabalho foi construído com base nas entrevistas realizadas com
os advogados, que atuaram nessa época e nas leituras indicadas por eles, relativos à ação destes causídicos no período da Ditadura
Militar de 1964 e livros de Processo Penal e de Direito Constitucional, além de outras publicações sobre o tema e sobre o direito plural
que era desenvolvido no período da ditadura.
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Resumo:
A relação jurídica tributária é matéria das mais aventadas no Direito. O encargo econômico que recai sobre o chamado contribuinte de
fato é matéria assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial no Superior Tribunal de Justiça, que em recente julgado,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido do afastamento da legitimidade ativa ad causam do
contribuinte de fato para propor a ação de repetição de indébito tributário. O presente trabalho visa justamente analisar esse
entendimento jurisprudencial, passando antes, pela análise teórica do tema e pela sistemática dos impostos indiretos. O Judiciário
brasileiro tem sido constantemente provocado por grandes consumidores para se pronunciar acerca da legalidade da incidência do
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e comunicação – ICMS sobre determinadas operações de circulação de mercadorias. Na maioria das vezes, o pedido é
cumulado com o pleito de restituição de valores indevidamente pagos pelos consumidores finais em decorrência do fenômeno da
repercussão, típico de impostos indiretos, tal como o ICMS. O presente trabalho visa ao aprofundamento acerca dos aspectos atinentes
à possibilidade do contribuinte de fato deter legitimidade ativa ad causam para pleitear a ação de repetição do indébito fiscal relativo aos
valores pagos a título de imposto indireto recolhido pelo contribuinte de direito, mais especificamente no que tange ao ICMS. O estudo
justifica-se tendo em vista a ampla divergência doutrinária e até jurisprudencial sobre o tema, especialmente, considerando o recente
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial n°. 903.394/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que alterou
o posicionamento da Corte Superior acerca da questão. O tema gera reflexo direto no meio sócio-econômico, ante a natureza
compulsória da obrigação tributária. Até março de 2011 a jurisprudência dominante no país, inclusive do Superior Tribunal de Justiça –
STJ – posicionava-se pela legitimidade ativa do consumidor final, contribuinte de fato do ICMS, para o ajuizamento de ação relativa à
discussão acerca do assunto. Contudo, a partir do julgamento do supramencionado recurso especial, a Primeira Seção do STJ modificou
tal entendimento ao analisar um pedido de uma distribuidora de bebidas relativo ao imposto sobre produtos industrializados – IPI,
afastando na ocasião a legitimidade ativa da mesma, ao argumento de que somente o contribuinte de direito teria essa prerrogativa. A
metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa teórica, não objetivando ação interventiva, tampouco aplicação imediata dos
resultados. Segundo objetivos gerais, a metodologia adotada foi a exploratória, buscando oferecer informações sobre o objeto da mesma
visando proporcionar familiaridade com a problemática. Foi, ainda, utilizada a metodologia descritiva, com o fim de inventariar e
descrever um conjunto de idéias, organizando suas características para compreender melhor o objeto de estudo.
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Titulo: A mitigação do princípio da supremacia do interesse público.
Autor(es): Lima, F.N.M.
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Legitimidade
Ad Causam
Resumo:
O presente trabalho discutiu se haveria possibilidade de mitigação do Princípio da Supremacia do Interesse Público que, embora não se
apresente com um artigo específico, decorre de uma interpretação sistemática da Constituição Federal e permeia todo o ordenamento
jurídico brasileiro, estando expressamente citado no art. 2º, da Lei nº. 9.784/99 A doutrina e a jurisprudência clássicas têm trabalhado
com a hipótese desse Princípio com força absoluta frente a quaisquer questões jurídicas sob apreciação no Poder Judiciário. No
entanto, uma nova corrente vem surgindo e sugerindo a mitigação de tal princípio quando posto em ponderação com os direitos
fundamentais. Assim, para que se estabeleça uma correta delimitação desse instituto, foi necessário explanar os demais princípios que o
margeiam, em especial o Princípio da Segurança Jurídica; o Princípio da Independência dos Poderes; da Celeridade Processual e o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. No decorrer da pesquisa, foram esclarecidas algumas questões referentes ao tema sendo, a
mais importante, a indagação se princípio da supremacia do interesse público deve prevalecer mesmo em confronto com direitos e
garantias fundamentais. Além dessa questão central, outras foram fundamentais para a correta delimitação do tema e o melhor
aproveitamento da pesquisa como, por exemplo, suas implicações práticas em que foi necessário indagar se, tendo em vista a
possibilidade de mitigação do princípio da supremacia do interesse público, em quais casos seria possível realizar penhora de bens
públicos afetados. Outra questão prática foi saber se, quando o poder executivo se recusa a pagar os precatórios determinados pelo
poder judiciário, como se deve ponderar o princípio da independência dos poderes com a dignidade da pessoa humana e a segurança
jurídica. Ao final do trabalho, foi também respondido se o interesse público somente se realiza com o atendimento de uma coletividade
ou é possível a sua realização com relação a um único cidadão. As respostas a tais questionamentos, levando-se em conta todos os
Princípios Constitucionais acima elencados, foram trabalhadas tendo sempre em mente o objetivo primordial da presente pesquisa que
foi o de demonstrar que a moderna corrente doutrinária que prega pela possibilidade de mitigação do referido Princípio atende com
maior eficácia uma leitura constitucionalista do Direito Administrativo moderno. Assim, longe de ser uma mera discussão teóricoacadêmica, o presente trabalho pode oferecer substancial contribuição para um problema que há anos vem solapando os direitos e
garantias fundamentais dos brasileiros: o reiterado desrespeito do Poder Executivo às determinações impostas pelo Poder Judiciário.
Desse modo, a melhor contribuição que o trabalho pode oferecer foi justamente o fato de colocar em discussão se, em nome da
independência dos Poderes, o Executivo pode ignorar por completo as determinações judiciais com o argumento de que o atendimento
a certas ações (ganhas pela parte lesada) configuram contrariedade com o interesse público e, portanto, devem ser prolatadas ou
ignoradas em nome da Supremacia do Interesse Público. Para isso, recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica, permeada por livros,
acórdãos e dissertações de mestrado que, de maneira direta ou indireta, enfrentam tal questão, tendo a maioria dos autores como
seguidores do novo pensamento, apesar de tal escolha não significar que se pretenda direcionar as conclusões, mas apenas em
decorrência do fato de que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já estão suficientemente consolidadas na visão tradicional, a ponto
de não poder se extrair grandes novidades dessas fontes.
Titulo: A tutela do meio ambiente sob a perspectiva dos direitos fundamentais.
Autor(es): Campanha, B.M.
Pazó, C. G.
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Meio Ambiente
Resumo:
Propõe o presente trabalhar a tutela do meio ambiente sob a perspectiva dos direitos fundamentais. Malgrado avançada em comparação
a outros países, não se desenvolveu ainda no Brasil uma legislação ambiental adequadamente sistematizada e conformada, na sua
plenitude, com as especificidades próprias de um país de dimensões como as nossas. A Constituição Federal de 1988, de maneira
bastante inovadora, buscou amparar as necessidades ambientais ao longo de diversos dispositivos legais, destinando, inclusive, um
capítulo específico (Título VIII, Capítulo VI) à matéria. Revela-se a ótica constitucional de extrema relevância uma vez que permite
identificar os fundamentos que norteiam o direito do meio ambiente no nosso ordenamento jurídico. Na medida em que se domina
esses fundamentos compreende-se a maneira ideal de trabalhar a matéria diante dos problemas que se apresentam no caso concreto.
Pretende a presente proposta analisar o tratamento constitucional dispensado à tutela do meio ambiente, identificar os direitos
fundamentais de natureza ambiental, analisar se há conflitos entre princípios constitucionais de natureza ambiental e caso verifique-se
qualquer tipo de conflito apontá-los e identificar qual ou quais o(s) meio(s) adequado(s) de solução. Para tanto, o autor dialoga com
teóricos da disciplina confrontando dialeticamente preceitos por esses trabalhados em diferentes circunstâncias da vida prática. O
desenvolvimento dos direitos fundamentais bem como a assimilação desses na nossa realidade são questões enfrentadas no capítulo
inicial. No capítulo subseqüente trabalha-se a recepção constitucional da matéria ambiental bem como as técnicas que correspondem a
sua tutela. Por fim, percorre o último capítulo por onze princípios fundamentais do direito ambiental trabalhando tanto as significações
a eles inerentes quanto a repercussão dos seus efeitos no caso concreto. Pretende-se, dessa forma, estabelecer preciosas diretrizes à
matéria ambiental tanto no que se refere a sua tutela quanto no que se refere a sua percepção na perspectiva dos direitos fundamentais.
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Titulo: A responsabilidade civil na extração e produção de hidrocarbonetos.
Autor(es): Nascimento, A.D.M.
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Direito Ambiental

Petróleo
Resumo:
O presente estudo visa analisar a questão que envolve a extração de hidrocarbonetos por concessionárias da indústria petrolífera, e os
riscos inerentes a essa atividade, o que conduz à responsabilidade civil atinente aos danos causados, principalmente, ao meio ambiente.
Essa análise é essencial ao novo momento vivenciado pela indústria de exploração e produção de hidrocarbonetos, haja vista a
flexibilização do monopólio que abre discussão a novos ramos do direito, no caso, o direito do petróleo e gás. Dessa forma, é preciso
saber de que forma se concretizará a responsabilidade das empresas do setor petrolífero pelos danos causados a coletividade,
sobremaneira nas questões que envolvam a preservação do equilíbrio ecológico e a manutenção de um meio ambiente saudável. As
questões relativas ao Direito do Petróleo são acompanhadas por uma série de conflitos, entre eles, a dicotomia formada pela importância
da atividade de extração de hidrocarbonetos para o desenvolvimento econômico do país, mormente após a Emenda Constitucional nº
9/1995 que flexibilizou o monopólio do petróleo abrindo o mercado e possibilitando que empresas privadas nacionais e internacionais
passassem a atuar no setor, e os riscos inerentes a essa atividade que poderiam ocasionar danos de difícil e, até mesmo, de impossível
reparação precipuamente ao meio ambiente. Esse trabalho tem por objetivo discutir as questões inerentes à responsabilidade civil
provenientes dos danos causados durante o processo extrativo de hidrocarbonetos e, ainda, alguns aspectos da responsabilidade
solidária e da excludente de responsabilidade, todas em consonância com o disposto na Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo), que
regulamentou o exercício da atividade petrolífera. Sendo assim, é relevante analisar a responsabilidade civil por danos, principalmente os
ambientais, causados pelos concessionários, na exploração e produção de petróleo, uma atividade de importância incontroversa
considerando a grande repercussão na economia, na política e na cultura de uma sociedade e, em especial pela forte interferência no
meio ambiente. Ressalta-se, ainda, que a Constituição dispõe que o meio ambiente deve ser preservado, portanto, quem causar dano
estará obrigado a recuperar aquilo que foi degradado, e tal obrigação consiste, também, em ressarcir civilmente os prejuízos causados.
Titulo: Limitações ao direito de propriedade em razão da tutela ambiental.
Autor(es): Oliveira, M.L.
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Uso Da Propriedade

Resumo:
O presente artigo pretende analisar até que ponto é limitado o direito de propriedade em razão da tutela ambiental, analisando-se, dentro
da sistemática constitucional brasileira, os dispositivos pertinentes à proteção ambiental, que se encontram espalhados pelo corpo da
Carta Magna brasileira. Pretende-se, ainda, apresentar de que forma as demais legislações infraconstitucionais limitam o direito de
propriedade em razão da tutela do direito ambiental, visto que a forma como se dispõe da propriedade e de seus recursos podem
comprometer as condições do meio ambiente necessárias à existência e ao trabalho das populações atingindo os direitos ambientais
individuais e coletivos que hoje são vistos como bem de uso comum do povo. Esses direitos passaram a integrar o patrimônio
indisponível, sendo, elevado a direito fundamental na atual Constituição e sendo imprescindível sua proteção para a sobrevivência das
õ .A
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v ”, C
F
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nou
que os bens ambientais não podem ser utilizados pelo Estado ou por particulares, de uma maneira que impeça que toda a coletividade
use e desfrute desses bens. Dessa maneira, a CRFB de 1988 e outras leis ambientais federais, estaduais e municipais, assim como o
Código Penal e o Código Civil de 2002 limitaram os usos da propriedade em função da defesa dos direitos de toda a sociedade ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado tutelando o direito ambiental. Considerando“
ô
ú
”
assegurado e protegido tendo em vista o coletivo, tal como está escrito na Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente), as
agressões ambientais atingem todo o povo, ou seja, atingem o próprio interesse público. Contudo, o proprietário de um bem entende
que dele possa dispor usar e gozar, como for do seu interesse, sem que terceiros possam interpor-se a sua vontade e muitas vezes não
analisa o impacto que suas atividades na propriedade ou o modo de utilizá-las, possa causar ao meio ambiente e diretamente ou
indiretamente a outros indivíduos ou a uma coletividade, que passa a ter seus direitos a um meio ambiente saudável ameaçado. A
metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, que foi feita através da consulta à doutrina, ou seja, livros de escritores especializados
na temática do direito ambiental e na defesa do meio ambiente, e também na legislação brasileira sobre o tema (Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, Código Civil, Código Penal, Código Florestal, Lei de Crimes Ambientais, Política Nacional do Meio
Ambiente). Além disso, foram utilizados artigos de internet.
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Titulo: As liberdades constitucionais à luz da teoria pettiana do controle discursivo.
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Phillip Pettit

Teoria Da Liberdade
Controle Discursivo
Resumo:
Propõe o presente artigo trabalhar, à luz da perspectiva pettiana do controle discursivo, a caracterização da liberdade bem como a sua
tutela, em seus múltiplos aspectos, na Constituição Federal de 1988. A subordinação a uma forma de governo antidemocrática, com
todas as suas práticas repressivas e autoritárias, propiciou no Brasil, no período anterior a 1988, um ambiente favorável ao
desenvolvimento do debate que impulsionaria gradativamente uma reação em cadeia em favor da liberdade. Ocorre que a liberdade em si
revela variadas perspectivas, sob variados domínios, que exigem, conforme as suas particularidades, a tutela constitucional de maneira
consistente e articulada. O filósofo e cientista político irlandês Phillip Pettit buscou desenvolver uma teoria da liberdade que abarcasse a
livre vontade e a liberdade política não como elementos dissociados e incomunicáveis entre si, mas como liberdades intimamente
conexas e dependentemente harmônicas. Desenvolve o autor irlandês perspectivas teóricas baseadas em elementos que constituem o
controle do exercício da conduta humana sob o escopo de identificar as habilidades e realizações que determinam a qualidade dos
agentes de estarem adequados para serem considerados responsáveis. O estudo aponta entre as perspectivas pettiana da matéria a
teoria da liberdade como controle discursivo a proposta mais adequada para conceber a liberdade como adequação para ser
considerado responsável nos domínios da pessoa, do self e da ação. Reconhecendo essa caracterização da liberdade como a mais
satisfatória chega ao seguinte problema: Hodiernamente, no Brasil, se vive uma liberdade, nas referidas circunstâncias, ou ainda persiste
a sua busca? Qual o papel constitucional na tutela à liberdade? É possível afirmar que desde 1988, o Brasil vive uma democracia e essa
representa uma forma de liberdade consagrada. No entanto, não é possível afirmar que hoje se vive uma liberdade plenamente
considerada nos termos da perspectiva pettiana do controle discursivo. Não é possível vislumbrar no ideário geral o compromisso
compartilhado de integração discursiva. O contexto social econômico cultural hodierno brasileiro não é propício às relações discursivoamigáveis, nem se identifica as relações interpessoais como favoráveis a expressão de nossos desejos, crenças e vontades que
imprimiriam adequadamente o direito fundamental à liberdade, nas suas variadas espécies.
Titulo: Cláusulas abusivas nos contratos de planos de sáude à luz do código de defesa do consumidor.
Autor(es): Souza, M.R.
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Resumo:
Este artigo analisa a questão das cláusulas abusivas nos contratos de planos de saúde à luz do Código de Defesa do Consumidor. O tema
em questão pertence ao ramo do direito do consumidor amparado constitucionalmente pelo art. 48 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias combinado com os artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal e art. 1º da Lei 8.078/90. A discussão do
tema em questão engloba as controvérsias existentes sobre a proteção do direito à saúde como um princípio garantido
constitucionalmente e a intervenção do Estado no que concerne às relações de consumo através da Lei 8.078/90. Além disso, discute-se
a as cláusulas predispostas por uma das partes nos contratos, o que deixa o consumidor numa situação mais vulnerável. O presente
trabalho tem como finalidade analisar as cláusulas abusivas e limitativas nos contratos de adesão das empresas de planos e assistência
de saúde, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Trata, ainda, das relações de consumo, quando do seu surgimento, os
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema. Apresenta, também, o conceito de contrato de adesão e ainda, o contrato
de plano de saúde como contrato de adesão, e sua previsão na Lei 9.656/98. Analisa-se a questão das cláusulas abusivas e limitativas
que colocam o consumidor em situação desfavorável concernente ao fornecedor, e a incidência e aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nessas relações de consumo, coibindo os abusos e buscando o equilíbrio entre as partes. A importância do tema reside no
questionamento acerca das controvérsias geradas por essas cláusulas, fazendo uma análise na Súmula nº 302 do STJ que determina ser
abusiva a cláusula limitativa do tempo de internação, dando maior efetividade ao princípio da boa fé nas relações de consumo, e dessa
forma, atingindo o objetivo maior da Constituição que consiste na dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal, ao consagrar o
direito à saúde, assegurou esse direito a todos, sem qualquer distinção, uma vez que está intrinsecamente ligado ao direito à vida. Sendo
assim, o Estado tem o dever de prover condições indispensáveis ao pleno exercício. Esse estudo tem como base metodológica a pesquisa
bibliográfica que tem como fontes de consulta as doutrinas, as jurisprudências, os artigos da internet, a legislação e as súmulas.
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Titulo: Um estudo sobre o impacto da lei complementar 128/2008 a luz do direito empresarial em um município da região
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Resumo:
A Lei 128/2008 tem explorado a inserção de agentes de mercado que trabalham por conta própria, como empresários, pela crescente
informalidade no país, a partir da adesão ao modelo tributário MEI (Microempreendedor Individual). Embora o MEI seja um
enquadramento especial, a lei tem estabelecido requisitos da empresarialidade, quais sejam: i.profissionalismo quando categoriza os
exercentes; e, ii. organização de fatores de produção, quando determina a contratação de colaborador, e assistência contábil para
planejar e controlar os recursos e resultados da atividade. Fundamentado pelo Efeito Peltzman e definição legal de empresário (artigo
996 do Código Civil-CC), o presente estudo consistiu em investigar o impacto da Lei 128/2008 em um Município da Região
Metropolitana do Recife, a partir do perfil dos informais considerados potenciais empresários pela regulação. Segundo Perry et al (2007)
muitos trabalhadores, empresas e famílias escolhem envolver-se com as normas e instituições públicas, dependendo de sua avaliação
dos benefícios líquidos associados à informalidade e da capacidade do Estado para fazer cumprir as leis. Logo, ao comparar o custo e
benefício na transferência da margem lucrativa para a formalidade, frequentemente desejam não fazê-la. Os efeitos da regulação seriam
minados pelas forças de mercado e dessa lucratividade (Peltzman,1976). Estudos correlatos ao tema tais como Carneiro (1997),
Schineider (2000), Ribeiro e Bugarim (2003), Oliveira (2011) demonstram vários fatores que levariam à submersão empresarial, dentre
eles: a alta carga tributária, a crescente regulação e burocracia na economia formal; desemprego; o declínio do ideal de justiça e lealdade
com o poder público. Contudo, tais pesquisas não abordam a eficácia jurídica em função da realidade sócio-empresarial por que passam
tais trabalhadores. Neste sentido questionou-se: Qual seria a adesão à Lei 128/2008 em função do perfil empresarial dos informais em
São Lourenço da Mata na forma do artigo 966 do Código Civil? A metodologia do estudo quanto aos objetivos foi exploratória,
explicativa e descritiva; quanto aos procedimentos utilizou-se a pesquisa levantamento aplicando-se 420 questionários
semiestruturados. A amostragem foi probabilistica em virtude da alta concentração de informais em São Lourenço da Mata, no universo
de 1.411, calculado conforme a População em Idade Ativa-PIA, e PNAD-Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE-CIDADES
de 2010, disponível no sítio do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra reuniu 420 informais, sendo 267
respondentes (64%). Quanto a abordagem do problema, a pesquisa foi quali-quantitativa. Como principais resultados destacam-se: i.em
relação a eficácia jurídica: 80% dos entrevistados não aderiram ao modelo, sendo que destes 59,29% não tem interesse em se formalizar;
ii. em referência a definição legal de empresário: 84,29% não sabem, não controlam e não consideram importante o controle financeiro;b)
75% exercem a atividade sem planejamento tributário; c) 69% não possuem informações sobre custos; 98% agem sem colaboradores.
Como conclusão, a Lei 128/2008 em São Lourenço da Mata não produziu o efeito jurídico desejado porque os informais exercem as
atividades com profissionalismo insipiente e organização dos fatores de produção inadequados ao agir sem colaboradores, sem medir
gastos, resultados e risco do negócio.
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Titulo: Um estudo de caso sobre a exclusão da pessoa surda no processo penal brasileiro: como a sociedade excludente consegue
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transformar uma pessoa surda num estrangeiro em seu próprio país.
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Resumo:
A pesquisa tem como objetivo principal avaliar como se dá o tratamento da pessoa surda no âmbito do direito processual penal em
Pernambuco, a partir da análise de processos nos quais, em algum momento, foi necessário o registro do depoimento de pessoas
surdas. Os objetivos específicos são: a) abordar a temática da inclusão da pessoa com deficiência, com ênfase na inclusão da pessoa
surda; b) identificar as normas processuais específicas aplicáveis à pessoa surda; c) diagnosticar, a partir da análise de processos reais, se
tais normas são efetivamente aplicadas. Sendo a inclusão uma questão da maior importância, a presente pesquisa tem sua relevância
justificada, também, pela escassez de pesquisas similares, sobretudo no Estado de Pernambuco. A temática referente à inclusão da
pessoa com deficiência é um campo de debates necessariamente transdisciplinar, na medida em que não pode ser compreendida apenas
com base nas interações existentes entre as disciplinas que existem atualmente, nem, tampouco, com base na sua simples justaposição
de diversas disciplinas; abordar a inclusão exige que se busque o encontro das disciplinas que auxiliem a sua compreensão e realização,
transpondo os pontos disciplinares em comum. Apenas para ilustrar, vale lembrar que a temática da inclusão diz respeito às Ciências
Biológicas, da Saúde, Exatas e da Terra, Humanas, Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes, etc. O referencial teórico do
presente trabalho é constituído por basicamente três obras. No que concerne à compreensão da temática da inclusão da pessoa com
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pesquisa realizada em três momentos e etapas distintas, num primeiro momento, a partir do acesso aos processos que envolvia pessoas
com deficiência auditiva, os pesquisadores de depararam com a problemática relativa à efetivação dos direitos da pessoa com deficiência
no processo judicial, o momento da problemática sentida. A partir daí a problemática principiou a ser racionalizada; de início decidiu-se
pela delimitação na questão da inclusão da pessoa surda, em seguida foi feita uma pesquisa bibliográfica preliminar, sobre as temáticas
da deficiência e da inclusão. A partir da descrição do processo foi possível realizar uma reflexão crítica sobre os direitos assegurados à
pessoa surda no que concerne ao seu interrogatório e em diálogo com a pesquisa bibliográfica, foi possível fazer algumas sugestões no
que concerne a alternativas relacionadas à medidas que permitiriam solucionar — ou ao menos minimizar — os problemas encontrados
no processo em questão a fim de efetivar os direitos da pessoa surda no processo judicial. O método do estudo empregado foi,
portanto, o estudo de um caso com base documental do presente estudo.
Titulo: A fixação do quantum indenizatório por dano moral decorrente da relação individual de consumo e o princípio da
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Resumo:
O propósito deste estudo é através do exame das lides sobre dano moral nas relações individuais de consumo, nas quais constam os
fundamentos de fato e de direito utilizados pelo intérprete jurídico para sustentar as sentenças decisórias sobre o tema, responder a
indagação: até que ponto os valores indenizatórios por dano moral oriundo de relações individuais de consumo tem tutelado os Direitos
da Personalidade, particularmente, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana? METODOLOGIA: A metodologia utilizada para o
desenvolvimento do estudo, inicialmente, identifica, a partir de pesquisa bibliográfica, os direitos da personalidade e seu enfoque
constitucional alicerçado no princípio da dignidade humana, em seguida com foco no CDC analisa a ocorrência de dano moral nas
relações individuais de consumo e a fixação do valor indenizatório para a reparação por esse dano moral. A segunda etapa do estudo
analisa as íntegras das decisões de mérito proferidas em instância de turmas recursais cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro – TJRJ no período de 15/03/2012 a 06/03/2012 para confrontar com os marcos teóricos identificados na pesquisa bibliográfica.
O registro do corpo de pesquisa foi realizado com a reprodução das íntegras das decisões de turmas recursais cíveis do TJRJ que
atenderam ao pedido autoral do consumidor para condenar a ré fornecedora a pagar à parte autora o quantum indenizatório a título de
danos morais. Nesse contexto extraiu-se de cada decisão blocos temáticos com a motivação técnicos jurídica para a concessão do dano
moral e foram analisados os resultados a luz dos referenciais teóricos para responder a indagação inicial. Através do estudo, pode-se
constatar, entre outras conclusões que: a) as turmas recursais do TJRJ têm procurado delimitar o campo de incidência do dano moral
indenizável associando-o a circunstância que atenta contra a dignidade da pessoa e assim o dissociando do mero aborrecimento
quando há somente simples descumprimento do dever legal ou contratual; b) existe homogeneidade técnica jurídica na motivação para a
condenação pelo dano moral e na fundamentação para arbitramento do valor indenizatório, apesar destas fundamentações serem
superficiais, portanto não se justifica as diferenças encontradas para os valores arbitrados nos casos pesquisados.
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Titulo: A importância da autonomia normativa das agências reguladoras para o desenvolvimento do país.
Autor(es): Monteiro, C.Z.A.
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Resumo:
A autonomia normativa das agências reguladoras mostra-se como requisito fundamental para o pleno desempenho das atividades
regulatórias. Entretanto, a edição da Lei nº 12.490/2011, que traz novas atribuições à ANP, acendeu um alerta em relação à questão. A
referida norma traz dispositivos que se assemelham a regras da própria agência. Para evitar esse tipo de limitação do poder regulador, é
fundamental que o legislador promova um arcabouço legal robusto, com regras que direcionem, mas não limitem a atuação das agências.
O papel das agências reguladoras na ordem econômica nacional vem ganhando relevância ao longo dos anos. Para reforçar essa
tendência, fica clara a necessidade de fortalecimento destas instituições, frente ao direcionamento apontado pelo governo no sentido de
favorecer o desenvolvimento de uma Administração Pública com perfil gerencial, voltada para o atendimento de resultados e para a
valorização da eficiência. O trabalho destas autarquias especiais vai de encontro a esses objetivos, na medida em que tem se baseado no
estabelecimento metas de desempenho e na busca de resultados. Adicionalmente, a neutralidade nas resoluções tomadas e a promoção
de um espírito de competição dos serviços reforça a importância destas instituições. Aliado a isso, é importante destacar que o sistema
regulatório brasileiro, fortemente influenciado pelo modelo norte-americano, demanda por um lado o profundo conhecimento técnico
por parte do agente regulador e, por outro, o apoio do governo no sentido de promover um arcabouço legal compatível com as
necessidades das agências para o exercício das atividades regulatórias. Embora ainda pouco reconhecidas pela sociedade, as agências
reguladoras brasileiras têm marcado sua participação nos mercados regulados, com o emprego de importantes ferramentas de
participação popular, como é o caso das audiências públicas, normalmente precedidas de consultas públicas, quando a sociedade tem a
oportunidade de manifestar-se em relação ao tema pretendido. Além disso, é indispensável a construção de um ambiente institucional
estável e transparente, de forma a garantir a redução do risco regulatório e, com isso, aumentar a atratividade do país para captação de
investimentos externos.
No caso específico da ANP, sua atuação tem sido bastante presente nas indústrias de petróleo, gás natural e
biocombustíveis, mesmo considerando as grandes diferenças guardadas entre esta última e os setores de petróleo e gás natural. A lei
12.490/2012 trouxe, inclusive, novas atribuições para a agência, que passou a regular outros pontos da cadeia de abastecimento de
biocombustíveis, antes, fora de suas atribuições. Contudo, a referida lei também estabeleceu regras que descem à minúcia, com detalhes
que, em princípio, deveriam ser tratados dentro da regulamentação da ANP. Tais regras podem representar uma limitação ao poder
regulador da agência. Para evitar que isso se torne uma tendência e, com isso, prejudique o modelo regulatório estabelecido no país, é
fundamental que o legislador esteja consciente do seu importante papel na promoção de uma legislação clara e compatível com as
atividades regulatórias, de forma a garantir a efetiva regulação econômica dos mercados.
Titulo: Políticas públicas e direito do idoso: o Brasil se prepara para envelhecer.
Autor(es): Oliveira, I.N.
Barbosa, F.M.
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Resumo:
O idoso é um dos sujeitos de direito no ordenamento jurídico brasileiro que mais enfrenta desafios. Uma vez que com a idade torna-se
mais difícil o exercício de tarefas cotidianas, surge um debate muito grande acerca da necessidade de promover uma proteção especial
para o idoso, no intuito de manter sua condição de sujeito e não reduzi-lo a mero objeto de direito. Discorre-se na pesquisa sobre o
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idoso é aquele que se tornou frágil, visto por toda a sociedade como um ser que não contribui mais na evolução das relações sociais, de
forma que suas ideias são desprezadas. Por isso não se pode negar a vinculação do conceito de idoso a ideia de hipossuficiência. O
presente artigo trata dos direitos especiais pertinentes aos idosos positivados no ordenamento jurídico nacional e das políticas públicas
referentes à efetivação desses direitos no Município de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Analisa-se como o Brasil se prepara
para harmonizar as relações sociais rumo a uma nova configuração populacional, de modo a promover a proteção da dignidade humana.
A evolução história desses direitos é objeto minucioso da investigação, que constatou a existência de inúmeros direitos
institucionalizados, mas que dependem de ação positiva do Estado para sua concretização. Além disso, definem-se conceitos
importantes para o entendimento do tema, como: políticas públicas, Estado de bem-estar social e Estado liberal. Utiliza-se a técnica do
levantamento bibliográfico bem como um estudo de caso baseado nas ações institucionalizadas pela Prefeitura Municipal de Vitória/ES.
Deste modo compara-se a previsão legal com as atividades efetivamente realizadas pela Política Municipal do Idoso. O Estudo de caso
demonstrou que o Município de Vitória implementa políticas públicas para o idoso de forma satisfatória, sempre em conformidade com
a Política Nacional do Idoso. Pôde ser observado um grande esforço dos agentes públicos para conseguir administrar o orçamento
disponibilizado com as despesas da implementação das atividades analisadas. O Brasil é pioneiro em várias medidas protetivas adotadas
na Política Nacional do Idoso. Demonstra organizacionalmente estar se preparando para o envelhecimento digno de sua população.

Juridicas

Direito
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 181 de 292

Titulo: O sistema de precedentes no processo civil brasileiro: uma análise à luz do contraditório e da participação democrática na
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formação da decisão judicial.
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Resumo:
O presente artigo tem como escopo discutir a inserção dos precedentes judiciais no direito processual civil brasileiro com a finalidade de
se obter maior segurança jurídica e isonomia no tratamento das demandas judiciais. O fio condutor do artigo é a reflexão crítica sobre a
mutação dos precedentes nos tribunais brasileiros sem um mecanismo de edição e cancelamento que contempla a participação das
partes que serão afetadas pela decisão. O implemento do sistema de precedentes, tal como vem sendo aplicado em nossa sistemática
processual, produz um déficit democrático pois inviabiliza o contraditório e a participação do cidadão na formação e/ou cancelamento
dos precedentes. A questão central debatida no trabalho diz respeito à legitimidade do tribunal para cancelar precedentes judiciais sem a
participação democrática das partes envolvidas nos processos de massa. A temática dos precedentes está diretamente ligado à uma das
principais transformações do direito processual civil brasileiro, a inserção do precedente judicial obrigatório em nossa processualística. É
inegável a importância dos precedentes judiciais no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, sobretudo quando se verifica que segurança
jurídica e a isonomia no tratamento das questões postas em juízo podem ser afetadas por decisões contraditórias em casos idênticos
proferidas por juízes que pertencem a mesma estrutura judiciária. A própria legitimidade do Poder Judiciário fica comprometida quando
tal fenômeno ocorre. Com efeito, é neste clima institucional e doutrinário que o tema do precedente judicial ganha importância nos
estudos no campo do direito processual. O precedente, que é fonte primária dos sistemas jurídicos adeptos do common law, vem sendo
incorporado ao direito brasileiro, que inicialmente teve forte influência do civil law, com o escopo de se obter maior previsibilidade das
decisões judiciais e, desta forma, garantir maior segurança jurídica. Neste sentido, a temática desenvolvida neste artigo traduz o interesse
em se refletir, de forma crítica, se o sistema de precedentes judiciais, oriundo do direito anglo-saxônico, é aderente à nossa cultura
jurídica processual e se a inserção do precedente obrigatório contribui efetivamente para a segurança jurídica e previsibilidade das
decisões judiciais sem comprometer o amplo contraditório e a participação democrática na formação e edição dos precedentes.
Titulo: Uma análise do modelo de mensuração do adicional noturno a luz do parágrafo 3º do artigo 73 da clt: custo histórico ou
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fair value (valor justo), dos dois, o mais benéfico ao hipossuficiente.
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Resumo:
As legislações referentes ao protecionismo do obreiro, historicamente, foram estabelecidas no sentido de reparar determinadas
condições de labor em que o trabalhador estaria submetido, em virtude do capital por ele almejado, ou o resultado pretendido pelo
empregador. O adicional noturno, entre outros índices reparatórios da CLT são empregados tendo em vista a flexibilização de se trabalhar
em um horário em que o relógio biológico estaria funcionando de modo contrário à natureza humana. Contudo, poder-se-ia tornar-se
mais custoso ao trabalhador que às rendas por ele adquiridas a razão de 20/100. Este estudo está baseado no Princípio da Prevalência
da Condição mais Benéfica ao Trabalhador do Direito do Trabalho, e as Teorias do Custo Histórico Salarial e Fair Value (Valor Justo) da
Ciência Contábil. A pesquisa pretende verificar qual modelo de mensuração mais benéfico ao trabalhador quando aplicado à razão do
adicional noturno: o método previsto pela CLT (Valor Justo de Mercado) ou o praticado (custo histórico). Embora a contabilidade tenha
auxiliado o direito trabalhista em questões numéricas percebe-se, todavia, uma inadequação ao silogismo do artigo 73 parágrafo 3º que
vincula o acréscimo às horas pagas por trabalhos diurnos de natureza semelhante, ao exercido pelo obreiro, quando a empresa não
possuir trabalhos noturnos de modo habitual. As análises reiteradas nas orientações jurídicas doutrinárias e do direito do trabalho Súmulas do TST - justificariam o desvio interpretativo, já que o modelo de mensuração legal volta-se para os preços de mercado, posto à
disposição da contabilidade, e que parece não ser utilizado na determinação de cálculo do adicional noturno consoante ao fomentado
pelo legislador pátrio. Diante do quadro exposto considerou-se a seguinte questão: Qual modelo de mensuração seria mais benéfico ao
empregado no pagamento do adicional noturno: a perspectiva do custo histórico utilizado tradicionalmente pela contabilidade ou de
mercado (Fair Value) como requerido no artigo 73, parágrafo 3º da CLT?A metodologia do estudo, quanto aos objetivos, está sendo
exploratória, explicativa e descritiva; quanto aos procedimentos, está se buscando analisar folhas de pagamento de empresas de
construção civil que tem realizado horas extras noturnas para cumprir agendas de realização de eventos esportivos como a copa do
mundo, a copa das confederações, e via mangue em Recife. A amostragem, portanto, tem sido não probabilística, e, multivariada,
reunindo folhas de pagamento no período compreendido entre 2008 a 2012. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa, portanto, é
qualitativa. Como principais resultados espera-se ser possível avaliar qual o modelo de mensuração mais adequado à recuperação do
trabalhador que labuta em um período penoso e danoso para a sua vida. Os resultados serão obtidos pela comparação entre as
metodologias que estão calculadas nas folhas de pagamento pela prática contábil (custo histórico), e àquela fomentada pela CLT no
artigo 73, parágrafo 3º, pelo Fair Value. Caso não seja possível colher as amostras das folhas de pagamento pensa-se investigar por meio
de questionário com 05 perguntas semi-estruturadas, junto ao Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco, sobre qual método
utilizado pelos contadores com relação ao cálculo do adicional noturno.
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Titulo: Incesto e a síndrome da alienação parental: os dois lados da mesma moeda.
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Resumo:
O presente trabalho tem por finalidade analisar a discussão acerca da chamada Síndrome da Alienação Parental (SAP) e a sua relação com
o abuso sexual (incesto) como estágio mais sórdido da síndrome. Entende-se a SAP como um transtorno psicológico por parte da figura
do alienador, transtorno este que acarreta consequências drásticas e irreparáveis tanto para a criança, quanto para a figura do alienado.
Por fim, analisa-se a correlação do judiciário atuante lado a lado com outras ciências com o intuito de dirimir tal conflito. As questões
aqui abordadas analisarão os aspectos da entidade familiar, reconhecida como tal na Constituição da República Federativa do Brasil, a
qual é protegida pelo Estado em qualquer circunstância, abrigando sob o manto constitucional todos os seus membros, conforme
textualmente disposto, sendo, por óbvio, esta proteção permeada pelos princípios protetivos elencados na Constituição Federal através
dos Art. 1°, III; Art. 3°, Inciso I; Art. 229; Art. 277, que explicitarão os diversos princípios constitucionais direcionados à proteção integral
da família, violados quando da existência da SAP (Síndrome da Alienação Parental), dentre eles o princípio da dignidade da pessoa
humana, observados a proteção da identidade e integridade do menor, o princípio da Solidariedade Familiar e o Princípio da Proteção
Integral à criança e ao adolescente. Dentre as questões a serem discutidas neste artigo será exposto, a priori, a caracterização e definição
jurídica do tema, que teve por objetivo não apenas afastar a interpretação de que tal, em abstrato, não exista, mas também para induzir
um exame aprofundado em hipóteses desta natureza e permitir maior grau de segurança aos operadores do Direito na eventual
caracterização deste fenômeno. Propõe-se uma análise sobre a relação do tema com o incesto (ou abuso sexual) seja pela implantação
através de falsas memórias (com a intenção de afastar o(a) menor do outro(a) genitor(a) como forma de vingança) ou seja com o
objetivo de esconder ou excluir ilicitude do incesto efetivamente praticado. Realizar-¬se-á uma análise dos danos causados ao menor,
objeto da alienação parental, abordando as principais consequências com a observação de casos concretos e os possíveis danos
irreparáveis causados a estes. Por fim, será exposta a posição que o judiciário atual tem adotado para resolver tal litígio, bem como a
importante contribuição e relação jurídica com outras áreas, como a psicologia. Ter-se-á como objetivos analisar e fomentar a discussão
que envolve este fenômeno novo e atual para o ordenamento jurídico, contribuindo, assim, com as recentes pesquisas realizadas,
demonstrando a fundamental importância da tipificação da SAP, tomando-a parte do ordenamento jurídico para que o Poder Judiciário
disponha de efetivos instrumentos de combate e prevenção de suas ocorrências. Para o Juiz a vantagem da existência de uma definição
legal seria inquestionável, precisamente, de plano, identificá-la ou pelo menos, reconhecer os indícios de sua existência, para que a sua
decisão seja rápida. A escolha do tema decorre da necessidade atual em ver a discussão desse tema, que, por sua vez tenha o condão de
possibilitar a elaboração de um posicionamento crítico em relação à conduta de pais agentes da SAP, ou seja, que afetam a formação de
seus filhos (no que tange à identidade, caráter, integridade, etc.) visando à satisfação própria de um sentimento de "vingança" pelo
genitor alienado. Assim sendo, a doutrina, a jurisprudência, e até mesmo um projeto de lei (Lei 4.053 de 2008) vem fomentando a
estruturação desse tema aqui no Brasil, objetivando, de todas as formas a proteção dos preceitos familiares estabelecidos na
Constituição.
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Titulo: O caráter punitivo pedagógico do dano moral nas relações de consumo.
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Resumo:
Sabe-se hoje, que o dano moral é composto por um caráter reparatório - direcionado especificamente para a parte ofendida -, mas que
possui também um caráter inibitório, chamado punitivo-pedagógico, que tem por alvo a parte ofensora. Objetiva, assim, repreender a
prática abusiva no caso concreto e desestimular a prática reiterada de tais atos. A problemática do dano moralno direito brasileiro,
entretanto, vem de longa data. A doutrina clássica rechaçava a sua aplicação. Ao longo do tempo, porém, a visão do Direito foi se
modificando até que o dano moral veio a ser acolhido pelo ordenamento jurídico do Brasil. Debates ainda surgem, no entanto, com
relação aos critérios para sua fixação: enquanto parte da doutrina agarra-se a um cunho estritamente reparatório, vozes mais modernas
apontam o caráter punitivo pedagógico do instituto, especialmente no bojo das relações de consumo. A Constituição Federal de 1988
representou um avanço bastante significativo no que tange à tutela dos direitos da personalidade, conjunto extrapatrimonial de direitos
a integrar a totalidade dos bens do indivíduo. Trata-se aqui da proteção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, tão caro ao nosso
ordenamento. Assim, a reparação pelos danos ocasionados a tais direitos vem prevista em seu artigo 5°, X, sendo inegável sua admissão
no Direito Brasileiro, bem como a proteção aos direitos do consumidor efetivada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Este
quadro nos leva a questionamentos acerca do surgimento da doutrina do dano moral no direito brasileiro e como se deu sua aplicação
no âmbito das relações de consumo. Uma vez compreendidos tais pontos, surge a problemática dos critérios norteadores da fixação do
quantum indenizatório e os critérios para sua aferição, culminando assim em uma clara dicotomia entre a efetivação do instituto,
atendendo ao desígnio do legislador constituinte originário, sem com isso fomentar o fenômeno chamado ativismo judicial. Assim, para
que tais pontos possam ser elucidados, mister compreender o histórico do surgimento do Código de Defesa do Consumidor e de que
maneira o Dano Moral se insere nesse contexto, apontando os elementos reparatório e punitivo-pedagógico que o compõem,
caminhando assim para uma abordagem mais aprofundada deste segundo elemento, cuja aplicação é ainda bastante discutida, em
contraponto ao suposto excesso do poder judiciário ao levá-lo em conta na hora da fixação do valor dos Danos Morais. O dano moral em especial os critérios para sua verificação e fixação - ainda é tema que demanda estudos mais aprofundados. O que se vê na
jurisprudência é um zelo extremado no que tange ao enriquecimento ilícito da parte ofendida, visando a inibir a chamada indústria do
dano moral, cuidado este que age, muitas vezes, em favor do poder econômico da parte ofensora, ocasionando a que as grandes
empresas em nada se sintam estimuladas a melhorar seus serviços e que enxurrada de ações contra elas assoberbe o poder judiciário.
Por estes motivos, este estudo tratará da indenização punitiva como um instituto complementar ao dano moral reparatório já positivado
em nosso ordenamento, focado especificamente no bojo das relações de consumo e de que maneira tal instituto pode se tornar eficaz
para uma efetiva melhora nesta relação.
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Resumo:
A doutrina e a jurisprudência brasileiras ainda não se pacificaram acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado por conduta
omissiva. A divergência gira em torno do questionamento sobre a revogação tácita, ou derrogação, do artigo 15 do Código Civil de 1916
[art. 43 do novo Código Civil], frente ao artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988. Sobre o assunto há duas posições,
uma seguindo os argumentos de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, continuada por Celso Antônio Bandeira de Mello, que defende que
a responsabilidade do Estado por conduta omissiva tem natureza subjetiva, com base legal no artigo 15 do antigo Código Civil, restando,
portanto, como de natureza objetiva apenas a responsabilidade por condutas comissivas. Outra defende a teoria da responsabilidade
objetiva tanto para a conduta comissiva como para a omissiva, aplicando-se, para ambos, a norma do artigo 37, parágrafo 6º, da
Constituição Federal. Atualmente, essa divergência vem alcançando o Poder Judiciário, causando um entrave no curso dos processos, em
razão das discussões sobre qual a natureza jurídica da responsabilidade do Estado por condutas omissivas que geraram danos. Para
maior entendimento da responsabilidade do Estado por condutas omissivas, devemos traçar preliminarmente algumas considerações
sobre a responsabilidade civil privada e geral, pelo que as desenvolveremos nos itens seguintes, posto que a responsabilidade do Estado
é responsabilidade civil, à qual são aplicados, todavia, princípios peculiares. Nos primórdios da civilização humana, a responsabilidade
civil fundava-se na vingança coletiva, que se caracterizava pela reação conjunta do grupo contra o agressor, pela ofensa a um de seus
componentes. O instituto evoluiu para uma reação individual, ou seja, passou da vingança coletiva para a privada, em que os homens
faziam justiça pelas próprias mãos, fundamentados na Lei de Talião, que é conhecida até hoje pela expressão "olho por olho, dente por
dente". O poder público, neste caso, intervinha apenas para ditar como e quando a vítima poderia ter o direito de retaliação, ensejando
no lesante dano idêntico ao que foi produzido. No antigo Direito Romano prevaleceu a noção básica do delito, no qual a vingança
privada tornou-se o fator genético que pairava sob a idéia predominante de responsabilidade, não se distanciando, com isso, das
civilizações que o precederam. A teoria da responsabilidade se concretizou por intermédio da doutrina, principalmente a desenvolvida
pelos juristas franceses Domat e Pothier, responsáveis pelo Princípio da Responsabilidade Civil e que influenciou quase todas as
legislações que se fundaram na culpa. Juridicamente relevante seria a responsabilidade imposta àquele que, com sua conduta comissiva
ou omissiva, violou bem juridicamente protegido, gerando para ele uma sanção. Podemos afirmar que a responsabilidade pode se
apresentar sob vários aspectos, sendo ela de natureza civil, penal ou administrativa. A amplitude do conceito de responsabilidade civil
revela dificuldades em se ater numa só definição que seja, porque a doutrina tende a unir os conceitos técnicos e a realidade concreta da
obrigação de reparar os danos, independentemente de serem identificadas à causalidade, à teoria subjetiva ou à objetiva. A
responsabilização civil tem por finalidade precípua o restabelecimento do equilíbrio violado pelo dano. O princípio que sustenta a
responsabilidade civil contemporânea é o da restitutio in integrum, isto é, da reposição do prejudicado ao status quo ante. Os Elementos
da responsabilidade civil são: Conduta, Dano, Nexo de causalidade e a Culpa. Diante do exposto, a responsabilidade civil do Estado
obedece a um regime próprio, compatível com sua situação jurídica, pois potencialmente tem o condão de proporcionar prejuízos
macroscópicos. Ademais, os administrados não têm poderes para diminuir a atuação do Estado, no âmbito de seus direitos individuais.
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Consumidor (CDC), algumas questões se podem colocar ao Direito. Se o tomador de crédito se obriga ao pagamento da dívida, no caso
do superendividamento, pode o endividado se socorrer com um CDC que o protege? Tem o superendividado direitos? Que normas,
institutos jurídicos regulariam essa situação? O presente estudo tem essas questões como problemas norteadores da discussão. Em
suma, objetiva saber quem são esses sujeitos endividados; como os ampara o Direito e as práticas jurídicas (negociação) desenhadas
para enfrentar o superendividamento. Tipifica-se o presente estudo como pesquisa de natureza qualitativa com vertente jurídico-social.
O estudo define-se por uma pesquisa de campo e análise documental. Para coletar os dados que compôs o perfil dos superendividados,
se fez um levantamento de 20 (vinte) processos de negociação nos PROCON municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana,
cidadades de região metropolitana do estado do Espirito Santo. A coleta cobriu o lapso temporal de 2008 a 2010. Nesse levantamento
foram considerados: escolaridade, faixa etária, renda mensal, sexo, localização residencial e a(s) causa(s) do superendividamento. Os
coletores utilizaram instrumento específico para tal. Nesse processo, verificou-se o movimento desses atores a partir da assistência de
negociações e da análise dos registros. Nesse estudo se aplicou a análise dos institutos jurídicos contemplados na teoria do
inadimplemento, tais como: mora, juros, correção monetária. Vale dizer que essa discussão visa explicitar como tais práticas recepcionam
o Direito vivenciado nas negociações provocadas pelo superendividamento. O trabalho identifica na proposta de concessão de crédito
no mercado de consumo não apenas o seu viés econômico, de escopo meramente mercadológico, impulsionador da circulação de bens,
mas também seu aspecto social na massa consumidora bem como a sua repercussão na seara particular do agente destinatário do
crédito. Os riscos inerentes a essa concessão recaem, portanto, tanto sobre o indivíduo quanto sobre a coletividade. A estabilidade
econômico-social depende da boa gestão creditícia. O crédito, por si só, não é nocivo e sim a sua má utilização, que diante de uma
cultura do consumo, pode configurar o superendividamento em massa. Tal fenômeno pode gerar graves impactos na ordem econômicosocial de uma nação, a exemplo da crise mundial de 2008, além de efeitos diretos no sustento do superendividado e de sua família. No
Brasil, a matéria está pendente de regulação normativa não havendo qualquer disposição em todo o ordenamento jurídico destinada
especificamente ao instituto. O enfretamento direto e profundo da questão tem se dado pela doutrina e jurisprudência, que usualmente
recorrem a determinados dispositivos do nosso Código do Consumidor (como os arts. 52, §2º; 42; 49; 6º, V) e do nosso Código Civil
(como os arts. 317 e 478) como alternativa aos problemas desencadeados. A tentativa de superar os efeitos nocivos gerados pelo
superendividamento a partir dos referidos diplomas legais se mostra insuficiente em nossa realidade. Mas como então trabalhar
precipuamente a matéria da maneira que surta os efeitos desejados? A identificação precisa do superendividado no caso prático se torna
o ponto de partida seguro para o desenvolvimento pretendido o que denota a relevância do trabalho realizado na presente pesquisa.
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Resumo:
A presente pesquisa investiga a discussão atual sobre o crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro e como esse crime atinge diretamente a sociedade. A presente pesquisa objetiva responder ao seguinte questionamento: Quais
critérios têm sido utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para distinguir dolo eventual de culpa consciente nos
casos de homicídios e lesão corporal causado por condutor embriagado? Durante o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizada a
classificação jurídica do crime de embriaguez ao volante. Também foi feita a definição de dolo, culpa e a distinção entre dolo eventual e
culpa consciente. E analisada ainda, a constitucionalidade da obrigatoriedade do teste do etilômetro e por fim feito um breve comentário
sobre a Teoria do Crime. Para tanto, o tipo de pesquisa a ser utilizado será a exploratória, com análise de pesquisa bibliográfica,
documental e jurisprudencial, sendo desenvolvida na forma de estudo de caso e estudo de campo. O estudo de caso será restrito ao
TJ/ES, e o estudo de campo buscará um aprofundamento baseado na coleta de dados estatísticos com posterior análise quantitativa e
entrevista com autoridade judiciária. O presente artigo científico buscou definir de forma simples e objetiva o crime de embriaguez ao
volante mostrando suas principais controvérsias e o posicionamento da doutrina sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade do
teste do etilômetro. Apresentou as diferenças da punição por dolo eventual e culpa consciente do condutor embriagado que causa
acidente com morte ou lesão corporal em outrem. Além de levantamento de dados e estatísticos e entrevista com autoridade judiciária.
Convém ressaltar que após vasta pesquisa jurisprudencial foi observado que os magistrados do TJ/ES não estão utilizando nenhum
critério específico para se distinguir dolo eventual de culpa consciente nos casos de homicídio e lesão corporal causado por condutor
embriagado, essa definição vai depender do julgador da causa, que de modo geral se utiliza da Teoria do Crime. Pode-se afirmar que a
vida deve ser protegida por ser o direito mais importante do ser humano e uma garantia constitucional, portanto, não existe bem jurídico
de maior valor no ordenamento jurídico, nem mesmo o direito de defesa das pessoas de não produzir provas contra si mesmo. As regras
de hermenêutica constitucional visam proteger o bem jurídico de maior valor em caso de conflito de direitos fundamentais. É importante
frisar que acidentes de trânsito causados por condutores embriagados se tornaram rotina. Muitos deles causam deformações, perda de
membros e até mesmo a morte de suas vítimas, principalmente por isso e por todo o exposto no artigo, nos resta claro que esse
condutor deve ser punido por dolo eventual. Uma punição mais branda seria ilegal, pois existe lei que proíbe a combinação de bebida e
direção, tornando as vítimas de acidentes deste tipo, vítimas do ilícito inicial de consumir bebida alcoólica e dirigir, portanto a pessoa
tem consciência de que seu ato pode destruir a vida de outras pessoas, devendo arcar com o ônus do resultado que a sua conduta
produziu. Conclui-se assim, por atingir diretamente a sociedade, torna-se necessário a punição com mais rigor, preservando o interesse
social e coletivo em detrimento do interesse particular.
Titulo: A nova ordem mundial: a análise da necessidade de se repensar o sistema internacional em face de um mundo multicultural. 187
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tem por escopo a análise do sistema internacional e a necessidade de se repensa-lo, para que todo tipo de cultura tenha a possibilidade
de participação e visibilidade nos ditames da nova ordem mundial, sendo sugestiva a criação de um campo de dialogo/consenso, não
hegemônico, comum entre diversos países, culturas e etnias para desenvolvimento coletivo mundial. Para isso, far-se-á uma busca
histórica da formação do sistema internacional e dos processos de globalização. Abordar-se-á também, o período do sistema mundial
em transição e suas constelações de prática: interestatais; capitalistas globais; e sociais e culturais transnacionais. Frente ao fenômeno da
nova ordem mundial multifacetado com dimensões econômicas, sociais, politicas, culturais, religiosas e jurídicas concatenados de
modo complexo, buscar-se-á entender como este padrão global de homogeneização e uniformização, sustentado por teorias como de
Leibniz e de Marx, que se instalou; como também um possível desenvolvimento de uma globalização contra hegemônica. Em seguida, a
investigação de um melhor entendimento das tensões dialéticas existentes entre o paradigma da modernidade e dos direitos humanos:
como os direitos humanos poderão ser uma política progressista de emancipação cultural e uma política global simultaneamente?
Concluir-se-á com possíveis propostas de mudanças do sistema internacional objetivando reverter a homogeneização que o Estado
moderno impôs a diversas culturas; como também sugerir um campo de dialogo global, o qual não é uma reprodução do consenso
neoliberal, mas sim uma nova forma não hegemônica, entre diferentes culturas para garantir a diversidade local, a identidade étnica e o
desenvolvimento global pautado no ser humano – o comunitarismo, ofertando um sistema de interdependência, cooperação dos países
e integrações regionais formando uma política cosmopolita legítima, quebrando as teorias realistas das relações internacionais.
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Resumo:
A produção brasileira de petróleo em 2010, incluindo óleo cru e condensado, mas excluindo liquido de gás natural (LGN) e óleo de xisto,
aumentou 5,6% e chegou a 750 milhões de barris/dia, o que elevou o Brasil a 12ª colocação no ranking mundial de produtores de
petróleo (ANP, 2011). O abastecimento nacional de produtos de petróleo é realizado prioritariamente por transporte rodoviário. Vale
salientar que o Brasil tem a 3ª malha rodoviária mais extensa do mundo (IPEA, 2011). Os potenciais impactos ambientais decorrentes
destas atividades estão associados aos acidentes, que podem causar derramamento de produtos de petróleo, com possíveis
consequências ao meio ambiente. No presente trabalho foi efetuado um levantamento estatístico simplificado dos acidentes por
transporte rodoviário de produtos de petróleo ocorridos no período de 2008 a 2011, buscando correlacionar com fatores
meteorológicos sazonais, a saber: a precipitação pluviométrica. O estudo foi realizado com dados secundários obtidos do IBAMA e do
INPE. O universo amostral foi restrito aos produtos da cadeia primária e secundária de petróleo e derivados a exemplo de: gás eteno, gás
liquefeito, gasolinas, naftas, aguarrás, hexano, benzeno, tolueno, querosene de avião, óleo diesel, parafinas, resíduo aromático, asfalto,
coque, enxofre n-parafinas, óleos lubrificantes, ácido sulfúrico, entre outros. Vale salientar que foram excluídos o etanol e o biodiesel.
Os dados obtidos foram classificados e plotados em histogramas de frequência com seus respectivos polígonos e permitiu evidenciar
que no período de 2008 a 2011 ocorreram 272 acidentes, com precipitações pluviométricas de 0 a 500 mm, considerando-se os seis
meses com maiores precipitações. A análise estatística indicou que apenas um estado da região centro-oeste (MS) e um da região
nordeste (BA) apresentaram percentuais de 55,5% das ocorrências em período chuvoso, Maranhão e Paraíba registraram todos os
acidentes em períodos chuvosos, enquanto que GO, AM, RO, RR e PR, apenas metade dos acidentes aconteceram em períodos
chuvosos. Os estados do CE, PE, PI, RN, SE, AC, PA, TO não registraram acidentes no período. Os outros estados (DF, MT, RS, SC e todo o
sudeste) apresentaram percentual menor que 50%.
Titulo: Discussões polêmicas acerca do divórcio e do inventário por escritura pública.
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Resumo:
O objeto do presente trabalho é demonstrar algumas discussões, dentre tantas, voltada à realização do divórcio e inventário na serventia
notarial. Em razão de que a Lei 11.441/2007, que possui apenas o
“
j
”
,
silenciou sobre alguns entendimentos quanto a sua aplicabilidade. Considerando que antes do advento da citada Lei os interessados
estavam restritos apenas ao procedimento judicial, tornou-se novidade lavrar escrituras destes institutos, até então desconhecidos na
prática do notariado. Com isso, a Lei por si só não trouxe todo o amparo jurídico de que o tabelião necessitava ao confeccionar uma
escritura desta natureza, surgindo, para tanto, dúvidas em diversos aspectos, desde os requisitos essenciais quanto à formatação até
mesmo a recusa do tabelião ao lavrar escrituras destes atos. No primeiro capítulo serão expostas sucintamente, as origens, bem como a
evolução histórica que contribuíram para a criação da Lei 11.441/2007. No segundo, os requisitos legais que deverão estar presentes,
quando realizá-los. Já a terceira e última etapa, algumas discussões que ganharam repercussão jurídica e são consideradas polêmicas,
acompanhadas de suas respectivas soluções trazidas pela doutrina, ao escriturar estes atos. Desta forma, serão apresentados alguns
caminhos a serem seguidos pelo tabelião, bem como pelos profissionais do direito, quando ao realizar estes atos se depararem com
diversos pontos controvertidos e obscuros encontrados na Lei 11.441/2007. A busca pela melhor aplicabilidade desta Lei no
tabelionato, isenta de questionamentos e revestida de segurança jurídica, trará a sociedade, cada vez mais interesse de resolver assuntos
de divórcio e inventário na via extrajudicial, sem a necessidade de provocar o Poder Judiciário, o que desafogará a máquina judiciária,
permitindo maior qualidade no tratamento de casos que requerem análise de mérito.

Juridicas

Direito
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 188 de 292

Titulo: Responsabilidade civil por erro médico.
Autor(es): Castro, C. L.
Girardi, E.M.S.
Email:
clce@ig.com.br
Palavra Chave: Responsabilidade
Erro Médico

189
IES:

ESTÁCIO CURITIBA

Indenizar
Médico
Paciente
Resumo:
“
”à
j
, o estudo traz
uma análise mais profunda do tema, buscando diferenciar na atuação do médico as situações que são decorrentes de erro, geradas por
condutas de negligência, imperícia ou imprudência, e de outro, como produto da intervenção de fatores externos à sua atuação, como os
ocasionados pelas reações individuais de cada paciente, pela adoção de técnicas de diagnóstico e terapêutica frente ao crescente
aperfeiçoamento tecnológico e científico no campo da saúde, mas que apresentam riscos inerentes à sua própria aplicação e
utilização.Ao fazer uma abordagem geral, passa pelo relato histórico do papel do médico na sociedade, pelos aspectos de
responsabilidade civil no Brasil, descreve princípios jurídicos atuantes na relação médico-paciente, como por exemplo, o consentimento
informado, e lembra questões da ética humana, tanto no convívio social como no próprio exercício da profissão. Sob a óptica de que a
relação médico-paciente é relação de consumo, aborda o Código de Defesa do Consumidor tratando da necessidade de comprovação da
culpa subjetiva, do nexo causal e suas excludentes, do ônus da prova, este marcado pelas dificuldades probatórias frente ao
corporativismo médico, o vínculo obrigacional, os erros de diagnóstico, de terapêutica, e de outros tipos, e o decorrente dever de
indenizar. O trabalho não tem jamais a pretensão de esgotar o tema, mas, de analisar uma questão que na atualidade se faz extremamente
relevante considerando a estreita relação que inevitavelmente se estabelece entre médico e paciente, na qual o médico passa a ser visto
como o salvador ou como o algoz, dependendo do resultado alcançado no tratamento ou procedimento, portanto levando em
consideração o contexto real importante que se possa estabelecer diferenças entre o que podemos chamar de erro médico e o que
podemos considerar fatalidade, tendo em vista que essa diferenciação produz resultados diversificados a titulo de apreciação de mérito
no mundo jurídico.
Titulo: A (in)dignidade da aposentadoria proporcional quando da invalidez do servidor público.
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Resumo:
O enfoque principal deste trabalho prende-se a pensar o papel da previdência no contexto social e os efeitos perpetrados pela
aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição concedida quando da invalidez do servidor público; um desarrazoado instituto
previsto no art.40, parágrafo 1º, inciso I da Constituição Federal, tendo em vista a seguinte problemática de pesquisa: A aposentadoria
por invalidez dos servidores públicos, tendo como regra geral proventos proporcionais ao tempo de contribuição fere o principio da
dignidade da pessoa humana?O trabalho inicia-se com um breve histórico da seguridade social no mundo e no Brasil, no intuito de
entender o avanço da seguridade social. Posteriormente analisa o Art. 40, parágrafo 1º, inciso I da Constituição Federal de 1988, que
estabelece a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição quando da aposentadoria por invalidez do servidor público. Em
seguida expõe os conceitos e requisitos definidos pela doutrina e jurisprudência brasileira acerca da aposentadoria por invalidez do
servidor público. Mais adiante aborda, como base argumentativa para discordar da concessão da aposentadoria por invalidez
proporcional ao tempo de contribuição dos servidores públicos, o conceito do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento
do Estado Democrático Brasileiro, nos termos do art. 1°, III da CF/88. Pela regra constitucional o valor devido para calcular as
aposentadorias dos servidores públicos será, em regra, a média dos maiores salários de contribuição, equivalente a 80% do período
contributivo. A previdência social é um sistema de proteção social, no decorrer desta pesquisa fica consolidado que a previdência social
objetiva amparar o trabalhador, resguardá-lo das possíveis consequências dos eventos que possam atingir a sua atividade laboral e
tenham repercussão econômica nos seus segurados, esta repercussão que deve ser protegida pela previdência social. No caso do
servidor que se aposentar por invalidez resta inequívoco que a sua subsistência dependerá dos proventos de aposentadoria por
invalidez, já que há impossibilidade de exercer outra atividade laborativa. A aposentadoria por invalidez é a modalidade de aposentadoria
em que o indivíduo mais necessita de amparo do Estado. A sua subsistência depende do seguro social para, daí em diante, dar sustento a
si e seus dependentes, constituindo-se, muitas vezes, na única fonte de renda possível. Assim, a conclusão lógica resulta de que a
aposentadoria por invalidez deve consistir numa proteção social maior do que as outras modalidades de aposentadoria. Esta proteção
deveria dar a máxima efetividade ao princípio basilar dos direitos fundamentais, bem como ao maior principio de nosso ordenamento
jurídico pátrio, qual seja, o da Dignidade da Pessoa Humana. No âmbito do direito constitucional o princípio da dignidade da pessoa
humana esta positivado como fundamento de nosso Estado democrático de Direito. O constituinte originário determinou a excepcional
importância ao princípio, de estrutura tão elevada quanto os princípios da soberania, da cidadania, do pluralismo, classificados também
como componentes medulares das instituições do nosso sistema constitucional de poder. A dignidade da pessoa humana é
simultaneamente limite e tarefa dos poderes. A necessidade de sua proteção e assistência por parte do Estado, especialmente quando
fragilizada ou até mesmo – e principalmente quando ausente a capacidade de autodeterminação, como ocorre quando o servidor se
encontra invalido. Com essa base argumentativa pretende-se afirmar que a concessão da aposentadoria por invalidez dos servidores
públicos, tendo como regra geral proventos proporcionais ao tempo de contribuição fere a dignidade da pessoa humana, que justifica a
presente teoria levantada: a indignidade da aposentadoria proporcional quando da invalidez do servidor público.
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Resumo:
No presente trabalho são analisados os requisitos obrigatórios para a elaboração do instrumento convocatório nas licitações
conduzidas sob a égide da Lei Federal de Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei número 8.666 de 21 de junho de 1993.
Visando melhor entendimento do assunto, a primeira parte aborda os aspectos genéricos da referida norma, compreendendo as origens
históricas do instituto, sua natureza jurídica e previsão constitucional e infraconstitucional, são comentados os princípios legais
pertinentes, como os princípios da legalidade, moralidade ou probidade administrativa, impessoalidade, publicidade, igualdade ou
isonomia, eficiência, vinculação ao intrumento convocatório, julgamento objetivo e outros significativos. Também são comentadas as
modalidades de licitação, como concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e ainda, a modalidade pregão, inserida pela Lei
número 10.520 de 2002, abordando-se os correspondentes instrumentos convocatórios. Na segunda parte são estudadas as fases da
licitação e sua importância para o sucesso da licitação, com ênfase na fase interna. A terceira parte discorre sobre a importância da etapa
de planejamento do certame, abordando questões como audiências públicas, autorização prévia, indicação do objeto, estimativa
orçamentária e seu impacto, atos de designação, atas, pareceres e relatórios e outros documentos necessários nessa fase. São estudados
também, a adequada estrutura do edital e seus requisitos obrigatórios, como preâmbulo, objeto, prazos e condições, sanções, projetos
básico e executivo, condições de participação, critérios de julgamento, informações gerais e específicas, critérios de reajustamento de
preços, dentre outros assuntos não menos relevantes. Por fim, perscrutam-se o posicionamento dos tribunais, bem como decisões
monocráticas, abordando a questão da deficiência na elaboração dos editais de licitação e os prejuízos decorrentes, objetivando um
chamamento à reflexão sobre a importância desta crítica etapa para o alcance do sucesso do procedimento legal.
Titulo: O assédio moral coletivo decorrente dos abusos empreendidos na fixação de metas de produtividade.
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Resumo:
O assédio moral coletivo no trabalho ainda é tema desconhecido no meio social, apesar de ferir princípios da Constituição Federal:
respeito à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho, pois é observado a existência de grande índice de afastamento
de trabalhadores da sua função por problemas causados por pressões psicológicas e cabe ao juiz a responsabilidade pela caracterização
dos atos abusivos perpetrados pelos empregadores, por de provimento jurisdicional prolatado para salvaguardar os direitos dos
obreiros. Sendo assim a pesquisa buscará responder a seguinte indagação: A fixação de metas de produtividade pelo empregador pode
configurar assédio moral coletivo? Para atingir o seu intento a pesquisa empreenderá uma análise acerca do poder empregatício,
verificando a sua amplitude e limitações, tendo em vista a dignidade da pessoa do trabalhador e, ao final, avaliará as políticas de metas de
produtividades, bem como a caracterização de assédio moral coletivo, quando de abusos praticados pelo empregador. Optou-se por
uma pesquisa exploratória, onde foram utilizados como procedimentos técnicos o documental e o bibliográfico. O assédio moral
Coletivo é um tema que preocupa a todos, e encontra-se tipificado no Código Civil e no Código do Consumidor, o Brasil ainda vem
usando destas duas legislações para configura-lo no âmbito do direito trabalhista, apesar das inúmeras ações já existente. O problema é
que sem a legislação específica para impor aos empregadores sanções severas, os trabalhadores ainda são submetidos a
constrangimentos desumanos, e pior, são as atitudes mascaradas como incentivos de funções que induzem erroneamente a uma
competitividade entre os próprios colegas. Se o princípio da dignidade humana é um dos direitos fundamentais da Constituição Federal,
então deva prevalecer o principio da igualdade em todo ambiente de trabalho, observando as limitações e a capacidade de cada
trabalhador, não permitindo que as atitudes torne-se um campo de batalha onde sempre tenha que haver um vencedor. Apesar de saber
que a regulamentação do assédio moral coletivo não bastará para inibir os empregadores de tratarem seus funcionários como
instrumentos de trabalho, porém se faz necessário que a Justiça tipifique este ato como ilícito, para se respeitar a dignidade do
trabalhador. Não podendo mais admitir trabalhadores, que em prol da empresa, assume uma postura de competitividade, causando um
distúrbio de caráter na expectativa de se manter na função. Embora a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT não contemplar
explicitamente a questão, os magistrados buscam fundamentar suas decisões nos artigos 461 e 483 da CLT, como é observado nos
acórdãos. Porém não se podem banalizar os valores das indenizações. Considerando que não exista valor determinado a restituir a
dignidade ferida do trabalhador, a prevenção com a fiscalização pode ser a maior proteção à saúde, a segurança e ao meio ambiente de
trabalho para que se torne digno ao trabalhador. A regulamentação no âmbito trabalhista deve impor regras e limites nos sistemas
organizacionais das empresas. Sendo assim pode-se concluir que a fixação de metas de produtividade pelo empregador pode configurar
assédio moral coletivo, tendo em vista que alguns programas de metas inseridos na forma organizacional exigidos forçam os
trabalhadores a mostrar seu lado obscuro para alcançar as necessidades da empresa, que em sua competitividade sofrem distorção de
caráter, pois buscam a segurança de seu emprego pela necessidade de suprir as necessidades básicas de seu grupo familiar.
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Resumo:
O Estado é a organização política e jurídica do corpo social. Existe para o bem do homem e deve ter o desenvolvimento como referencial
primeiro. Desenvolvimento é progresso, evolução, integração, justiça e bem estar social, mas, sobretudo, é a realização de direitos
fundamentais. A Constituição de 1988 estabelece um extenso elenco de direitos a serem garantidos às pessoas e prescreve objetivos
fundamentais a serem alcançados. Tal enfoque assume feições complexas quando nos damos conta de que a Lei Maior admite ao Poder
Público a exploração direta de atividade econômica somente em caráter excepcional. A diminuição de sua atuação empreendedora
transferiu sua responsabilidade para o campo da regulação. Assim, o Estado, não produzindo, ele próprio, riqueza, deverá atuar a partir
da riqueza produzida pela iniciativa privada, assumindo papel central na dinamização da ordem econômica e financeira. O processo de
desenvolvimento social de um país pressupõe a realização de uma série de ajustes institucionais, em busca da criação de um ambiente
apto ao crescimento sustentável e permanente, o que está intimamente ligado à necessidade de se propiciar fontes de financiamento
para os agentes responsáveis pelo exercício da atividade econômica. O financiamento, portanto, deve ser entendido como um dos
pressupostos do desenvolvimento com inclusão social, criação de emprego e renda e geração de divisas. Dentre as mais importantes
formas de suprimento das necessidades de capital, o mercado de capitais, por sua capacidade de impulsionar grandes projetos
empresariais, que irá desaguar num maior nível de captação de recursos por parte das companhias, tendo como resultado um ciclo
virtuoso de mais emprego, mais renda e mais arrecadação tributária, capaz de gerar bem-estar social e qualidade de vida. Considerando a
importância do mercado de valores mobiliários para o desenvolvimento social, o Estado tem relevante função enquanto instituição
reguladora, com vistas à promoção do bem estar social. É impositivo que o país prepare a sua reflexão sobre este arcabouço jurídico de
relações intersubjetivas sem fronteiras, de forma a contribuir para a maximização de seu potencial.
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UNESA

Dignidade Humana
Resumo:
O objeto desta pesquisa é em demonstrar a problemática social hodierna, visto que a população brasileira vem tentando sobreviver no
meio de um caos social, desordem e o medo, na qual a segurança pública vem paulatinamente perdendo sua força e respeito. Isto é
notoriamente causado pela ascensão indeclinável do tráfico ilícito de entorpecentes, dos exacerbados casos de corrupção, mormente, da
utópica ressocialização dos mais de 400 mil presos inseridos no falido sistema carcerário brasileiro. No mesmo sentido estão os
internatos de cumprimentos de medida sócio-educativa para menores infratores. São tantas as falhas do Poder Público que no final são
os cidadãos e contribuintes que sofrem com o desleixo na qualidade de vida, com a violência urbana, e com a falta de estrutura na
educação por escassez de investimento em políticas públicas de segurança, ocasionando um despreparo dos jovens para a vida
profissional. Este último problema é tão grave, que essa ausência do estado colabora para o aliciamento de menores no mundo do crime,
e isto é ratificado na última pesquisa do mapa da violência deste ano, no qual se constata o preocupante 4º lugar que o Brasil ostenta,
dentre 99 países do mundo. Por derradeiro, é imperioso ressaltar que as taxas cresceram 346% entre a década de 80 até o ano de 2010,
ocasionado a vitimização de 176.044 crianças e adolescentes nesses trinta anos, só em 2010 foram 8.686 crianças assassinadas, ou
seja, 24 para cada dia do ano. O ínfimo investimento nessas áreas gera um efeito cascata sobrecarregando outra seara, a da política de
ú
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”
,
é,
(
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judiciária), como também, do tratamento (sistema carcerário, internatos, e clinicas de recuperação de dependentes químicos). A
ineficácia na forma de tratamento desses delinquentes, que ao serem inseridos no sistema estatal, isto é, em presídios e internatos que
vulgarmente
h
“ ó “
,
-se num retorno à liberdade com muito mais perigosidade do
que antes, e ainda, com adendos apreendidos dentro do sistema para o cometimento de outros crimes ou o aperfeiçoamento de sua
prática.No campo da metodologia, a pesquisa realizar-se-á através do estudo dos dados coletados na bibliografia selecionada e
disponibilizada, como também com os dados estatísticos observados no Brasil acerca da criminalidade, do sistema carcerário, e o seu
tratamento, que consequentemente gera a ineficácia de uma das principais finalidades do Direito Penal, a ressocialização.Dos resultados
obtidos nesta pesquisa, constatou-se que a rigor, o Direito Penal atual tem mais um viés simbólico do que propriamente repressor, visto
que em sua prática a finalidade é tão somente o cerceamento da liberdade, sem medidas ressocializadoras, e como resultado, a
discriminação do egresso, e o agravamento de sua personalidade como delinquente, e a inexiquibilidade da ressocilização.Conclui-se
que, a ressocialização no Brasil está longe de ser alcançada, enquanto permanecer o abandono dessas instituições, visto que o atual
sistema causa um estigma no indivíduo, que na verdade o faz ser mais uma vítima da teoria do entiquetamento (o bandido, o feio, o
egresso, o pobre). O preso ou interno, não podem tão somente ter o cerceamento de sua liberdade, mas também, um tratamento com
fim social, educacional e profissional, pois isto é que realmente se caracteriza um eficaz método ressocializador. É sabido que na maioria
das vezes, o delinquente é levado ao crime por falta de oportunidade, por não ter acesso à educação, ao trabalho por falta de
qualificação. Deve-se ressaltar aqui, uma sutil diferenciação sob o viés da criminologia, de maneira que todos esses métodos
“
q
ê
”.
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Extensão
Resumo:
O artigo se propõe a cotejar e a destacar os aspectos principais da Cláusula Geral da Personalidade que visa proteger o conjunto de bens
e valores que perfazem o ser humano, num primeiro momento, para az seguir, à luz de um Direito Civil, com a nova roupagem de Direito
Civil Constitucional, que vem criando um sistema de proteção e preocupando-se com a personalização para a evolução e valorização da
Pessoa Humana, visando assegurar a sua proteção integral em todos os seus aspectos, buscar transcender os masrcos do
antoprocentrismo da Modernidade para abarcar uma visão mais ampla que possa conceder essa tutela também aos seres sencientes.
Nesse sentido, o ensaio, através da pesquisa teórico analítica b ibliográfica, demonstra também que essa proteção restou positivada na
Constituição Brasileira em vigor, que adota a cláusula geral da Dignidade da Pessoa Humana como princípio fundamental da ordem
jurídica constitucional pátria concluindo assim que os animais não-humanos são portadores da maioria dos atributos dos denominados
Direitos da Personalidade, merecendo, portanto, a mesma valoração e proteção para serem considerados como sujeitos de direito. Ao
longo do trabalho, buscar-se-ás demonstrar que o Direito, reflexo da própria Sociedade, encontra-se em constante transformação e em
decorrência disto, vivencia a mudança, transmuta sua percepção, ou seja, não deve se preocupar somente com o que é o Direito, mas
para o que ele serve. O homem no convívio social deve preocupar-se com a importância do Direito para o próprio homem e também com
aqueles que fazem parte do seu cotidiano, contribuindo assim para essa modificação, aceitando o novo quando se faz juridicamente e
socialmente necessário. Nesse contexto, os animais não-humanos, em especial os domésticos ou domesticados, por estarem mais
próximos da sociedade, merecem total atenção e proteção do Direito, pois convivem diariamente com o homem desde sempre. A
pesquisa aponta no sentido de que a legitimação dos Direitos dos Animais deve ser concretizada. No entanto, longa é a caminhada, na
mnedida em que tal afirmação é controvertida e não plenamente compreendida como juridicamente relevante por diversos setores. O
trabalho conclui no sentido de que ainda existe preconceito quando se fala em Direito dos Animais, pois embora o Direito esteja em
permanente construçção social, não é pacífico o entendimento em relação ao qual os animais não-humanos possam ser sujeitos de
direitos e deixem de ser considerados mera propriedade do homem, apenas objetos, semoventes.
Titulo: A água e suas múltiplas funções.
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Resumo:
As sociedades contemporâneas cada vez mais complexas em razão dos avanços tecnológicos e do natural processo de globalização têm
“
N
”.
,
-se em estado de exaustão por vários
fatores, a começar pela falta de cuidado da humanidade para com ele. Nesse quadro encontra-se a água, elemento vital para a vida dos
seres humanos, dos animais e do próprio Planeta Terra. O líquido precioso caracteriza-se, basicamente, pela sua densidade, capaz de
alterar o Meio Ambiente; pelo seu calor específico, o qual pode gerar mudanças climáticas e pela sua solubilidade, visto que a água tem a
aptidão de dissolver diversas substâncias. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o conjunto dos elementos físicos, químicos e biológicos
da água é que dá a ideia da importância de se estabelecer instrumentos jurídicos e econômicos idôneos a garantir, ao mesmo tempo, o
direito de acesso universal ao ouro azul e o dever fundamental de seu uso sustentável. O líquido vital também revela seu mérito e
essencialidade a partir de aspectos sociais, econômicos, geopolíticos, jurídicos, ambientais, ontológicos e éticos. Conforme pontua
C
’
(ÁGUA JUR CAMENTE SUSTENTÁ EL, RT, 2010)
enha múltiplas funções, entre elas é possível reconhecer a
“
”, q
h ,
,
õ
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E
ia a água, em razão de suas múltiplas funções e de sua finitude, é tratada
como um bem de valor econômico escasso. Consoante lições de Fabio Nusdeo (SUSTENTABILIDADE, Milleniun, 2009), as políticas
adotadas para o desenvolvimento econômico precisam considerar as externalidades negativas, as quais ocorrem normalmente em razão
“ vó
q
v
j
v
”. A
,
o autor,
a precificação traz, de pronto, duas vantagens: a uma, o uso racional do bem escasso; a duas, o aumento dos recursos financeiros à
implementação de obras de preservação e recuperação ambiental. Nessa senda, objetiva-se no presente trabalho demonstrar a
importância do conhecimento das variadas funções da água como um passo necessário ao desenvolvimento de uma nova cultura
ambiental, a cultura do cuidado e do seu uso racional e responsável.
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Resumo:
Hodiernamente, a população brasileira vem tentando sobreviver no meio de um caos social e desordem, na qual a segurança pública vem
paulatinamente perdendo sua força e prestígio. Isto é notoriamente causada pela ascensão indeclinável do tráfico ilícito de
entorpecentes, da corrupção, e ainda, da utópica ressocialização dos mais de 400 mil presos inseridos no falido sistema carcerário
brasileiro, que mais parece uma masmorra, do que uma cela. São tantos os problemas, são tantas as falhas, que no final de tudo isso
todos sofrem com o desleixo e a falta de investimento em políticas públicas de segurança, que abarca a educação, saúde, esporte, lazer,
cultura. Destarte, este problema é tão grave que a ausência do estado colabora para o aliciamento de menores no mundo do crime, e isto
é ratificado na última pesquisa inserida no mapa da violência de 2012, no qual se constata o preocupante 4º lugar que o país ostenta,
dentre 99 países do mundo, bem como pelos crescentes índices nas últimas décadas. Por derradeiro, é imperioso ressaltar que as taxas
cresceram 346% entre a década de 80 até o ano de 2010, ocasionado a vitimização de 176.044 crianças e adolescentes nesses trinta
anos, só em 2010 foram 8.686 crianças assassinadas, ou seja, 24 para cada dia do ano. A economia de verbas públicas também ocorre
na seara da política de segurança pública, que envolve o sistema como um todo, isto é, da repressão (polícia ostensiva, investigação pela
polícia judiciária) ao tratamento (sistema penitenciário, clinicas de recuperação de dependentes químicos), tendo em vista o alto índice
de corrupção, tendo em vista as más remunerações e soldos, e também, a forma de tratamento, ao serem colocados em presídios que
v
h
“ ó “
.
,
.É
sabido por todos que ela tem um alcance devastador e com efeitos colaterais para diversos ramos, a saber, na saúde pública, na
segurança pública, no ceio familiar, nas escolas. Em que pese sejam realizadas diversas audiências públicas, seminários, congressos,
palestras acerca de políticas sobre antidrogas, enfim, de nada adianta todos esses debates, pesquisas e intenções, sem o conscientização
do governo para dispor verbas suficientes para investir em políticas públicas e políticas de segurança, a fim de minimizar o problema, e
pelo menos manter o controle, pois na política criminal é sabido que o tráfico ilícitos de drogas, os homicídios, isto é, o crime em geral,
não vai acabar, mas pode ser pelo menos restabelecido o controle social, buscando-se assim, o prestígio, respeito e a imperatividade do
Poder Público.
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Resumo:
Justificativa A preocupação com o acesso à justiça não é recente. Os estudos de Bryan Garth e de Mauro Cappelletti, realizados na
década de 70, já demonstravam as dificuldades para este acesso. Decorridos quarenta anos, o problema ainda persiste. A prática forense
apenas corrobora as pesquisas recentemente divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que indicam 25,5 milhões de novos
processos no Judiciário a cada ano. A multiplicação de direitos, o crescimento constante do número de processos, a escassez de
recursos materiais e humanos para o serviço judiciário são exemplos de questões que, atualmente, desafiam a prestação jurisdicional
eficiente.Contudo, a eficiência da prestação jurisdicional não se exaure apenas com a postulação de direitos no poder Judiciário,
representando, também, as preocupações com um processo justo. Não cabe destacar apenas a relevância do processo coletivo para o
acesso à justiça, sendo preciso demonstrar a necessidade do aperfeiçoamento de seus institutos. Nesse ponto, está a importância do
ônus da prova em questões ambientais, que envolvem, na maioria das hipóteses, além interesses de natureza difusa e indisponível, a
dificuldade da apuração do dano por motivos financeiros. O que se pretende é enfrentar a análise da distribuição e da inversão do ônus
da prova, a partir da ótica da prevenção do dano. Pretende-se, assim, verificar a amplitude da aplicação da inversão do ônus da prova na
ação civil pública e a instrumentalidade do direito processual para conferir eficácia à tutela ambiental. Para tanto, após estudo das
diversas interpretações desenvolvidas quanto ao ônus da prova na ação civil pública ambiental, bem como pesquisa sobre o
comportamento da jurisprudência, os pontos em comum serão refletidos, com a apresentação de proposta de aplicação simultânea dos
argumentos. Por fim, procura-se definir o conteúdo da inversão do ônus da prova e destacar alguns aspectos procedimentais. Isso
porque, nas ações coletivas em matéria ambiental, dentro da perspectiva de acesso à justiça para a prevenção de danos, a regra geral do
art. 333 do Código de Processo Civil revela-se como inapropriada para a produção probatória nesta espécie de demanda, por
desconsiderar as dificuldades naturais de prova do nexo de causalidade. Objetivos Gerais: Contribuir para o debate acerca da efetividade
do processo coletivo e estimular reflexões sobre as dificuldades probatórias na ação civil pública ambiental; pensar o processo
ambiental como democratização do acesso à justiça, com a indissociável relação da Constituição Republicana com o processo. Objetivo
Especifico :- Realizar levantamento, no âmbito da doutrina jurídica nacional, bem como da jurisprudência dos tribunais brasileiros, sobre
os diversos entendimentos acerca da interpretação do ônus da prova na ação civil pública ambiental, em especial, quanto a sua inversão
e limites. Metodologia A presente pesquisa será realizada a partir dos estudos jurídicos já produzidos, da reflexão sobre a legislação
brasileira, bem como dos precedentes dos Tribunais pátrios. A pesquisa será desenvolvida conforme as seguintes etapas:1. identificação
da produção bibliográfica referente ao tema proposto; 2. reflexão e análise crítica sobre o material obtido; 3. estudo da legislação
existente e das propostas legislativas de reforma; 4. coleta de decisões judiciais acerca da questão, com posterior análise dos julgados; 5.
conclusões acerca da inversão do ônus da prova na ação civil pública ambiental, com base nos dados obtidos na pesquisa. Resultados
Pretende-se obter como resultados como a distribuição e da inversão do ônus da prova pode ser um instrumento importante para o
acesso à justiça e para assegurar um princípio básico do direito ambiental, a prevenção do dano. Pretende-se, ainda, verificar a amplitude
da aplicação da inversão do ônus da prova na ação civil pública e a instrumentalidade do direito processual para conferir eficácia à tutela
ambiental.
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Direitos Sociais
Resumo:
A atuação da sociedade civil hodiernamente contribui para uma sociedade menos injusta e para a concretização dos direitos sociais. Um
dos mecanismos utilizados é o estabelecimento de parcerias entre as organizações do terceiros setor e o Poder Público. Este estudo
expõe a forma como a implantação da teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas pode colaborar para a melhora no desempenho
dessas parcerias. Trata-se de uma pesquisa teórica e empírica sobre como a cidadania ativa colabora para a efetivação de um Estado
Democrático de Direito a partir do estudo do pensamento habermasiano e das ações desenvolvidas pela esfera pública e atores sociais,
além de fortalecer a democracia deliberativa. Como tema principal, será discorrida a abordagem da questão da colaboração das
organizações do terceiro setor (organizações sem fins lucrativos) para a efetivação dos direitos sociais numa perspectiva habermasiana.
A abordagem do problema se dá acerca da questão da falta de capacitação técnica dos atores sociais frente às parcerias entre o terceiro
setor e o Poder Público. Sua relevância se dá, principalmente, pela entrada em vigor da lei nº 6043 de 19 de setembro de 2011, no Estado
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de Janeiro protestou e fez tumulto do lado de fora da Assembléia Legislativa do referido estado, enquanto ocorria a votação. Os
manifestantes alegavam que o projeto tinha como escopo a privatização dos hospitais estaduais. Com isso, percebe-se que a temática
necessita de maior diálogo entre os atores sociais e o Poder Público. A pesquisa possui os seguintes objetivos: mostrar como a cidadania
ativa contribui para um Estado Democrático de Direito; compreender de que maneira a aliança entre a sociedade civil e o Poder Público
colabora com a efetivação dos direitos sociais; enumerar as dificuldades enfrentadas pelos gestores de organizações do terceiro setor
frente aos contratos de gestão e termos de parceria; pontuar as dificuldades do Poder Público em estabelecer parcerias com as
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Público num viés habermasiano. A pesquisa, nos limites dos objetivos propostos, se desenvolverá da seguinte maneira: levantamento
bibliográfico de cada um dos objetivos propostos; levantamento da legislação pertinente; estudo crítico do material doutrinário e da
legislação; apresentação da maneira que as ações da sociedade civil são respaldadas pelo pensamento habermasiano; definição de como
a teoria da ação comunicativa de Habermas torna a aliança entre a sociedade civil e o Poder Público mais eficiente; apontamento dos
caminhos para viabilizar as soluções para os problemas e necessidades referentes à efetivação dos direitos sociais pela sociedade civil.
Titulo: A inovação e a tecnologia na concretização da democracia.
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Resumo:
A concretização da democracia pelo Estado e pelos agentes da sociedade é realizada diariamente através de uma série de instrumentos
disponíveis, constituindo-se, na verdade, em verdadeiro dever de todos, face ao norteamento consignado na Constituição Federal de
1988. O presente trabalho procura analisar a utilização da tecnologia como mais um instrumento disponível para a efetivação da
democracia, tendo como pressuposto uma cidadania participativa. Nesse aspecto, será traçado um paralelo com os diferentes exemplos
provenientes de outros países e daqueles já implementados no B
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contribuição de membros da sociedade e especialistas em setores do conhecimento científico específico, procurou-se, mediante
sugestões e debates, contribuir para, no primeiro caso, a análise dos funcionários do departamento de patentes nos EUA, no sentido da
concessão ou não do registro, e, no segundo caso, na eleição de quais deveriam ser as propostas encaminhadas aos representantes dos
países presentes na Rio + 20, no sentido da superação de enclaves ao desenvolvimento sustentável. O objetivo principal da análise,
portanto, é verificar não só quais são os instrumentos disponibilizados pela tecnologia e pela inovação, bem como quais são aqueles já
objeto de concepção, mas ainda não implementados que podem ser utilizados para efetivar a democracia, mas os pressupostos para que
essa instrumentalização da tecnologia e da inovação realmente promova a cidadania, a democracia participativa, elevando o Estado e as
instituições envolvidas a um patamar superior de legitimidade, mediante diálogos transparentes e multidirecionados, isto é, que
envolvam o retorno das instituições aos cidadãos, quanto as suas contribuições. Assim, objetiva no presente trabalho apresentar uma
reflexão acerca desses temas que envolvem a estrutura do Estado e a participação dos demais atores sociais.
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Resumo:
O presente trabalho versa sobre o trajeto histórico do direito à identidade familiar de crianças institucionalizadas desde a legislação
menorista brasileira até o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. O nome foi analisado em cotejo com o direito à identidade e
o estado de família. A problemática da institucionalização de infantes e da ruptura dosvínculos com a família foi observada como fator
que dificulta e impede o exercício do direito ao nome pleno, tendo como base as doutrinas e os princípios de proteção à infância e
juventude inseridos na Constituição Federal, nas leis ordinárias e nos documentos internacionais. De modo a situar o nome como direito
da personalidade essencial para o exercício da cidadania e do status familae, foram enfocados os atuais mecanismos de proteção à
identidade familiar diante do real significado do princípio da paternidade responsável.A partir de uma visão histórico-social críticoreflexiva acerca do sistema legislativo infanto-juvenil brasileiro desde os primórdios da família patriarcal até os dias atuais, é possível
conceber as causas da institucionalização das pessoas menores de idade e a cultura arraigada de identificação parcial dos genitores nos
registros de nascimento desta parcela da população brasileira. Para tal, a pesquisa se inicia com uma análise de fundo doutrinário e
sociológico das diferenças entre o status personae e direito da personalidade, com recorte no direito à identidade familiar, nas
dimensões absolutas e relacionais, e seu elemento essencial que é o nome do ser humano. Para o entendimento da tutela específica
destes direitos essenciais na formação e desenvolvimento de crianças e adolescentes sob medida de proteção estatal, apresenta-se um
quadro retrospectivo da função da família nuclear e ampliada ante a ausência de políticas públicas e de legislação específica que
fortaleçam a relação parento-filial. O presente estudo analisa a feição do direito à identidade familiar, comparando as medidas
intervencionistas do período menorista nacional até a consagração da doutrina da proteção integral, com enfoque especial nos
fundamentos para a existência e aplicação de medida de acolhimento institucional, repaginada pela Lei nº 12.010/09 e nas ferramentas
do sistema de garantias para o exercício deste direito fundamental. Indispensável, de igual modo, pontuar-se o ingresso do direito ao
nome no sistema constitucional brasileiro e em documentos internacionais de direitos humanos, de modo a serem concebidas as
doutrinas e os princípios norteadores dos direitos infanto-juvenis atuais, notadamente aqueles que estabelecem e fortalecem os
vínculos de parentesco e de afetividade entre a criança e a família, não importando a sua natureza. O objeto da análise, em suma, prendese não a uma interpretação reducionista do direito ao nome à lei infanto-juvenil, mas sim a exegese da identidade familiar, sob o prisma
da evolução da relação paterno-filial tendo como referencial a doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança,
de maneira a reconstruir o significado da parentalidade responsável.
Titulo: Protesto de certidão de dívida ativa como instrumento de cobrança de tributos.
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Resumo:
O objetivo do presente trabalho é analisar a utilização do protesto títulos extrajudicial como instrumento de cobrança de tributos
através da negativação do nome do sujeito passivo (contribuinte ou responsável), identificando as formas de agir do estado, cuidando
do dirigismo legal, que limita as ações do Estado, em contraposição ao princípio da liberdade que determina o comportamento do
particular. A metodologia a ser adotada envolve a pesquisa doutrinária, encontrada em livros, revistas e artigos, impressos e eletrônicos,
quanto ao estado de direito e a construção das liberdades públicas, que prima por limitar a conduta do estado para garantir nossas
liberdades, de tal forma que se ao particular é dado fazer tudo aquilo que a lei não lhe veda, à autoridade pública só lhe é permitido fazer
o que a lei determina ou autoriza. A pesquisa analisará também o surgimento do conceito de legalidade, partindo da análise do primeiro
documento de relevância mundial, a saber, a Magna Carta, até a sua positivação na Constituição da República de 1988, tocando apenas
naqueles que serão apontados como mais relevantes para o estudo do caso. Também serão analisados os instrumentos de cobrança
autorizados e determinados pelo ordenamento jurídico para a cobrança de tributos, a saber, a inscrição em cadastro de devedores,
inscrição na dívida ativa e presunções de fraude, ajuizamento da execução fiscal, e a imposição de elevadas multas. Através de uma
pesquisa em sites de tribunais de justiça e das próprias fazendas públicas, será feita pesquisa da efetividade do processo judicial de
cobrança da dívida ativa. E por fim, será feita uma pesquisa jurisprudencial cuidando de como os tribunais vêm recebendo a adoção
desta conduta pelo fisco. Assim, apresentar-se-á a conclusão de que a utilização do protesto da certidão de dívida ativa, verdadeiro título
executivo, é apenas um instrumento que visa constranger o contribuinte a pagar o tributo, sem que necessite o Estado recorrer ao
judiciário e à sua morosidade.
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Resumo:
O objetivo do presente trabalho é analisar o papel da tributação no direito e no mundo atual, identificando em que medida e qual a
efetividade experimentada para o Impostos sobre operações com Produtos Industrializados (IPI) em virtude da crise econômica mundial.
A metodologia a ser adotada envolve a pesquisa doutrinária, encontrada em livros, revistas e artigos, impressos e eletrônicos, quanto às
funções do direito tributário e do tributo, passando pela fiscalidade (função meramente arrecadatória), extrafiscalidade (função de
intervenção no comportamento do particular) e parafiscalidade (função de arrecadar para pessoas jurídicas paralelas ao Estado). A
pesquisa analisará também o impacto da globalização (que será inicialmente definida, segundo estudos sociológicos publicados) nas
escolhas/políticas a serem adotadas politicamente com relatos encontrados, principalmente em livros e artigos publicados no meio
jurídico, de forma impressa ou em meio eletrônico. Também será analisada a intervenção do estado na economia através da tributação,
de forma genérica, com identificação das medidas legais adotadas no Brasil, principalmente em consulta legislativa, que pode ser
encontrada em sítios oficiais que publicam diariamente a legislação brasileira e suas alterações. E por fim, será feita uma pesquisa de caso
concreto, tomando por material as publicações recentes em jornais impressos e eletrônicos – em especial as recentes alterações
legislativas nas alíquotas do Imposto sobre produtos industrializados quanto a veículos automotores, material de construção e
eletrodomésticos considerados legalmente essenciais. Será demonstrado em um artigo científico o comportamento jurídico adotado
pelo Brasil e seus resultados econômicos. Assim, apresentar-se-á a conclusão de que a tributação não é utilizada e manipulada somente
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importante instrumento de intervenção no comportamento do particular, e no agir econômico.
Titulo: Os direitos da personalidade como limitadores da instrução probatória no direito processual brasileiro.
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Resumo:
O artigo busca investigar se os direitos da personalidade possuem o condão de servir como limitadores da instrução probatória em
busca da verdade. Antes de analisar os direitos da personalidade, em espécie, far-se-á uma breve análise do direito geral de personalidade
para avaliar se existe positivado, no Direito brasileiro, uma cláusula geral do referido direito, que permita ampliar o rol desses direitos,
tendo em vista que os avanços na área da biotecnologia permitem cada vez mais intervenções no corpo do homem. Busca demonstrar
que vivemos uma era em que são grandes as descobertas nos campos da medicina, biologia, tecnologia – a era biotecnológica –, o que
possibilita instrumentalizar diversos meios de provas judiciária em busca da verdade. Mas que, por outro lado, vivenciamos, também, o
homem como pessoa, como valor, como um fim em si mesmo e não como meio, como mera força de trabalho, decorrente da
promulgação da Constituição de 88, que tem a dignidade da pessoa humana como preceito fundamental. Com isso, ao longo da
pesquisa realizada, verifica-se que todo o ordenamento jurídico deve estar encoberto por esse manto protetor, que garante diversos
direitos ao homem, entre eles os direitos da personalidade. Assim, o estudo objetiva investigar se há limites à instrução probatória no
Direito Processual brasileiro, em decorrência dos direitos da personalidade. Para tal, será feita uma abordagem acerca dos direitos da
personalidade, em seu aspecto geral, buscando averiguar se há, em nosso ordenamento jurídico, uma cláusula geral que assegure os
direitos da personalidade, tendo em vista que a sociedade está em constante evolução, não podendo os direitos expressos na ordem
civil-constitucional constituírem-se em numerus clausus. A seguir, abordará os referidos direitos em espécie, com ênfase aos direitos à
intimidade, à honra, à integridade física e psíquica e às partes separadas do corpo, por estarem tais direitos diretamente relacionados ao
tema que se busca investigar. Posteriormente, questionárá se não há colisão entre o direito à produção de provas, decorrente dos meios
propiciados pela biotecnologia e os direitos da personalidade, ancorados na dignidade da pessoa humana para, ao final, concluir se os
referidos direitos servem como limitadores à instrução probatória ou se todos os meios de prova, desde que lícitas, podem ser usadas
sem ofensa à dignidade da pessoa humana, em busca da verdade real.
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Resumo:
O Código de Processo Civil brasileiro vem passando por diversas modificações que tem como objetivo principal, buscar a efetividade de
nossa justiça, há muito desprestigiada. A tutela antecipada é um excelente remédio processual agilizador da justiça, apesar de ser uma
norma tanto quanto rígida no sentido da caracterização de seus pressupostos. Porém, deve-se confiar nos Tribunais para que em
interpretação autêntica defiram os pedidos de antecipação tal qual nas ações possessórias. A princípio acredita-se que todo Juiz diante
dos pressupostos autorizadores deverá conceder a antecipação, pois pelo que parece trata-se de direito subjetivo do requerente.
Ademais, não devem os Juizes preocupar em relação a uma possível violação ao princípio do contraditório já que este estará garantido no
decorrer da lide. Deve sim os magistrados, reocuparem-se com a urgência do pedido, característica essencial do novo instinto. Quanto à
irreversibilidade, certo é que a partir do momento em que esta for tida como obstáculo para a concessão, o novo instituto tornar-se-á
desprezível levando-se em conta que praticamente todas as decisões são irreversíveis e o que importa ao que parece é a presença dos
pressupostos autorizadores. O abuso do direito de defesa é ao ver dos autores , de difícil constatação salvo, por exemplo, naquelas
hipóteses em que há uma presunção da verdade em relação ás alegações do autor (como na denúncia vazia). O fato é que o Código já
havia tentado solucionar a defesa procrastinatória no artigo que trata da litigância de má fé, mas, pelo que parece ficou esquecido.
Pensa-se em ser admitida a antecipação sem a audiência da parte contrária, cabendo ao juiz em cada caso concreto, analisar a urgência
ou não do provimento. As leis processuais devem procurar respeitar mais o fim a que se destinam do que a forma a ser utilizada. Deve-se
por fim, esperar a correta aplicação da lei confiantes que estamos nas mãos daqueles que se preocupam com a efetividade jurisdicional.
Titulo: Poluidor pagador e a tributação.
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Resumo:
O objetivo do presente trabalho é analisar o papel da tributação no direito e no mundo atual, identificando em que medida e qual a
efetividade experimentada para os tributos de forma geral (impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuições especiais – tributos
passíveis de intervenção com finalidade sustentável) em virtude do reconhecimento da necessidade de evitar ou reduzir impactos de
nossas atividades no meio ambiente. A metodologia a ser adotada envolve a pesquisa doutrinária, encontrada em livros, revistas e
artigos, impressos e eletrônicos, quanto às funções do direito tributário e do tributo, em especial a extrafiscalidade e os princípios gerais
de direito tributário, que permitem ao Estado utilizá-lo não como simples instrumento de arrecadação de tributos mas como efetivo
instrumento de limitação de condutas ou recuperação do impacto de condutas negativamente valoradas pelo direito. A pesquisa
analisará também o desenvolvimento de conceitos jurídico-ambientais e apresentará os instrumentos que o direito brasileiro vem
utilizando para coibir práticas prejudiciais ao meio ambiente. Também será analisada a intervenção do estado nas atividades do particular
através da tributação, de forma genérica, com identificação das medidas legais adotadas no Brasil e exemplificativamente de outros
países, principalmente em consulta legislativa, que pode ser encontrada em sítios oficiais que publicam diariamente a legislação brasileira
e suas alterações. E por fim, será feita uma pesquisa de caso concreto, tomando por material as publicações recentes em jornais
impressos e eletrônicos – em especial as recentes alterações legislativas relativamente a impostos como o imposto sobre a circulação de
mercadorias e serviços e sua repartição ecológica; taxas de fiscalização ambiental efetivada por órgãos públicos de fiscalização. Assim,
apresentar-se-á a conclusão de que a tributação não é utilizada e manipulada somente para que o Estado obtenha as receitas
indispensáveis à realização daquilo que se consideram necessidades públicas, mas também como importante instrumento de
intervenção no comportamento do particular, a saber a escolha de condutas ecologicamente sustentáveis, tanto pelo próprio setor
público como pelo particular.
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Titulo: A sustentabilidade e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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Resumo:
A humanidade sempre visualizou o meio ambiente como objeto a disposição de suas satisfações pessoais, sem perceber que este ser
vivo também está sujeito ao cansaço. O meio ambiente saudável é um direito fundamental do homem, sem o qual o ser humano não tem
como viver, pois é dele que todos os seres vivos extraem o alimento, a água, o ar para respirar. Assim, afirma Nilton Cesar Flores (FLORES,
2012). “
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fundamentais foram se desenvolvendo e transformando ao longo da historia para resguardar a integridade humana. Eles surgiram a partir
das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII para afastar o poder estatal autoritário. Tivemos dois eventos relevância: a Revolução
Francesa e a Declaração de Direitos de Virginia. Como os direitos fundamentais refletem as conquistas burguesas, os primeiros a serem
amparados pelos ordenamentos jurídicos foram os relacionados à liberdade do indivíduo; são os considerados direitos fundamentais de
primeira dimensão. Num segundo momento, os cidadãos passaram a exigir do Estado, direitos prestacionais. São os ditos direitos
fundamentais de segunda dimensão. Com a evolução e desenvolvimento da humanidade foram surgindo novos direitos a serem
amparados pela lei. A proteção destes direitos passou de uma pessoa individualizada para grupos indeterminados. São os direitos
fundamentais de terceira dimensão. Nesta categoria entra o meio ambiente. Verifica-se, que o direito ao meio ambiente, apesar de ser de
terceira dimensão (direito difuso), seu conteúdo é de cunho eminentemente social, podendo ser dito que é um direito materialmente de
segunda dimensão. Constata-se isso pelo fato de que o capítulo do meio ambiente, na Constituição Federal, foi inserido dentro do título
VIII Da Ordem Social. Este capítulo é tido pelos doutrinadores como um dos mais avançados e modernos, comparando constituições de
outros países. A grande questão mundial é como conciliar o direito ao meio ambiente equilibrado com o desenvolvimento humano,
tecnológico e econômico. Entre as décadas de 60 e 70 o meio ambiente e o desenvolvimento eram dois conceitos vistos de forma
antagônicos. No entanto, atualmente, estes dois conceitos são vistos de forma tão próximos, que quando se fala em desenvolvimento
logo se associa o meio ambiente e vice-versa. O termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez, em 1987, no Relatório
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ó
”.
Reconhece-se a necessidade de todos os atores das relações humanas buscarem um desenvolvimento que seja inclusivo socialmente,
ambientalmente sustentável e economicamente viável. Este é o tripé que vem preocupando, cada dia mais, toda humanidade que está em
busca da resposta ideal para solução deste problema.
Titulo: Direito fundamental a uma tributação justa.
Autor(es): Mello, E. R.
Email:
aluisiomendes@terra.com.br
Palavra Chave: Direito Fundamental

200
IES:

UNESA

Tributacao Justa

Resumo:
Os tributos constituem instrumento utilizado pelo Sistema Político para a prática de Justiça econômica ou distributiva. Esta prática,
entretanto, não tem sido eficaz, pois há diversidade de entendimento até mesmo do que vem a ser justiça e igualdade tributária. Como
consequência, as ações de muitos operadores em busca do estabelecimento de uma justiça distributiva, igualitária, no campo da
tributação são, em geral, descoordenadas. A discussão sobre a carga tributária que sufoca os vários segmentos da sociedade é uma
constante ao longo dos tempos, durante todas as Constituições Republicanas brasileiras pode-se perceber isso. De tempos em tempos
vem à baila a questão da má aplicação das receitas dos tributos e dos tratamentos desiguais que afetam, segundo o senso comum, de
forma mais rude os assalariados. Os sentimentos da opinião pública, ora de compreensão, ora de ira, são os mais contraditórios. Tratar
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cinco espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições (de melhoria, parafiscais e de iluminação pública) e os empréstimos
compulsórios, e algumas formas de tributação não são muito claras nem transparentes. Muitas vezes, quando da cobrança dos
impostos ICMS e IPI o valor de cada um não vem destacado nas notas, e o consumidor final sequer sabe o valor que está pagando a
título destes impostos, já que o valor vem embutido nos preços das mercadorias vendidas. Ainda, a maioria dos tributos brasileiros,
como os impostos, não é vinculado à atuação do ente federativo, assim cobram de quem tem a obrigação de pagá-los e a Lei
Orçamentária determinará a destinação do valor, que pode ser para uma necessidade social, como a construção de um hospital, ou uma
finalidade cultural, como a construção de uma cidade da música, como ocorreu no Município do Rio de Janeiro. Para eleger a Tributação
Justa como um Direito Fundamental, inicialmente, será realizado um estudo histórico dos tributos brasileiros durante as Constituições
Republicanas brasileiras até a atual, para entender como foram criados os tributos e como são criados no atual Sistema Tributário, e o
motivo pelo qual alguns contribuintes são mais onerados do que outros. E quatro mecanismos serão propostos para demonstrar ser
possível eleger a Tributação Justa como um Direito Fundamental.
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Titulo: A investigação criminal à luz dos princípios constitucionais.
Autor(es): Souza, J.R.
Email:
prof.danieladuque@terra.com.br
Palavra Chave: Investigação
Local Do Crime
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Resumo:
O crime é um fenômeno ocorrido no passado. A partir da sua notificação às autoridades, os investgadores realizam diligências na busca
destes fatos pretéritos. Seguindo o rito estabelecido pelo atual Código de Processo Penal, estas diligências têm início pela preservação da
cena do crime, na chegada dos peritos e na oitiva de testemunhas. Porém o mundo, a sociedade e, principalmente os crimes, em sua
organização e maneira de cometê-los evoluíram. O avanço técnológico, a globalização e a facilidade de comunicação e transmissão de
dados, desenvolveram a organização de pessoas através da criação das redes, que passaram a se estruturar como verdadeiras empresas
em busca de obterem vantagens ilícitas. Partindo da análise do conceito de investigação criminal, foi possivel conhecer sua evolução
histórica, seus objetivos e fases, bem como conceituar e classificar o local do crime em todos os seus aspectos e características.A
importância da preservação do local como fonte de elementos informativos aos trabalhos periciais, ressaltando a atução da polícia e
enfatizando a importância do aperfeiçoamento profissional e técnico das equipes. Dando continuidade foram analisados os princípios
constitucionais que estão presentes na fase investigatória em harmonia com o texto constitucional, priorizando a dignidade da pessoa
humana como condição primordia de respeito à condição de investigado. Iniciou-se com o princípio do contraditório, explicitando sua
importância na reforma processual penal, passando pelo princípio da dignidade da pessoa humana, do contraditório e ampla defesa e da
presunção de inocência. Finalizando, apresenta-se a reforma processual com as alterações propostas no campo da investigação, dando
ênfase a previsão do juiz das garantias como meio de legalização do procedimento investigatório protegendo as garantias fundamentais
dos envolvidos. No desenvolvimento utilizaram-se como meios de investigação a pesquisa bibliográfica, através da consulta de obras
pertinentes ao assunto e a pesquisa informatizada em sites da área jurídica. A forma de apresentação é a descritiva para poder atingir, de
forma concisa e objetiva, tantos os aspectos penais quanto os contextuais que envolvem a Investigação Criminal. Após analisar todo a
pesquisa, pode-se concluir que o projeto de lei em questão reflete a tendência do Processo Penal moderno, que busca realizar o
interesse público na prevenção e repressão da criminalidade sem, contudo, descuidar-se das garantias e direitos do acusado, bem como
da preocupação com a vítima e seus dependentes, em atenção à segurança jurídica proclamada pela Constituição, a qual tem na
dignidade da pessoa humana seu mais valioso fundamento.
Titulo: O controle da justificativa do uso da algema após a edição da súmula vinculante 11.
Autor(es): Sganzerla, R.B.
Email:
vinicius.scarpi@estacio.br
Palavra Chave: Sumula Vinculante 11
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Justificativa
Resumo:
A presente pesquisa e suas críticas tiveram origem através de um grupo de estudo dirigido realizado com alunos do 3o período da Escola
de Direito da Fundação Getúlio Vargas, cujo objeto, naquela data, somente analisou quartro Tribunais, chegando, comparativamente, às
mesmas conclusões e abordagens que serão feistas neste trabalho. O objetivo do trabalho é analisar como o Poder Judiciário está
aplicando a Súmula Vinculante 11, e a partir daí examinar se como está sendo o controle do uso da algema pelo Poder Judiciário. A
pesquisa para analisar os resultados do uso da algema posteriormente à edição da Súmula Vinculante se deu através da jurisprudência
do STF, STJ e dos vinte e sete Tribunais Estaduais. A partir daí será criticada a forma que está sendo aplicada essa súmula, partindo a
análise em quatro fundamentos: a) o dever de controle do poder judiciário, exigindo uma postura ativa dos juízes na verificação dos
requisitos; b) a nulidade absoluta da justificativa, não podendo ser encarada como nulidade relativa e passível de saneamento em virtude
do dano causado ao indivíduo; c) a exigência do dano concreto para a caracterização da nulidade, não podendo ser essa uma atitude
normal do magistrado, pois o dano aparente que o a algema traz ao processo pe muito menos que o dano real à sua imágem do
julgamento; d) verificação fática dos requisitos, exigindo uma causa real de fuga, perigo e periculosodidade do indivíduo e não somente
citando problemas estruturais, falhas administrativas e situações anteriores que demonstrem uma possibilidade de dano. Assim, seguido
de uma nota metodológica explicativa dos parâmetros de divisão dos critérios, pode-se concluir que o Poder Judiciário está evoluindo
para um controle maior do uso das algemas, tal como exige a Súmula VInculante, mas possui enormes falhas nos seus magistrados que
ainda fazem julgamentos baseados em possibilidades e conjunturas exteriores ao indivíduo, ao invés de enaltecer as liberdades
individuais que tanto se demoraram para serem conquistadas.
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Titulo: A mediação compulsória e a (pseudo) garantia do acesso à justiça.
Autor(es): Paumgartten, M. P.
Pinho, H. D. B.
Email:
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Palavra Chave: Acesso a Justiça
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Resumo:
Este é um momento especial para os mecanismos alternativos de solução de conflitos, particularmente para a mediação. Vivenciamos
uma produção em larga escala de normas que incentivam a sua prática. Uma medida bastante salutar diante dos benefícios e a
transformação que exerce no tratamento de um conflito e nas partes envolvidas. No entanto, com o pretexto de facilitar o uso deste
mecanismo amigável de solução de conflitos, uma metamorfose vem se desenrolando na paisagem judicial: é a mediação obrigatória. A
imposição da mediação às partes, apesar de ser um verdadeiro oxímoro, vem sob o pretexto da redução de custos, tempo e alívio para as
Cortes obstruídas por processos, ou seja, a suposta cura para todos os males que afetam o acesso à justiça nos tempos modernos.
Nosso objetivo é tecer uma análise crítica à mediação obrigatória uasada para fins meramente estatísticos e sob o pretexto de garantia do
acesso à justiça, levando em conta sistemas jurídicos que enfrentam essa nova realidade, tal como ocorre nos Estados Unidos e Canadá
e as recentes alterações legais promovidas por vários países europeus para fins de transposição aos seus ordenamentos das regras
propostas pela Diretiva 52 de 2008 da Comunidade Europeia. A criação de uma condição de admissibilidade da ação, nos moldes de uma
moderna versão de autoritarismo processual, vem gerando uma série de consequências nestes países, além de desnaturar a essência da
prática mediativa e criar na verdade, um obstáculo ao acesso à justiça ao invés de promover sua propagada garantia; um mero placebo ao
invés do esperado remédio para a cura da antiga crise do acesso à justiça. Além disso, ao tornar a mediação obrigatória, geralmente
avoca-se uma prática que é essencialmente extrajudicial ao Poder Judiciário, impondo-se um prazo para a sua conclusão, quando
sabemos que a mediação requer tempo e comprometimento das partes envolvidas, sendo mais um argumento para concluirmos que
promover a mediação de conflitos de forma obrigatória não garante a eficácia do acesso à justiça, pois as partes poderão: fazer uma
mediação simulada e, após duas ou três sessões dirão que o acordo é impossível, preenchendo desta forma, a condição legal que lhe foi
imposta; as partes se submeterão a um procedimento superficial, e a verdadeira questão subjacente àquele conflito, que funciona como
motor propulsor oculto de toda aquela litigiosidade, não será sequer examinada; as partes se recusarão a participar do ato, por saberem
que não há condições de viabilidade no acordo, e o juiz rejeitará a petição inicial, por ausência de condição de procedibilidade, o que
provavelmente, vai acirrar ainda mais os ânimos; corre-se ainda o risco de ser criado um mercado de verdadeiros resolvedores de
conflitos e não mediadores, para atender a demanda que irá se formar. Nenhuma destas hipóteses parece estar de acordo com a índole
pacificadora da moderna concepção da jurisdição, lembrando ainda que a máquina judicial já terá sido movimentada, não gerando a
esperada redução de ações, pelo menos na primeira instância. Por isso a importância de um reexame desta expressão e deste
procedimento a fim de que, sob o pretexto de garantir o acesso à justiça, a mediação não seja reduzida a mera oferta generalizada e
incondicionada de um serviço, assim como tem ocorrido com a jurisdição.
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Titulo: A representação de interesses dos trabalhadores: sindicatos e centrais sindicais no Brasil contemporâneo.
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Autor(es): Balbi, I.B.
Email:
ricismael@hotmail.com
Palavra Chave: Sindicalismo
Corporativismo

IES:
PUC-RIO
Pluralismo
Centrais Sindicais
Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo verificar a evolução da estrutura sindical brasileira, considerando-se os mecanismos implantados
durante o governo Vargas, fundamentais para a implantação do denominado sindicalismo corporativo, que atravessou diferentes
momentos da história política do país e se apresenta como exemplo de longevidade legislativa e institucional, apesar das críticas
recorrentes. O debate acerca da estrutura sindical herdada do período de Vargas esteve presente na elaboração da Constituição de 1988
e, para muitos, era um momento de grande oportunidade para modificar os principais pilares do sindicalismo corporativo, como a
contribuição sindical compulsória, a unicidade sindical, o poder regulador do Ministério do Trabalho, o poder normativo da Justiça do
Trabalho e a filiação sindical voluntária. Naquela ocasião os pilares do sindicalismo corporativo foram mantidos e verificou-se uma
inflexão das principais lideranças sindicais contrárias a esse modelo, que, em grande parte, perderam muito do seu fervor crítico.
Pretendeu-se demonstrar que durante a primeira década do século XXI, também se verificou a manutenção dos principais pilares do
sindicalismo corporativo, aliado ao fortalecimento das centrais sindicais, entidades representativas do modelo pluralista. Nesse período
ocorreu uma proliferação das centrais sindicais que, a partir do governo Lula, são reconhecidas juridicamente através da Lei
11.648/2008, demonstrando a importância que essas entidades passaram a desempenhar no sindicalismo brasileiro. O sistema híbrido
de representação dos interesses dos trabalhadores, consolidado após a Constituição de 1988, é fortalecido no período mais recente, ao
manter a estrutura corporativa e fortalecer arranjos pluralistas. A partir de entrevistas com representantes de sindicatos, centrais
sindicais e associações profissionais verificou-se que a CUT continua a ser considerada entidade que representa o modelo pluralista, em
detrimento da estrutura corporativa, apesar de grande parte da literatura sobre o tema demonstrar certa inflexão em sua postura.
Demonstrou, também, que os sindicatos possuem certo receio de que as centrais sindicais passem a se tornar responsáveis legais pela
negociação coletiva de trabalho, o que certamente enfraqueceria a atuação dos sindicatos frente aos seus representados.
Titulo: Redemocratização, manifestações de rua, espaço público e repertórios de ação coletiva.
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Resumo:
A pesquisa repousa nas mudanças ocorridas nas últimas décadas no cenário político que proporcionaram transformações nas
manifestações de rua e nos repertórios de ação dos movimentos sociais, de tal forma que possibilitaram novas formas de protesto e
reivindicação. Diante disso, este trabalho analisa de que forma o período de redemocratização e de abertura política no Brasil
contribuíram para o aparecimento de novos repertórios de ação no espaço público da cidade de Aracaju-SE, através da análise das
manifestações de rua no período de 1980 há 2010, destacando os anos de 1980, 1986, 1992, 2002 e 2010. O período foi definido em
virtude de acontecimentos políticos que ocorreram nesta época e eventos como a Rio92. Isso porque segundo pesquisas já existentes
sobre o mesmo tema, este tempo foi um marco na modificação dos movimentos sociais, das manifestações de ruas e,
consequentemente, como os atores se representavam diante das causas defendidas, ou seja, uma transformação que marcou as
dinâmicas dos movimentos sociais. Para tal análise, utilizou-se de jornais impressos, como o Jornal de Sergipe e o Jornal da Cidade e
televisionados, de grande circulação e audiência no Estado de Sergipe. Os programas utilizados para análise e codificação dos dados
foram: NVIVO e SPSS- Statistical Package for the Social Science. Conforme os resultados encontrados notaram-se mudanças nos
repertórios de ação, atores e recursos utilizados. Em consonância a isto, os manifestantes passaram a se representar com maior
frequência, intensidade e de forma diversificada nos meios de comunicação, como nas redes sociais e sites, além de programas de TV e
rádio. Como também uma maior amplitude conquistada pelo ativismo político depois do regime militar, através das redes sociais e de
vínculo com instituições. Percebeu-se ainda, que no ano de 1986 houve uma elevação vertiginosa nos movimentos sociais da cidade de
Aracaju, enquanto que no ano de 1992 houve uma queda significativa, denotada nos valores: enquanto o primeiro ano teve 55 casos o
segundo teve apenas 19 casos catalogados. Contudo, percebeu-se que alguns tipos de manifestações ganharam maior visibilidade em
função das pessoas-pontes e das lideranças políticas, bem como algumas manifestações detém pouca representatividade e por conta
disso não é divulgada nos meios de comunicação.
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Titulo: Da criação à expansão: um estudo sobre as instituições de ensino da capital mineira (1897-1930).
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Resumo:
Esta comunicação tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido como bolsa de iniciação científica
cujo tema é estudar os grupos escolares do inicio da fundação da nova metrópole e mostrar como o Estado mineiro abordou e valorizou
a educação. A metodologia que vem sendo utilizada é pesquisa bibliográfica, além do levantamento de documentos escritos e
iconográficos bem como pesquisa de campo. Através da pesquisa bibliográfica, informações sobre as razões da mudança da capital vêm
sendo levantadas. A antiga capital era na cidade de Ouro Preto e foi transferida para a atual cidade de Belo Horizonte. A mudança da
capital é abordada nesta bibliografia como necessária, principalmente por romper com a ideia do Império e propor a consolidação da
República que se instalava naquele momento. Após este estudo foi verificando a maneira como ocorreu esta mudança, a construção da
nova cidade e os lugares a que se destinavam as suas edificações. Foi feito um estudo de como estava sendo tratada a educação neste
período e o que se pretendia mudar, além daquilo feito para atingir os objetivos almejados naquela ocasião. Foram investigadas as
formas de ensino que existiam na cidade no período de sua inauguração. Foi possível observar que a educação acontecia de uma maneira
bem domiciliar. Não era de forma ampla como conhecemos nos dias atuais. Estas eram conhecidas como Escolas Isoladas, onde cabia ao
professor o poder da cadeira, ou seja, ele mesmo definia o que ensinar aos alunos, sem muita fiscalização sobre o que ocorriam nestes
espaços dedicados à instrução primária. Recentemente foi iniciada a pesquisa com documentos históricos realizada no Arquivo Público
da Cidade de Belo Horizonte. Neste arquivo é possível investigar alguns aspectos que devem ser entendidos para se obter um bom
resultado desta pesquisa. Como por exemplo, a confirmação através de documentos, dos grupos escolares públicos que foram criados
na capital mineira no período estudado. Onde foram inaugurados e como era a sua arquitetura. Após conseguir realizar este
levantamento será iniciada a pesquisa de campo através de visitas a algumas escolas e buscando informações e verificando como ainda
se mantém a sua estrutura física desde sua inauguração à contemporaneidade. Realizar uma comparação fotográfica sobre a arquitetura
destes grupos é também um dos objetivos deste trabalho. Será realizado, entretanto, um estudo de caso sobre o Grupo Escolar Lúcio
dos Santos. A proposta é, identificar quem foi a figura pública que deu origem ao nome desta instituição escolar, o que ele fez pela
educação para receber esta homenagem. Assim esta pesquisa almeja apresentar questões significativas para se compreender a educação
na capital mineira.
Titulo: As principais praças de Belo Horizonte:uma discussão sobre a Praça Rui Barbosa (Praça da Estação). As principais praças de
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Belo Horizonte: uma discussão sobre a Praça Rui Barbosa (Praça da Estação).
Autor(es): Coura, T.A.
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Resumo:
Esta comunicação tem como objetivo apresentar o estudo que vem sendo realizado acerca das principais praças de Belo Horizonte, em
especial aquelas que estão localizadas no espaço limitado pela Avenida do Contorno, destacando a Praça Rui Barbosa (Praça da estação),
com o intuito de avaliar seus principais aspectos, tais como: social, político e cultural, desde sua fundação até os dias de hoje. A
preocupação de estudiosos em mapear as mais variadas formas de apropriação das praças, está calçada na história cultural que envolve
entre outros aspectos a questão da sociabilidade. Hoje detectamos em diversos meios de comunicação, artigos, projetos de pesquisa,
dissertações entre outros, um enfoque que permite o entendimento de leitores a compreenderem os espaços de socialização como um
todo. É grande a importância de se pensar na história da cidade, entender quais foram as razões que levaram a criação de todos os seus
espaços públicos e privados. Entender como suscitaram as tomadas de decisões, e como entraram em cena as praças, é garantir o direito
de resgatar a memória, de usufruir da história até então escrita. Temas como; preservação do patrimônio histórico das cidades,
preservação de traços culturais, sustentabilidade dentre outros, mostram-se cada vez mais presentes e pertinentes nas discussões
contemporâneas. O pressuposto é perceber como as praças contribuem para a história da cidade, e como estes espaços podem ser
estudados. As praças podem e devem ser vistas como objeto de investigação histórico, e merecedor de uma análise mais cuidadosa,
onde exercem uma grande possibilidade de serem entendidas quando questionadas. Assim, compreender as formas de apropriação
destes espaços, bem como o indivíduo como transformador dos lugares onde frequenta se faz necessário. Tem sido investigado quais
são as formas de apropriação do homem com estes espaços, e como estes lugares são reordenados com o passar dos anos. Portanto,
perceber e analisar de forma crítica os espaços públicos, como é o caso das praças, é validar o direito de ser um cidadão leitor e
participativo dos lugares que o cerca, os jardins, as esculturas, o plano arquitetônico dentre outros, revelam a identidade cultural destes
monumentos a céu aberto. Sua reordenação com o passar dos tempos se dá na maneira como a enxergamos, apropriamos, modificamos,
afim de que sejam, questionadas, problematizadas, oferecendo assim um vasto acervo a ser compreendido.
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Resumo:
O Largo Treze de Maio é a região central de um dos bairros mais movimentados da capital paulista, o bairro de Santo Amaro. Hoje, Santo
Amaro é um bairro componente da maior metrópole brasileira, mas já foi povoado, vila e inclusive município. A história de Santo Amaro
começa no época do Brasil Colonial. Desde a criação do distrito de Santo Amaro em 1686 pelo padre jesuíta José de Anchieta, essa região
é marcada por uma série de mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais. Mudanças essas que são fruto de uma série de fatores
que são resultado de políticas nacionais. Ao longo de mais de três séculos de história, o Largo Treze de Maio tem sofrido alterações,
inclusive em sua demografia. Durante a primeira metade do século XIX, muitos imigrantes alemães chegaram no Brasil e parte deles foi
enviada para a região de Santo Amaro para trabalhar cultivando a terra. Posteriormente, no final do século XIX, chegaram à região
imigrantes japoneses e italianos que eram enviados com o intuito de se aproveitar a mão-de-obra oferecida. Esses povos ajudaram a
construir Santo Amaro com se trabalho até o início do século XX. Porém, por questões políticas, o fluxo de imigrações estrangeiras por
parte desses três países foi cortado pelo governo brasileiro e então se viu necessário a utilização de uma nova fonte de mão de obra. Eis
que então surge um grande incentivo à migração de nordestinos para a o Estado de São Paulo. A partir de então, Santo Amaro passou a
receber inúmeros nordestinos que vinham à região em busca de melhores condições de vida. Assim, se efetivaram ondas de
trabalhadores que chegavam à região e acabaram por contribuir na cultura regional. Ainda hoje se a cultura nordestina é muito presente
na região de Santo Amaro e, sobretudo no largo Treze de Maio. Entretanto, ainda que essa presença cultural nordestina seja muito
marcante no Largo Treze de Maio, se faz necessário lembrar que houve muita resistência ao enraizamento de novos costumes, tradições,
vocabulário e crenças trazidos por esses migrantes. E por fim, a proposta desta pesquisa é estudar como se deu o processo de formação
da identidade nordestina no Largo treze de Maio. Esse artigo, que é continuidade do trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa em
Metodologia da História da Estácio Uniradial, tem por objetivos investigar a formação da identidade dos nordestinos no Largo Treze de
Maio, priorizando então compreender como se deu o processo de fixação desses grupos na região, as dificuldades sofridas pelos
migrantes, se houveram movimentos de resistência cultural para amparar esses novos moradores, e se existiram, como se deu esse
processo, e no que ele ajudou para a formação da identidade nordestina. Também é objetivo desta pesquisa buscar compreender como
está configurada a identidade nordestina na região do Largo Treze de Maio através da observação de manifestações culturais, bem como
a atual configuração identitária da população jovem vinculada direta ou indiretamente à cultura nordestina. O enfoque metodológico é
essencialmente qualitativo, baseado em entrevistas semi-estruturadas, através da história oral, que abordam assuntos vinculados à
representação da cultura nordestina no cotidiano de jovens que têm ligações culturais com a região do Largo Treze de Maio.
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Titulo: Sociabilização, fé e poder: O papel social das associações religiosas na minas setecentista.
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Resumo:
A pesquisa, Sociabilização, Fé e Poder: O papel social das Associações Religiosas na Minas Oitocentista, se encontra em andamento, e
analisa o papel social das associações formadas por leigos que aqui chamaremos também de irmandades. O propósito é compreender
sua influência através da fé e do poder perante a sociedade colonial mineira, bem como entender sua estrutura e funcionamento. Tem
sido realizado um levantamento bibliográfico acerca das irmandades no contexto social, bem como produção bibliográfica que trate da
religiosidade na Capitania de Minas. A consulta a fontes manuscritas como os livros de compromissos que consistiam em um estatuto
particular a cada irmandade, também tem se realizado com o propósito de analisar as regras sob as quais estavam submetidos os irmãos
professos. A consulta aos livros de receita e de despesas permite estabelecer uma comparação entre as irmandades no que diz respeito a
valores para a admissão e o pagamento dos anuais.A vida religiosa na Capitania de Minas era marcada por grande movimentação dos
moradores para a construção de novas Igrejas para que dessem conta do fervor religioso que pairava sob o século XVIII, todos ou quase
todos e sempre os principais núcleos da povoação tiveram suas Igrejas construídas em honra aos seus Oragos. O catolicismo durante o
oitocentos caracterizava-se pela grande participação de leigos, mais precisamente com a atuação das irmandades, essas associações
surgem a partir da ação impositiva do Estado Absolutista que proibiu o estabelecimento de religiosos regulares na Capitania de Minas.
Várias foram as irmandades que se constituíram ao longo do século XVIII na Capitania, desempenhando diversos papéis, seja na prática
de seus ofícios como: festividades, missas, procissões, rituais fúnebres, seja na ajuda fraterna aos irmãos e na orientação para a boa
conduta social.As irmandades estavam ligadas ao Estado e a Igreja, pois viam com bom gosto a atuação dessas associações que
dependem de suas licenças para se estabelecerem. A Igreja que por muitas vezes não tinha meios para sustentar seu clero se apoiavam
nas irmandades para obter ajuda financeira e para a disseminação da fé católica e o Estado afastava de si a obrigação de construção de
templos religiosos, pois eram as irmandades que, na maioria das vezes, construíam e mantiam financeiramente as Igrejas. O poder dessas
associações estava diretamente ligado ao número de irmãos arregimentados no corpo da irmandade e das pessoas que a compunham.
Através da análise de alguns livros de compromissos, pode-se observar que nem sempre todos podiam fazer parte da irmandade, uma
das questões era a cor e a outra o poder aquisitivo, porém, percebe-se também a presença de irmandades formadas por pessoas negras,
mulatas e por pessoas com baixo poder econômico. Apesar de toda interferência sofrida pelo Estado e pela Igreja as irmandades tiveram
grande importância ao atendimento das necessidades sociais e religiosas da sociedade mineira. Portanto, através dessa pesquisa
objetiva-se compreender o papel social dessas associações ao longo do século XVIII, bem como avaliar seu funcionamento e estruturas e
analisar o seu poder e influência através da fé e do poder econômico.
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Titulo: A dança e a representação do nacional (1930-1945).
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Resumo:
O projeto tem como objeto a encenação de bailados clássicos e espetáculos de dança inspirados em aspectos das culturas negra,
sertaneja e indígena, durante o Primeiro Governo Vargas (1930-1945), na cidade do Rio de Janeiro. Utilizando como fonte primária
periódicos da época, como as revista Cinearte e A Cena Muda, a pesquisa levantou reportagens sobre espetáculos e bailarinos que
v
, é
,
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”.
, maxixe e
o maracatu foram encenadas por bailarinos clássicos nos palcos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nos cassinos e nos teatros de
revistas. A técnica rigorosa da dança européia se fundiu com os ritmos das ruas e a mistura era apreciada pela elite política e intelectual
da época. O movimento modernista e o nacionalismo autoritário do primeiro governo Vargas incentivavam o reconhecimento da
"verdadeira cultura brasileira". Neste contexto foi criado pelo decreto no 92 em 21 de dezembro de 1937 o Serviço Nacional de Teatro
(SNT). O ó
v
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é
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S ú
ú
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“ v
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fusão da cultura nacional de
acordo com os ideólogos do novo Estado . Na prática o SNT distribuía auxílios financeiros a artistas e produtores de teatro
contemplados através de um plano anual de recursos. O funcionamento do órgão foi marcado por divergências e ambigüidades em
à
v
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“
tes discursos
sobre a cultura no país para afirmar os seus projetos para o teatro brasileiro nesse per
q
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(PEREIRA, Victor Hugo Adler. 2001. p.69) O SNT também apoiou iniciativas na área da dança. Em 1939 o ministro Capanema convidou a
bailarina Eros Volúsia para assumir a direção do Curso de Ballet do Serviço Nacional do Teatro, que posteriormente deu origem ao corpo
de baile do SNT. Volúsia teve papel central na criação de um bailado nacional. Bailarina de formação clássica, desde jovem se dedicava a
pesquisa de danças indígenas e negras, buscando a formulação de uma dança nacional que traduzisse o corpo mestiço (PEREIRA,
Roberto. 2004). Em 03 de julho 1937, a bailarina apresentou no Theatro Municipal o espetáculo Eros Volúsia – Bailados Brasileiros. O
evento teve participação da orquestra sinfônica da casa sob a regência do maestro Francisco Mignone e era uma iniciativa do MESP. A
noite contou com a presença de Getúlio Vargas e no repertório estavam bailados como Yara, Iracema, No terreiro da Umbanda e Lundu.
Em 1938, Eros Volúsia novamente voltou aos palcos do Theatro Municipal no espetáculo comemorativo Cinqüentenário da Abolição,
também promovido pelo MESP. Mário de Andrade, profundo pesquisador da cultura brasileira, era um admirador da bailarina. Para o
M
: “(...) E
‘
’,
v
é
.” ( ERE RA,
Roberto. 2004. pp.33-34) Os espetáculos de Eros Volúsia indicavam quanto a sociedade brasileira desejava definir a sua identidade em
contraposição ao que era considerado estrangeiro. A reflexão já estava presente nos meios intelectuais e artísticos desde a Primeira
República, quando intelectuais como Euclides da Cunha e Silvio Romero, por diferentes caminhos param para pensar a jovem República
recém saída da escravidão e a problemática da mestiçagem. O Estado Novo e os modernistas atualizaram a discussão a partir da
v
E
“
”.
Titulo: A tortura aos presos políticos no brasil da ditadura: uma abordagem psicanalítica.
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Resumo:
A História nos mostra que o poder político, no seu exercício, imprescinde de deixar suas marcas no corpo do outro. Por mais
santificadas ou racionalizadas que sejam suas justificativas, o poder escancara-se no real do corpo, fazendo deste sua vitrine de
horrores. Os ecos das chibatadas
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enquanto vitrine - viva ou morta - o corpo subjugado, despedaçado, visa capturar os olhares; é o veículo por excelência da materialidade
da dominação, que
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eficácia na política de submissão e disciplinamento dos corações e mentes. A ditadura brasileira dos anos 60 e 70 foi pródiga neste
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-se referência continental na fina arte da tortura. O uso que os agentes da
repressão no Brasil fizeram da tortura no Brasil, visava não apenas a obtenção imediata das informações desejadas, nem tão pouco uma
punição exemplar àquele que ousou desafiar a ordem e tentou deter aquele modelo de progresso. Seu alvo principal estava além dos
porões. Era a difusão do medo entre os eventuais opositores. Sim, castigavaq
“
h ”q
Segurança Nacional; e vigiava-se teleologicamente o restante da sociedade através deste mesmo corpo. Este trabalho pretende comentar
um pouco dessa triste página da história recente do Brasil, cujas feridas ainda estão abertas, como é possível depreender a partir dos
esforços de setores da sociedade em buscar punição para os seus responsáveis, a exemplo da recém-criada Comissão da Verdade e da
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Resumo:
O artigo analisa a questão da educação inclusiva a partir do estudo do preconceito. A educação inclusiva e a educação especial consistem
em importantes fatores na construção de uma mentalidade coletiva consciente, livre do preconceito, que sirva de paradigma para
edificar novos tecidos sociais. Dessa forma, a temática torna-se assunto de primeira ordem para todas as esferas relacionadas à
educação, direta ou indiretamente, dentro ou fora dos muros da escola. Usando fontes bibliográficas e pesquisa de campo, com a
metodologia de história oral, a pesquisa busca identificar a gênesse do preconceito. Através da perspectiva historica, elecou-se diferentes
formas de preconceito. O artigo aborda o pensamento de autores como Paulo Freire e Helena Antipoff para r efletir sobre o caso
brasileiro e a proposta de uma educação inlusiva, as metodologias que contribuem para integrar alunos com diferentes perfis e superar
estigmas. Relatos de ações discriminatórias em t empos passados sao avaliados através de registros existentes na arte egípcia, no período
romano,medieval e tambem no período moderno, colonial e contemporaneo como os campos de concentração e as câmaras de gás
hitlerista para exterminação de deficientes, homossexuais e judeus - indicando exemplos pinçados da historia da humanidade. Do
âmbito geral, a narrativa passa a focar a percepção historica do preconceito no Brasil, as falhas herdadas das culturas de onde a
educação nacional foi copiada, a atual realidade, o descaso com forma de poreconceito, além do despreparo dos professores e classes
políticas. É feito ainda um estudo de caso de uma fraternidade religiosa católica que trabalha no acolhimento de exluídos, tais como
portadores de HIV, moradores de rua e carcerários, que tambem são chamados de invisíveis. O preconceito, a discriminação e a
indiferença para com os invisíveis são patologias sociais presentes nas casas,nas familias e nas escolas,muitas vezes disfarçados,mas que
precisam compor a pauta de diálogos e as mesas redondas que tratam o assunto.
Titulo: O papel do sincretismo na permanencia e conservação das religiões de matrizes africanas – um enfoque no candomblé da
208
Bahia.
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Almeida, M. G.
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Resumo:
Esta comunicação é resultado do trabalho no qual foi abordada a importância do sincretismo para a formação e conservação da cultura
religiosa africana no Brasil, assim como destacou o início do tráfego negreiro e o processo de conversão do negro africano ao catolicismo
em terras brasileiras. Procurou-se demonstrar, também, que o negro africano aproveitou-se das semelhanças entre os santos católicos e
seus deuses, para burlar seus senhores, que por sua vez desejavam impor-lhes uma nova cultura religiosa para salvação de suas almas.
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tes aliados para que o negro escravizado sustentasse sua
tradição, cultura, e sua religiosidade até os dias atuais. A sincretização teve também um papel de destaque transformando festividades
tradicionalmente católicas em grandes festas populares como a lavagem do Bonfim e a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes na
Bahia que devido ao sincretismo se transformaram nas Aguas de Oxalá e na festa de Yemanjá respectivamente. Pretende-se observar a
herança religiosa africana, nascida na Bahia, e as influências adquiridas de outras religiões, tornando-a uma religião totalmente brasileira:
o Candomblé. Pretendeu-se perceber nesta pesquisa, as possíveis dificuldades, para a implantação e a conservação de uma cultura
religiosa africana, em um local em que a religiosidade estava sob a influência da Igreja Católica Apostólica Romana, e socialmente
enraizada nos preconceitos raciais herdados de uma cultura imperial escravocrata. Os problemas enfrentados, para a efetivação do
Candomblé como religião e as consequências dessa cultura religiosa na sociedade, foram basicamente os objetos de análise desta
pesquisa, acrescida de um estudo da mitologia africana, com o objetivo de compreender a resistência e a sobrevivência desta cultura
religiosa, fora do continente africano, por tantos anos, e presente até os dias atuais. Descobrir as influências sofridas pela religiosidade
africana, e perceber os artifícios empregados para fixação da mesma como objeto de valorização e promoção da identidade cultural de
um povo. Analisar o culto aos orixás, como uma representação religiosa, descortinando o Candomblé como forma de expressão cultural
negro africano no Brasil. A sobrevivência da religiosidade africana, resguardando durante séculos, cultura e tradições, dando origem ao
Candomblé no Brasil, retratando a memória sociocultural de um povo, constitui um marco histórico, instigando-nos a uma pesquisa
sobre o assunto. Este estudo teve como procedimento metodológico de pesquisa, a revisão bibliográfica de obras que apontam a
influência religiosa africana nos cultos religiosos praticados no Brasil, assim como as influências de outras religiões nos rituais do
Candomblé, ocasionando assim um sincretismo religioso.
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Titulo: A última sessão de cinema: do cine democrata ao cine arte roxy de Belo Horizonte (1920/1995).
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pesquisa História Regional, Memória e Patrimônio. As salas de cinemas têm acompanhado as mudanças experimentadas por Belo
Horizonte durante a sua história, desde a sua inauguração em 1897. Apresenta como objeto de análise o encerramento de tradicional
sala de cinema no mercado cinematográfico na cidade de Belo Horizonte: o cine Democrata, inaugurado em 1927 e reaberto em 1957
com o nome de cine Roxy, tendo sus atividdes como sl de exibiçõ em 1995. O interesse pela razão do fechamento da sala de cinema
Democrata/Roxy foi aguçado inicialmente, por uma reportagem no Jornal Estado de Minas, de 1995, que noticiava o fim das atividades
desta sala de exibição e pelos aportes teóricos relacionados ao tema, para saber o que de fato aconteceu para encerrar suas atividades,
estimulando a vontade de pesquisar a trajetória desta sala de exibição, bem como verificar s mudançs/transformações e gostos dos
frequentdores ds slas de cinem e ainda explorar as trnsformções d sociedade, com o dvento de outras formas de lazer. Neste cenário,
coloca-se a seguinte questão problematizadora: quais os motivos de encerramento da atividade do Cine Democrata/Cine Roxy, visto que
funcionava como espaço de referência cultural, de convivência e entretenimento para gerações de belo-horizontinos? O objetivo geral é
analisar os motivos que levaram a sala de cinema Democrata/Roxy a encerrar a sua atividade em 1995, como local de exibição de filmes. E,
como objetivos específicos: elaborar um breve histórico sobre as redes de lazer/sociabilidade, a história da fotografia e de como o
cinema se insere na capital mineira; associar as salas de cinema como espaços de lazer, cultura e identidade; contextualizar e fazer um
breve panorama da trajetória das salas de cinema na cidade de Belo Horizonte: inauguração, decadência e extinção; investigar a história
da instalação do cine Democrata, posteriormente cine Roxy e, sua inserção na cidade de Belo Horizonte relacionando com o contexto
histórico-social da cidade. Através de pesquisa documental exploratória, utiliza-se de fontes das mais diversas naturezas: jornais da
época, revistas e documentos armazenados em instituições de pesquisa, livros, sites, crônicas sobre a cidade, estudos sobre a história
de Belo Horizonte e documentos pertencentes à Empresa de Tetro Mins Gerais, ex-dona do espaço de projeção de filmes. Na primeira
parte, faz-se um breve histórico sobre a rede de sociabilidade na capital mineira, a relação da fotografia com o cinema e, de como este se
insere neste cenário. Na segunda parte, discorre-se sobre a trajetória e declínio do cinema Democrata/Roxy: da primeira exibição em julho
de 1898, propiciada pelo aparelho chamado cinematógrafo, anlisar ainda, os modos e costumes da época, e inda pesquisr sobre s
transformações d cidade, até a inauguração do Cine Democrata em 1927, que encerra suas atividades em 1956 e reabre com o nome de
Cine Roxy, em 1957, fechado definitivamente em 1995. Através de um breve histórico das redes de lazer e sociabilidade na história da
cidade de Belo Horizonte, concomitante com a história da fotografia e sua relação com o cinema, houve melhor compreensão da tríade
inauguração/decadência/extinção da inserção das salas de cinema na capital mineira, com foco no cine Democrata, posteriormente cine
Roxy. Da constituição de uma cultura fotográfica da capital mineira, nas primeiras décadas, evoluindo para a projeção e ampliação de
uma sequencia de imagens sonorizadas, muda-se a percepção de mundo, de natureza, de relação tempo-espaço, instituindo novas
formas de sociabilidade, comportamentos e modismos de cada época. O estudo aponta que, da última sessão de cinema, do cine
Democrata ao cine Roxy, não é um fechamento com causas diretas, mas uma conjunção circunstancial de características que a cidade de
Belo Horizonte vai delineando, como a progressiva metropolização gerada pela expansão e grande fragmentação dos espaços; a
saturação do centro, mesmo permanecendo como a principal referência econômica, simbólica e urbanística para toda a região
metropolitana; o advento dos shoppings centers; novas necessidades de adaptações e mudanças no centro urbano; o aparecimento de
outras formas de lazer e sociabilidade.
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Resumo:
O projeto Memórias e literatura de imigração: judeus alemães no Rio de Janeiro (1930-1950) teve início em novembro de 2011 e tem
como um dos objetivos analisar o processo imigratório e a inserção de imigrantes judeus, de origem alemã, na cidade do Rio de Janeiro.
Para compreensão deste contexto,os pesquisadores se debruçaram sobre a política oficial imigratória no primeiro governo de Getúlio
Vargas (1930-1945), especificamente no que tange à política voltada à imigração de origem judaica, assim como, se fez necessário uma
reflexão sobre NaziE
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do historiador Jeffrey Lesser (1995), das obras dos historiadores Maria Luiza Tucci Carneiro e Fábio Koifman e de pesquisas em arquivos
públicos – em especial no Arquivo Histórico do Itamaraty - e privados, percebe-se ser um tema que aborda várias questões importantes
como a crise mundial e o reflexo desta no Brasil, o debate
“
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conceito e
hostilidades que envolvem o tema. Co
: “A
é -implantada na Alemanha executava um eficiente
programa de propaganda e divulgação no Brasil. Utilizando a estratégia que se mostrara eficiente naquele país, e em diversos outros, de
se apresentar como o único sistema capaz de deter o comunismo, o nazismo assegurou admiradores em parte da nossa sociedade.
Mesmo considerando as aproximações e diferenças, disputas e especificidades entre os nazistas brasileiros e o movimento integralista,
que coexistiram po q ,
éq ,
“
”- ou seja, adaptada ou transformada às necessidades e
interesses dos líderes da direita brasileira - diversas categorias de valores racistas próprios do nazismo acabaram sendo aceitas
seletiv
.”(
, 2002:106 -107). Com a Constituição de 1934,observa-se a primeira tentativa de endurecer a entrada de
determinados grupos étnicos no Brasil. No entanto, nas leituras realizadas, não se percebeu até esta época uma política clara de
impedimento à entrada de imigrantes de origem judaica no país. O que se nota, é absorção de conceitos racistas importados da ideologia
nazista em vários grupos da sociedade brasileira. Para um grupo da elite brasileira, de políticos e intelectuais, era necessário
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política imigratória, com base na edição de Decretos-leis e emissão de circulares secretas emitidas internamente pelo Itamaraty, e que vão
definir os rumos da imigração de judeus para o Brasil, e notada a partir de 1937. Mesmo com essa política de restrição, os judeus
continuam a adentrar no país, o que levou o governo brasileiro a criar leis cada vez mais restritivas à esta imigração. O objetivo das
autoridades brasileiras, de impedir a entrada de judeus, considerados "elementos indesejáveis" ao país, só é alcançado com o Decreto-lei
n. 3.175 de 7 de abril de 1941. Na presente investigacao foram trabalhadas diferentes fontes de pesquisa, e além da documentão
primária consultada, foi pesquisado como alguns imigrantes registraram suas trajetórias e experiências sociais vividas no Brasil através
de memórias, sejam essas memórias escritas (cartas, diários) ou de depoimentos orais de imigrantes de primeira geração ou seus filhos e
netos.
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Resumo:
Esta comunicação tem como propósito apresentar o projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido no curso de História cujo
objetivo é propor uma análise acerca da história dos costumes tomando como parâmetros os comportamentos, moda, design, ritos
funerários e práticas sociais, dentre outros aspectos que permitam enxergar o ser humano em seu contexto social. A pesquisa toma
como referência a sociedade belorizontina, desde a fundação da capital aos dias de hoje, como estudo de caso. A abordagem de temas
que estejam relacionados às cidades, artes e cultura tem se intensificado nos últimos anos. É a esta conclusão que podemos chegar
quando elaboramos um balanço historiográfico com o intuito de diagnosticar a produção científica concernente a esta área. Em
decorrência deste crescimento podemos afirmar que a capital mineira, como objeto de investigação, análise, estudo e debate, têm sido
privilegiada. Uma grande variedade de obras, dotadas de múltiplos estilos e propósitos, têm sido, constantemente colocadas ao alcance
do público leitor seja leigo ou acadêmico, especialista, pesquisador e interessado no assunto.Acreditamos que esta proliferação de
estudos esteve diretamente relacionada à comemoração do centenário da fundação de Belo Horizonte, efeméride que teve seu ponto
culminante no ano de 1997. Como forma de enfatizar o fato, percebemos que um longo e doce namoro foi iniciado em relação à Belo
Horizonte. E assim lugares, espaços, pessoas, personalidades, entre outros, foram objeto de investigação e debate neste universo de
comemorações, polvilhado de um amor redescoberto e reatualizado pela jovem capital.Entretanto, analisando o burburinho em torno a
estas publicações, notamos a ausência de temas que discutam de forma concisa e profunda bens culturais tais como moda, design e
práticas fúnebres. São aspectos que dizem respeito ao universo do comportamento, da identidade e da diferenciação social, elementos
importantes para se compreender a organização social e o modo como os homens se organizam e interagem no meio em que
vivem.Desta maneira, o presente projeto pretende traçar o percurso destes três vértices: moda, design e práticas fúnebres, para se pensar
e entender a cidade de Belo Horizonte nestes mais de 100 (cem) anos de existência. É uma maneira de enxergar a cidade e valorizar
aspectos que tiveram um tratamento superficial, separado ou até mesmo ignorado como objeto de pesquisa e interesse.Congregar moda,
design, ritos e práticas fúnebres é um modo de abarcar a complexidade da vida social em suas diversas e plurais dimensões. O projeto é
um começo, um início, que certamente, abrirá novas fronteiras, novas abordagens e outras indagações no futuro.
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Titulo: O letramento literário sob o ponto de vista da hermenêutica e da estética da recepção.
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Campus Niterói. Elegemos como marcos teóricos para a continuidade da pesquisa a Hermenêutica, a Estética da Recepção e a Teoria do
Efeito Literário. No campo da teoria da literatura a figura do leitor ganha força por volta da década de 60. Examinando o conjunto teórico
construído a partir de então, parece mais pertinente compreender cada uma das abordagens desenvolvidas, tomando-as como uma
diferente angulação de um mesmo objeto em lugar do que pensar cada corrente como um arcabouço conceitual autônomo e estanque. A
leitura organiza-secomo um paradigma teórico em torno do qual se desenvolvem conceitos complementares que buscam analisar a
relação comunicacional que se estabelece entre texto e leitor. Nesse paradigma inserem-se as proposições de Hans Robert Jauss, que
analisaremos nesse trabalho. Para Jauss, a fusão do Horizonte de expectativas implícito à obra ao horizonte de expectativas do leitor e
concretiza o sentido do texto, o que remete-nos a afirmar que há tantas interpretações de uma obra quantos forem os seus leitores. Isso
se deve ao fato de cada receptor carrear para a interpretação o seu horizonte mundivivencial, marcado paralelamente por experiências
pessoais e saberes historicamente datados e socialmente marcados. Com base nesse repertório conceitual, busca-se refletir sobre as
dificuldades que os alunos iniciantes enfrentam para compreender os textos literários cuja leitura é solicitada em determinadas
disciplinas. Para pensar essa questão pretende-se discutir a historicidade da leitura a partir da noção de horizonte de expectativas e,
analisando alguns exemplos, demonstrar a necessidade de se considerar o conceito de leitor implícito na proposição de práticas de
leitura para pensar um projeto de Letramento Literário, tomando como referência as ideias acima expostas.
Titulo: A importância da semântica e da inferência léxica na compreensão de textos.
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Resumo:
Neste trabalho pretendemos refletir sobre a importância do léxico para a compreensão de textos, dando continuidade à pesquisa sobre
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Campus Niterói (UNESA/FAPERJ) . Tomaremos por base os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada na primeira fase do
projeto, que aplicou o Teste de Letramento Acadêmico organizado pelos pesquisadores.Destacamos que as questões do teste foram
elaboradas de modo a abordar textos literários e textos acadêmicos que apresentassem diferentes níveis de complexidade.
Considerando-se o alto grau de competência literária exigida ao estudante de Letras desde o início do curso, privilegiamos a abordagem
de textos literários. Quanto aos textos acadêmicos, utilizamos nas questões fragmentos de textos extraídos da bibliografia básica do
curso. Seguindo esses critérios, o teste apresentou quatorze questões que abordam textos literários e seis questões que enfocam textos
acadêmicos.Elegemos como marco teórico para a continuidade da pesquisa a linguística textual e os estudos sobre o léxico. Com base
nesse repertório teórico, analisaremos a parte dos dados coletados que selecionamos como corpus: cinco questões que enfocaram a
área de semântica léxica e duas que enfocaram a capacidade de inferência léxica.Essa seleção
se deve ao fato de que a análise
preliminar
dos dados revelou que os alunos tiveram alto grau de dificuldade nas questões que envolveram a capacidade de acessar o léxico e
recuperar os sentidos das palavras, estabelecendo relações entre elas, além da capacidade de inferir os sentidos de vocábulos num
contexto. Sabemos que tanto o reconhecimento do significado dos vocábulos quanto as inferências são essenciais no processo de
compreensão, já que para ler um texto, precisamos não somente compreender a superfície dos enunciados, mas também ser capazes
preencher seus vazios, ou seja, de interpretar o que está subentendido nas entrelinhas. No que se refere ao léxico, o processo de
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que muitas vezes o não-dito, isto é, o que está além da superfície textual, é muito mais significativo do que aquilo que se encontra
explícito no processo enunciativo. Embora os estudos sobre a relação entre compreensão leitora e conhecimento do vocabulário ainda
não sejam conclusivos, é inegável a estreita relação entre ambos. Sendo assim, neste trabalho partiremos do pressuposto de que o
reconhecimento e o entendimento do significado individual das palavras que compõem o texto, bem como a inferência dos sentidos dos
vocábulos no contexto são fundamentais para a compreensão leitora.
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Resumo:
Neste trabalho realiza-se uma reflexão sobre a especificidade da leitura poética, tomando como ponto de partida os resultados
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aplicado no segundo semestre de 2011 que abordaram poemas, para refletir sobre o estatuto teórico da lírica e as particularidades que
marcam a leitura desse gênero literário. De acordo com a análise dos dados obtidos no teste supracitado, foi detectada a ausência de
competências e habilidades necessárias a uma leitura proficiente dos textos poéticos, como, por exemplo, a capacidade de identificar e
analisar os recursos expressivos e estilísticos da linguagem verbal, assim como a de reconhecer e avaliar o emprego do léxico que
contribui para a construção de efeitos de sentido. Constata-se que para ler com eficiência, seria necessário concatenar essas capacidades
em função das relações lógico-semânticas entre ideias no texto. No entanto, concluí-se que o letramento literário de boa parte dos
alunos recém-iniciados na graduação está aquém do esperado, ou seja, abaixo do nível exigido a um aluno no âmbito universitário.
Considerando-se a complexidade da leitura literária, discutem-se os atributos do gênero lírico, enfocando as características próprias da
linguagem poética e a relação entre forma e substância. Para verificar como se dispõem e se articulam os recursos expressivos
linguísticos e lexicais no texto literário, engendrando os sentidos potenciais, se farão valer das inúmeras contribuições da teoria da
literatura. Partiremos do conceito de literariedade, sobre o qual se construiu a teoria da linguagem poética formalista. Esse conceito está
relacionado ao desvio em relação à linguagem comum que se opera no texto literário e cria o efeito de opacidade de significados. Nesse
processo de re-semantização e deslocamento de sentidos reside uma das principais dificuldades enfrentadas pelo leitor iniciante ao
defrontar-se com a tradição literária. Resgatando a teoria do lírico desenvolvida por Emil Staiger, busca-se ainda pensar a relação entre
som e significado no lírico e a ideia de que o privilégio sobre o ritmo e o som libera o poema das regras gramaticais e de coerência da
língua, criando efeitos de significação que ultrapassam a linguagem cotidiana e demandam capacidades de leitura apuradas.
Titulo: O espírito antropofágico e a imaginação radical.
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Resumo:
Este projeto propõe a investigação das manifestações vanguardistas com o objetivo de explorar o caráter poético e experimental,
antropofágico e revolucionário, que formam a essência dos movimentos e produções de vanguarda no Brasil, desde o início do século
XX, com a eclosão da modernidade industrial no país, durante o período que coincide com a Semana de Arte Moderna de 1922 em São
Paulo. A proposta visa ainda destacar e explorar, sob a perspectiva poética da construção, a fusão das linguagens estéticas em
permanente diálogo com as tradições consagradas, ao estabelecer a arte como um campo de experimentação, reflexão e produção de
uma moderna consciência no Brasil. Além da proposta temática, este projeto privilegia, sobretudo, iniciar o aluno de Letras à pesquisa e
produção científica, potencializando sua maturação crítica e formação acadêmica, e tem como metodologia a pesquisa bibliográfica, as
visitas e participações em exposições, cursos, jornadas, seminários e congressos, visando sua publicação. A importância da vanguarda se
deve à sua radicalidade em experimentar novas formas, em detrimento de uma conservação dos modelos tradicionais, ao questionar e
combater a estagnação e o conformismo dos paradigmas previamente estabelecidos por uma visão dominante. A vanguarda visa libertar
a arte de um conservadorismo acadêmico, de seus dogmatismos formais e de suas malhas ideológicas, ao desarticular e desconstruir as
formas e modelos consagrados, consolidando-se como este lugar transversal, poético e privilegiadamente crítico. Portanto, é a partir
deste lugar privilegiado que pretendemos aqui produzir novas reflexões e atualizações sobre a modernização do Brasil pelo prisma
estético crítico das vanguardas modernistas e tropicalistas. Ao longo dessas nove décadas, focalizaremos os dilemas e problemas
formais na modernidade da pintura de Anita Malfatti e Candido Portinari, na arquitetura de Oscar Niemeyer, no cinema de Joaquim Pedro
de Andrade e na música do maestro Rogério Duprat, em diálogo permanente com a poesia moderna de Oswald de Andrade, Mário de
Andrade, Murilo Mendes, Vinicius de Moraes e João Cabral de Melo Neto, passando pela poesia concreta, até chegar a Torquato Neto.
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Titulo: Análise do processo de implementação do estudo de história e cultura afro-brasileira nas instituições de ensino públicas e
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Resumo:
Neste trabalho, pretende-se investigar e analisar as razões pelas quais a Lei 10.639/2003, que obriga a que todas as instituições de
ensino dos níveis fundamental e médio, das redes pública e particular, incluam em sua grade curricular disciplinas que contemplem o
estudo de História e Cultura Afro-brasileira. Verifica-se, na prática de ensino vigente, que as instituições educacionais, via de regra,
oferecem atividades extracurriculares que tenham alguma ligação com a cultura afro-brasileira. No entanto, tais atividades não se
vinculam a uma reflexão sobre a história e a cultura formadas a partir das relações estabelecidas com povos africanos em decorrência da
escravidão ocorrida no Brasil, e que, sem dúvida, contribuiu para a formação da nacionalidade brasileira. Observa-se, também, que não
fazem parte do calendário festivo das escolas e colégios representações culturais advindas da África ou que nela tenham a sua base de
formação. E, mesmo que alguma representação folclórica, sabidamente, tenha origem nas culturas africanas, isso não é destacado
durante a apresentação. Disso decorre um completo desconhecimento sobre a história e a cultura afro-brasieliras, motivo pelo qual foi
necessária a elaboração de um projeto que deu origem à Lei citada. Tais circunstâncias tornam-se mais graves, porque existe um PCN da
disciplina que tem sido ignorado pelos responsáveis pelka formação acadêmica dos alunos brasileiros, sejam eles os professores ou os
coordenadores pedagógicos. Tal omissão estende-se para comunidade, impedindo um avanço mais acelerado do reconhecimento da
importância da história e da cultura afro-brasileiras na formação de nossa identidade cultural. Todos os pesquisadores e teóricos sobre
o tema são unânimes em afirmar que esse desconhecimento é um dos fatores que mantêm o alijamento social, político e econômico de
uma boa parcela da população brasileira que é constituída por descendentes de africanos. O ponto inicial de nossa pesquisa foi
compreender com clareza as propostas da Lei 10.639/2003 e do PCN correspondente, estudo que foi associado a diversos textos
teóricos sobre o tema e textos africanos que nos possibilitassem uma ampla visão das referências culturais que originaram diversas de
nossas manifestações populares. Para tanto, elencamos autores como Luís da Câmara Cascudo, com sua obra "Made in Africa" (1965), a
qual apresentou um painel rico do legado cultural africano; Luiz Felipe de Alencastro, com o estudo "O Tratado dos Viventes: Formação
do Brasil no Atlântico Sul(séculos XVI e XVII)" (2000), que traça o caminho do tráfico negreiro no Brasil; Alfredo Bosi, com "Dialética da
Colonização" (1993), livro que teoriza sobre as dificuldades encontradas pelos brasileiros para a formação de sua nacionalidade. A partir
desse estudo, foi elaborado um questionário a ser apresentado às coordenações pedagógicas e corpo docente das instituições de
ensino fundamental e médio de Niterói, a fim de se detectar as reais dificuldades para cumprimento da Lei 10.639/2003. Finaliza-se a
pesquisa com propostas a serem apresentadas para a que a Lei se faça cumprir efetivamente.
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Titulo: Cultura judaica e o teatro ídiche no Rio de Janeiro no século xx.
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Memória E Imigração
Judeus-Brasil
Resumo:
Em meados do século XIX, a literatura ídiche tornou-se a expressão do judaísmo europeu, lidando com temas universais através da ótica
resultante da história e da cultura judaica. O século XIX marca também o início da grande imigração de judeus asquenazitas para as
Américas, que irão se radicar principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Argentina, chegando ao Brasil no início do século XX. Aqui, os
imigrantes judeus europeus radicaram-se principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas comunidades formaram-se também em
Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Recife. Encenadas por atores amadores, as peças expressavam a relação do grupo com
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v vido no âmbito da Universidade Estácio de Sá, tem como um dos objetivos reunir
material textual e iconográfico sobre as atividades do teatro ídiche no Rio de Janeiro, e tornar pública esta manifestação artística e
cultural de imigrantes judeus, pouco estudada na historiografia brasileira. Foi na Praça Onze, no centro do Rio, nas primeiras décadas do
século XX, que muitos imigrantes judeus da Europa Central e Oriental se estabeleceram. Dividiam o espaço com outros grupos da
população pobre da cidade, naquele espaço que ficou famoso como o reduto do samba, frequentado pela boemia da época. A
comunidade judaica asquenazita de então, era composta por alfaiates, gráficos, pequenos comerciantes, torneiros, mecânicos, ourives,
intelectuais e ativistas políticos, e tinham na Praça Onze o seu ponto de referência. Mas foi na Biblioteca Israelita Brasileira Scholem
Aleichem (BIBSA), que reunia os judeus de ideologia progressista (chamados de roiter, vermelhos), que se formou o grupo teatral amador
mais importante da comunidade: o Dram Krais (Círculo Dramático) da BIBSA. Jovens imigrantes vindos da Rússia, Polônia e Bessarábia,
que haviam trazido consigo a educação recebida nas escolas judaicas e alguma militância política nos países de origem, produziram mais
de quarenta espetáculos teatrais entre 1940 e 1960. Um extenso acervo fotográfico e documental, reunido e conservado pelo ator e
diretor amador Jechiel Hirsz Blank, polonês que chegou no Brasil em 1935, assim como os arquivos do projeto Memória do Teatro Ídiche
no Brasil (CIEC/ECO/UFRJ) e do arquivo da Associação Scholem Aleichem (ASA), possibilitam a recuperação deste período e de tão
expressiva atividade cultural. As fotos, de excelente qualidade, do fotógrafo Carlos (Karoly Moscovics) também testemunham o apuro
das montagens. O primeiro documento sobre as atividades do Dram Krais da BIBSA data de 1943 e o discurso de abertura da noite, com
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coração palpita. Antes de escrever qualquer coisa sobre teatro, a mão vacila e treme. O teatro é parte integrante, orgânica de nossa vida.
Para viver é preciso respirar. Para viver é preciso se alimentar. O teatro é necessário à vida cultural de um povo, como o é o pão de cada
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materna, era a representação da cultura que dava significado ao grupo, cujo repertório tinha como traço comum o repúdio à prepotência
e à descriminação, a valorização do ser humano e o anseio pela igualdade social. Já não há mais representação do teatro ídiche no Brasil,
mas a tradição teatral permaneceu e no cenário do teatro nacional foram surgindo nomes de artistas de origem judaica como Eva Tudor,
José Lewgoy, Theresa Rachel, Nathalia Thimberg, Ida Gomes, Mauricio Sherman, Felipe Wagner, Dina Sfat e outros, das novas gerações,
que integram-se diretamente na vida artística nacional.
Titulo: O conceito de "Brasilidade" na Literatura no Brasil: Diálogos entre Antônio Cândido (A Formação da Literatura no Brasil,
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1962) e Afrânio Coutinho (Conceito de Literatura Brasileira, 1980). Ensaios de historiografia crítica.
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Resumo:
A atual pesquisa pretende estudar na obra de A ô
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produzida em dois momentos fortes da consciência nacional: a independência no século XIX (1822), com o papel do romantismo, como
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Duas formas aparentemente opostas em suas argumentações, estilísticas, contexto histórico-culturais, mas afinadas pela missão comum
‘
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formação de alunos/pesquisadores de Letras. Eles contribuíram para o adensamento das discussões críticas das literaturas nacionais,
acirrada a partir dos anos 20 do século passado e com a intensificação de processos culturais de globalização torna-se mais premente,
que pela pesquisa deste legado teórico, possibilite-se o acesso a uma reflexão crítica contemporânea, orientadora de possíveis caminhos
aos impasses entre a universalidade da arte e da literatura no século XXI e os particularismos que justificam ainda as identidades
nacionais. Os autores em questão discordam das categorias fundamentais que irão influenciar o debate em torno de uma historiografia
brasileira da Literatura e das artes em geral.
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Titulo: Algoritmo da divisão:uma abordagem conceitual nos anos iniciais do ensino fundamental.
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Palavra Chave: Algoritmo Da Divisão

IES:
UNESA
Ensino De Matematica
Prática Pedagógica
Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo mostrar as dificuldades dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental na realização do
algoritmo da divisão, explicando as possíveis causas que levam estes mesmo alunos a apresentar tal dificuldade e que tipo de
implicações o desconhecimento do algoritmo traz para outros conteúdos matemáticos. Além disso, analisa as dificuldades relacionadas
à prática pedagógica, por meio de questionamentos e de reflexões sobre a abordagem que é dada ao conceito da divisão em sala de aula.
Diante desta problemática realizou-se uma pesquisa qualitativa cujo foco é a resolução de problemas, partindo dos conhecimentos
prévios dos alunos, e que envolvem as ideias de partição e cotição presentes na operação de divisão. Com isso, foi possível analisar
como os alunos compreendem as diferentes abordagens de um mesmo conteúdo e quais as estratégias didáticas que utilizam para
resolver os problemas. Com base nessas estratégias apresentamos a realização do algoritmo da divisão, pelos alunos, utilizando as
subtrações sucessivas e a análise dos procedimentos por eles utilizados. A pesquisa fundamentou-se na Teoria dos Campos Conceituais
de Vergnaud que visa à análise do erro e a intervenção pedagógica como metodologia de ensino. Diante das estratégias didáticas
observamos que os alunos possuem múltiplas experiências cotidianas relacionadas ao conhecimento matemático que lhes permitiram
resolver problemas variados de divisão sem a utilização do algoritmo tradicional. Essas experiências são necessárias para nortear o
trabalho pedagógico numa perspectiva metodológica de resolução de problemas, aliadas com as tendências em educação matemática, a
história da matemática, o uso de material didático apropriado, as novas tecnologias e com os jogos. Após a análise dos aspectos
didáticos presentes no contexto histórico e na prática pedagógica atual, acerca do ensino dos conteúdos e conceitos necessários a
realização do algoritmo da divisão, foi possível apontar possíveis caminhos no seu ensino.
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Titulo: O papel da gestão no enfrentamento da violência na escola.
Autor(es): Anjos, J. K. de S.
Email:
anavaleria_figueiredo@yahoo.com.br
Palavra Chave: Gestão Democrática
Participação

IES:
UNESA
Violência Escolar
Violência Simbólica
Diálogo
Resumo:
O presente trabalho se inicia apresentando como a gestão tem encaminhado as questões sobre a violência escolar; qual tem sido o seu
papel no enfrentamento desta violência e seus desdobramentos, e de que maneira a sua ação tem interferido ou não para que haja
situações de conflito dentro da escola. Tem também por objetivo refletir sobre a importância da gestão democrática e como seus efeitos
podem interferir positivamente no processo de enfrentamento da violência escolar. Tomando por base o histórico da gestão escolar no
Brasil, a pesquisa apresentada mostrará um breve relato da trajetória deste trabalho, quais as influências que sofreu para se estruturar
dentro do ambiente escolar; quais foram as mudanças ocorridas no decorrer dos tempos; quais as dificuldades encontradas para se
desenvolver um trabalho democrático dentro da gestão da escola e como esse trabalho democrático pode favorecer nas relações dentro
das instituições de ensino. Para tal, as obras de Abramovay (2002 e 2009), Ortega e Del Rey (2002) e Hora (2007), tiveram centralidade,
entre outros citados ao longo do estudo, de cunho bibliográfico. Considerando a multiplicidade e complexidade da violência escolar,
serão investigadas as causas que tem levado a ocorrência desse fenômeno dentro da escola; qual a origem dos conflitos escolares; o que
se considera violência física e simbólica e quais podem ser as medidas preventivas para esta problemática. As considerações finais
apontam que o diálogo promove a transformação no trabalho educativo pois, a violência antes de qualquer ação concreta se constrói no
campo abstrato, por isso se faz necessária uma reflexão sobre os atos violentos que têm acometido nossas escolas. A política de
participação que por sua vez deve ser promovida pela gestão da escola tem papel fundamental na prevenção e combate a violência
porque, quando há a descentralização do poder a relação entre escola e comunidade se torna mais estreita e a partir disso surge a
valorização do sujeito dentro daquele espaço e concomitantemente a valorização do espaço escolar como um todo. Partindo do
pressuposto de que o histórico da gestão escolar no Brasil está ligado ao movimento ditatorial ocorrido em nosso país entende-se que,
o contexto político vigente terá influencia nas ações desenvolvidas na escola e são estas ações que irão desencadear, ou não, as
situações de conflito dentro do ambiente escolar. Portanto a relevância deste estudo se dá necessidade de compreender a natureza dos
conflitos escolares e como combatê-los.
Titulo: Eja e cidadania: uma educação para prática de liberdade.
Autor(es): Hammes, G.
Bukowitz, N.S.L.
Email:
nbkw@globo.com
Palavra Chave: EJA
Teoria Da Práxis
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IES:
UNESA
Transformação
Cidadania
Resumo:
O presente estudo partiu da problemática de como incentivar jovens e adultos a permanecerem na escola de modo a construir
conhecimentos que os integre na sociedade, acedendo à oportunidade do exercício da cidadania para a transformação do meio social.
Objetivou contextualizar historicamente a Educação de Jovens e Adultos, entender as causas que levam jovens e adultos a se evadirem
do âmbito escolar, bem como os motivos do retorno, além de pesquisar se os profissionais que atuam na EJA têm qualificação específica
para atender esses estudantes em suas necessidades e interesses. Além disso, buscou conhecer quais metodologias são as mais eficazes
para estimular a permanência desses estudantes na escola, de modo a instrumentalizá-los para a construção efetiva da cidadania.
Fundamentando-se teoricamente em Freire, no que se refere ao compromisso político dos educadores; em Giroux, por defender a
atividade docente como mediadora da transformação social; em Bourdieu, por denunciar que a escola, ao criar hábitos, impõe aos
dominados o habitus da classe dominante; em Ferreira, pelo que se dedicou ao estudo da trajetória histórica da cidadania; e em Gadotti,
pelo que se aprofundou no método freireano da alfabetização de adultos. A pesquisa qualitativa realizou-se em um CIEP na cidade de
Petrópolis, RJ, entre abril e junho de 2012, buscando verificar em campo se existe contradição entre o discurso e a prática dos
professores da EJA. Para a coleta de dados, recorreu-se a observações diretas e entrevistas com docentes e discentes da escola
pesquisada. Sobressaiu a necessidade de a educação de jovens e adultos estar embasada na teoria político-social da práxis, visando a
transformação social e a prática da cidadania, o que não foi visto em campo. A análise dos dados evidenciou a urgência da formação
continuada dos docentes atuantes, sugerindo a utilização de recursos metodológicos mais atrativos e coerentes com os interesses dos
educandos, bem como o compromisso político dos professores com a inserção social do alunado.
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Escolas Públicas
Resumo:
A violência que os jovens protagonizam nas escolas é um fato que não dá para negar. Já está mais do que na hora de os gestores
ê
“
y ”.
,
ir das
õ
“
y ”
v
h ,
v
x ,
h -las no
x
.É
q
“
y ”
desenvolvimento da criança e do adolescente, porém é um engano, pois se caracteriza por um comportamento violento presente em
todas as escolas e que propicia sofrimento para uns e/ou conformismo para outros. Pretende-se com este trabalho fazer uma breve
abordagem sobre os fenômenos da violência nas escolas com relação ao fato sócioh
“
y ”. O v
x
é o papel da família na educação desses jovens em função do fenômeno de violência e como ela acontece na sociedade. Supõe-se que a
violência nos jovens deve ser fruto da ausência de referências positivas no meio onde estão envolvidos. A análise da violência e seus
reflexos no contexto escolar poderá identificar uma interação positiva ou não entre a escola e seus estudantes. Serão também apontadas
as causas da violência, sua prevenção e como o educador social, enquanto profissional qualificado, poderá agir na prevenção do
fenômeno em questão. Este estudo também vem reforçar a importância de avaliação dos contextos sociais e culturais dos
jovens.Verificou-se que aparece como questão básica a desagregação familiar e é o que sempre afirmam os autores que desencadeiam
comportamentos violentos na escola. Dessa forma , a pouca ou inexistente atração pela escola gera um grupo de amigos aliados à posse
de armas e o excessivo consumo de álcool e drogas no sentido de imposições autorrealizadoras. Nesse estudo tratar-se-á também, de
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história com sucesso e
dignidade. A proposta da pesquisa indica imaginar e elaborar um programa de intervenção nas escolas, o não esgota a questão, apenas
destaca alguns aspectos que parecem cruciais para o bom funcionamento do cotidiano escolar. Assim , foi realizado um levantamento
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xtual, que
exigiu inclusive, o conhecimento das características da população atendida pela escola.Verificou-se uma sensibilização de toda a
comunidade escolar incluindo os pais, sobre o problema. Os dados do levantamento diagnóstico são de grande valia para isso. Nesse
sentido ,verificou-se que é importantíssimo a formação adequada dos profissionais da escola (diretores, coordenadores, professores e
funcionários) e que esse conhecimento , fundamentalmente deve constituir uma política pedagógica para direcionar as ações na Escola.
Outro aspecto fundamental é a formação dos pais. O conheciment
“
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é q
h
h
“
y ”
õ j
-los na identificação e na mobilização para a busca de soluções
compartilhada com os Professores e gestores escolares.
Titulo: Política curricular para formação de professores: análise de discursos de identidade docente com professores do ensino
219
fundamental.
Autor(es): Casagrande, O.R.
Mendonça, B. F.
Azeredo, J.P.
Santos, L.B.
Craveiro, C. B.
Email:
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Palavra Chave: Professores
Política Curricular
Identidade
Competências
Ensino Fundamental
Resumo:
O objetivo dessa pesquisa é apresentar a análise de alguns discursos produzidos a respeito da/s identidades docentes dos professores
do Ensino Fundamental e os discursos no documento curricular de formação de professores- Referenciais para Formação de
Professores (RFP), produzido pelo MEC em 2002. Esse estudo, realizado pelas alunas da Iniciação Científica do Curso de Pedagogia da
UNESA, busca investigar algumas formações discursivas hegemônicas na formação de professores. O desenvolvimento da pesquisa foi
realizado através da elaboração e da tabulação de 110 questionários semi-abertos aplicados nos alunos formandos do segundo
semestre do curso de Pedagogia de 2011 e com os alunos egressos do curso de Pedagogia no primeiro semestre de 2012 no campus
Niterói. Através dos dados desses questionários, buscou-se compreender alguns discursos hegemônicos que perpassam no discurso
cotidiano de uma amostragem de professores do Ensino Fundamental que já obtiveram alguma prática pedagógica no magistério. A partir
da tabulação e análise dos dados desses questionários foi iniciado um estudo comparativo- dados do questionário e pesquisa
bibliográfica no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) nos grupos de trabalhos de formação
de professores e de currículo. Esse estudo comparativo permitiu uma revisão conceitual do perfil/identidade docente dos professores de
Ensino Fundamental. Para a análise da política curricular utilizamos as pesquisas de Steven Ball e de Alice Casimiro Lopes a respeito da
complexidade das políticas e das relações de poder desenvolvida no ciclo de políticas. Essa pesquisa, defende que a produção da política
curricular é um processo não linear e que a formação de professores proposta no documento curricular, apesar de anunciar um
discurso emancipatório, oriundo de propostas para escolas democráticas, hegemoniza um tipo de professor, que domina determinadas
competências. Conclui-se que a proposta apresentada no documento não modifica a formação de professores, apenas justifica a
necessidade de mudanças curriculares nacionais.
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Formação Docente
Currículo
Resumo:
No bojo do debate sobre a profissionalização docente a partir da formação do professor-pesquisador, crítico e reflexivo, observaram-se
mudanças curriculares nos cursos de Pedagogia no Brasil, onde as tradicionais disciplinas de pesquisa foram substituídas por disciplina
de Pesquisa em Educação, oferecida em todos os períodos como eixo articulador do currículo. Considerando que o currículo é o
elemento de organização da formação e que as representações permitem a elaboração de certos consensus sociais, sobre os quais as
práticas se assentam/transformam, tomou-se como objeto dessa investigação as representações de pesquisa que orientam as
experiências que o novo projeto curricular propõem. Desenvolveu-se estudo de caso em duas unidades do Curso de Pedagogia da
Universidade Estácio de Sá, com análise de documentos, questionários e entrevistas (individuais e em grupo). A análise dos dados
apontou o reconhecimento, por professores e alunos, da importância da pesquisa na formação e prática docente, de modo a fomentar a
articulação entre a teoria e a prática, a reflexão sobre/na prática. No entanto, observou-se diferenças significativas nos sentidos das RS
dos alunos consideradas as diferentes experiências de pesquisa na disciplina nos diferentes campi, sendo para uns organizada em torno
da dimensão epistemológica e em outros da dimensão pedagógica da pesquisa. Para um grupo, que viveu uma experiência burocrática na
disciplina, a organização da representação está centrada no binômio conhecimento-método. Pesquisa é busca/construção de
conhecimento a partir de um método. Para esse grupo o conhecimento é visto ora como produto ora como processo de busca de
respostas a uma curiosidade/problema que se coloca ao sujeito, aprendizado permanente do estar no mundo, essa busca é uma
necessidade intrínseca à própria ação no mundo. Aqui ciência, como modo de conhecer destaca-se por sua capacidade de análise da
realidade a partir de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos específicos, ou seja, de um método. A pesquisa é vista,
portanto, como método privilegiado para o desenvolvimento do conhecimento científico. Para o outro, que vivenciou a prática de
pesquisa a partir de projetos interdisciplinares com maior inserção no campo e aproximação com a realidade, a pesquisa-ensino foi
considerada instrumento que mobiliza professores e alunos à uma atitude investigativa, de busca constante do conhecimento e análise
crítica da realidade. Nesse projeto pedagógico o conhecimento deixa de ser o fim da educação, mas um meio. O método científico
travestido de método pedagógico torna-se o instrumento privilegiado para ensinar/aprender, alunos e professores, forma própria de
aprendizado de sujeitos históricos, autônomos e críticos. Portanto, mais que estratégia de desenvolvimento da competência técnica,
modo de promover a competência política. Ou seja, a pesquisa internalizada como atitude cotidiana permite refletir criticamente sobre a
experiência, dando novo significado à prática, que passa a ser entendida como práxis, ação consciente do ser no mundo. Os resultados
demonstraram que,de um modo ou de outro, a experiência da pesquisa desestabilizou formas de ver e pensar a realidade, exigiu maior
autonomia intelectual e deu novo sentido à formação, apontando para outros horizontes possíveis na construção da identidade
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Aprendizado
Formação Humana
Resumo:
O presente projeto de pesquisa se encontra em processo de construção e tem o objetivo de analisar criticamente a relevância do uso
pedagógico dos brinquedos no ambiente escolar. Entendemos que as atividades que envolvem o uso dos brinquedos são fundamentais
à promoção do desenvolvimento e do aprendizado infantil, elevando qualitativamente a sua concepção de mundo. O espaço da
brinquedoteca traz a possibilidade de estabelecer rupturas com o cotidiano das crianças, trabalhando as contradições existentes na
sociedade e usando aquilo que é específico ao trabalho do pedagogo – o conhecimento. Destacamos a relevância do trabalho do
pedagogo na escola junto ao ambiente da brinquedoteca enquanto espaço propício ao aprendizado da criança. Sobretudo quando há
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O docente é fundamental ao desenvolvimento da cultura e da formação humana no ambiente da educação formal, interferindo e
provocando avanços à criança que não ocorreriam de forma espontânea. As contribuições que poderão ser criadas pela ação docente
nos espaços das brinquedotecas têm sido objeto de nossa investigação teórico-prática. O interesse na presente pesquisa justifica-se por
considerarmos de grande relevância à formação do futuro pedagogo o debate crítico sobre a relação entre brinquedo, aprendizado e a
construção da memória infantil, esta última entendida como uma função da consciência que surge da ação efetiva da criança. Neste
contexto criamos um novo espaço de produção de conhecimento – o espaço da brinquedoteca – no qual os alunos do curso de
pedagogia passaram a vivenciar a integração efetiva entre teoria e prática. Tal busca se faz nas experiências resultantes da relação do
futuro pedagogo com a produção teórica existente e seu desdobramento nas circunstâncias objetivadas pela atividade da criança e seus
brinquedos. A relevância da presente pesquisa vem se materializando pelo fato de efetivar: 1º) o compromisso histórico da Universidade
no que concerne à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, elementos primordiais à formação plena do futuro pedagogo;
2º) a construção de um espaço acadêmico (a brinquedoteca) no qual a pesquisa e a prática são valorizadas como uma unidade
articulada. Sob tais condições buscamos problematizar o papel pedagógico dos brinquedos junto ao processo de aprendizagem infantil
de modo específico, e da formação humana num contexto mais complexo da sociedade contemporânea. Como referencial teórico de
análise optamos pela utilização da pedagogia histórico-crítica enquanto possibilidade de intervenção crítica sobre a prática pedagógica
contemporânea e suas fortes influências espontaneistas. A metodologia utilizada para o avanço desta pesquisa conta com as seguintes
estratégias: 1) organização de grupo de estudo semanal com quatro acadêmicos, sendo os mesmos orientados pelo professor
coordenador deste projeto; 2) acompanhamento pedagógico de dez estudantes oriundos da Escola Municipal São Cristovão e da Escola
Themira Palmer, ambas constituídas no município de Cabo Frio. Num primeiro momento promovemos palestras junto às escolas citadas,
objetivando estimular entre seus docentes o debate sobre a relevância do brinquedo no processo de desenvolvimento e aprendizado
infantil. Num segundo momento, abrimos o acesso a alguns de seus estudantes à brinquedoteca da Universidade Estácio de Sá com o
objetivo de integrá-los às atividades pedagógicas que são sistematizadas e oferecidas na brinquedoteca. Foram critérios de seleção
desses estudantes: 1º) a idade, devendo os mesmos se encontrarem na faixa etária dos sete aos dez anos; 2º) a indicação por parte de
seus professores, ao identificarem possíveis dificuldades de aprendizado escolar ou dificuldades de relacionamento interpessoal.
Titulo: As novas tecnologias da educação e o novo aluno tecnológico na EAD (educação à distância).
Autor(es): Alves, R. M.
Email:
marcosvinicius@gmail.com
Palavra Chave: Educação À Distância
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Resumo:
Este trabalho visa apresentar os resultados e as reflexões decorrentes de um estudo desenvolvido sobre As Novas Tecnologias da
Educação e o novo aluno tecnológico na EAD (Educação a Distancia).A pesquisa teve como objetivo: Descrever como esse processo de
ensino-aprendizagem mediado pelas Novas Tecnologias afetam esse novo aluno na Educação a distância. E teve como específicos:
a)Identificar o contexto histórico da educação online durante os anos ;b) Comparar a educação presencial com a educação online no
âmbito educacional funcional; c) Distinguir a importâncias dessas tecnologias para os dias de hoje ,o aluno interagindo com a internet. A
pesquisa assumiu a tipologia da pesquisa qualitativa. As informações sobre a temática foram coletadas por meio de questionários, cuja
análise temática apontou para as seguintes temáticas: 1- Tecnologia; 2 – Universo Online; 3 – Características do estudo online; 4 –
Dificuldades com a Informática. Os resultados foram analisados na perspectiva de referenciais teóricos e legais que apontam a Educação
a Distância como um caminho seguro a ser seguido, que promove o surgimento de um novo alunado que chamamos de aluno online
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ESTÁCIO FIB

Formação

Demandas Atuais
Resumo:
Este artigo tem como objetivo, apresentar resultados de estudos sobre diferentes possibilidades de formação profissional em programas
de Educação À Distância (EAD); considerando as demandas provocadas pelas mudanças econômicas, sociais, culturais e tecnológicas do
mundo atual, que contribuem para a efetivação de realidades outras e interferem na cotidianidade das pessoas, incitando-as a sair de
lugares comuns para novas aventuras no campo do saber. Bem como, as contribuições da EAD para promover a equidade e o acesso a
postos de trabalho a partir da formação em cursos de licenciatura, bacharelado e tecnológicos. O texto enfatiza a importância que tem
sido atribuída à EAD pela legislação do ensino e pelas políticas públicas no Brasil e a crescente credibilidade que a comunidade acadêmica
e a sociedade têm dado a esta modalidade de ensino, pelo modo como esta proposta, atualmente, vem se estruturando para atender às
necessidades formativas dos alunos, associadas à interatividade dos ambientes virtuais de aprendizagem; tecendo considerações sobre
aspectos de iniciativas anteriores que contribuíram para o descrédito da EAD no Brasil. Faz uma reflexão sobre as articulações
estabelecidas entre a proposta de aprendizagem virtual e a viabilidade financeira; a praticidade didático-pedagógica; o desenvolvimento e
reafirmação da autonomia para estudar e para formar-se; a oportunidade de socialização de saberes e de competências; a possibilidade
de democratização da educação. Apresenta experiências de estudantes que vivenciam a sua formação neste nível de aprendizagem,
especificidades e as possibilidades da EAD nas formações contribui para esclarecer a sociedade sobre determinados tabus que foram
construídos ao longo da história da Educação no Brasil. E que ora aparecem como aspectos dificultadores da compreensão sobre o
processo educativo-formativo e da expansão com qualidade desta modalidade de ensino.trazendo diferentes testemunhos sobre o
encontro com a EAD, desde a curiosidade pelas suas especificidades, os primeiros contatos, os momentos de insegurança, as dúvidas, as
desistências e, por fim, o encantamento pela oportunidade de novas descobertas na construção do conhecimento e na formação
profissional. Foram realizadas entrevistas, em 2011, com alunos que fazem curso de formação profissional EAD e com alunos que fazem
cursos presenciais com disciplinas online, estabelecendo relações entre o discurso dos estudantes e as propostas curriculares e
didático-pedagógicas dos cursos. Para melhor compreensão sobre os conteúdos em análise, foram colhidas opiniões de professores
sobre o desempenho dos alunos na modalidade presencial com disciplinas online. Este é um estudo de grande relevância para a pesquisa
em EAD, porque propicia uma reflexão sobre as suas contribuições atuais na formação profissional e no processo de inclusão sócioeducacional, em um país onde o acesso à Educação Superior tem sido difícil para uma boa parcela da sociedade trabalhadora. A EAD
rompe com as tradicionais etapas de aprendizagem rígidas, com o ensino personificado em um professor que defende suas ideias para
um grupo de alunos, com os territórios delimitados das salas de aula, com a figura do mestre que sabe e dos alunos que aprendem. O
texto apresenta aspectos do Novo Ensino Estácio, o seu paradigma de Educação à Distância e opinião de alunos que estudam na
modalidade EAD e tiveram a oportunidade para realizar o seu sonho de profissionalização.
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Resumo:
Garantir a todos o acesso a uma educação de qualidade é uma prioridade. O papel dos professores é fundamental na construção de uma
escola cidadã, solidária e na busca de aprendizagens significativas. Podemos considerar o Estágio Supervisionado como um momento
impar, no qual os alunos do Curso de Pedagogia entram em contato com o cotidiano de sala de aula. A partir dos relatórios elaborados
pelos alunos do 5ª semestre de Pedagogia, fruto dos estágios realizados no Ensino Fundamental, procurou-se estabelecer uma relação
entre o observado nas salas de aulas e em que medida o fazer o professor do Ensino Fundamental era subsidiado por uma teoria e se
existia articulação entre teoria e prática, não raras vezes na tentativa de se fazer chegar uma à outra, observou-se um hiato, que se
avoluma entre ambas, constituindo-se em mais uma dificuldade para o desempenho do professor. A prática pedagógica ficava sempre
defasada em relação à teoria. Analisando o perfil dos professores ficou bastante claro que as condições de trabalho e a situação social
desses profissionais, elementos decisivos para se prover a educação para todos, precisaria ser melhorada. Na leitura das entrevistas
feitas aos professores do Ensino Fundamental, notou-se que respondiam às questões com conceitos fechados de educação, do
processo ensino/aprendizagem, da avaliação, da interação professor/aluno, convictos de qual era o papel da escola na vida dos alunos.
Todavia, no dia a dia não era sempre assim, a prática pedagogia da maioria dos professores era tradicional, pareciam desconhecer com
precisão qual seria o papel que desempenhavam, notava-se um conflito entre aquilo que concebiam como explicação dos fatos e o que
experimentavam na vivência dos mesmos. Durante as discussões que os alunos universitários fizeram na Faculdade defendiam que o
cotidiano das salas de aulas das escolas públicas só poderia ser compreendido se seus participantes (professoras e professores) se
tornassem sujeitos ativos e conscientes de sua situação de agentes da história, se desejassem conhecer as suas experiências cotidianas.
Assim, observou-se que em nível de proposições, de ideias e métodos apresentados pelos educadores e educadoras, pareciam não
entrar em sintonia com a realidade de sala de aula, lá atuavam orientados por intuição, fruto talvez da desesperança diante do excesso de
alunos em sala de aula e da falta de credibilidade pelo seu trabalho. As discussões feitas pelos futuros professores apontaram para a
necessidade de rever o papel de ser professor, buscando reconstruir a prática pedagógica, a formação e a maneira como se lida com a
produção e a transmissão do conhecimento. Além da necessidade de resgatar a identidade e a dignidade profissional do professorado.
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Resumo:
Vive-se numa sociedade letrada com alunos que tem a necessidade de dominar o código alfabético e atender às demandas sociais do uso
da escrita para que possam ser cidadãos dessa sociedade letrada. Alfabetização e letramento não são conceitos novos nas teorias do
ensino da leitura e escrita. Todavia, ainda há educadores que não trouxeram para sua pratica pedagógica os resultados dos estudos
relacionados a estes conceitos. Esta pesquisa buscou compreender a prática pedagógica de alfabetização para que os resultados possam
se tornar fonte de apoio pedagógico aos professores de alfabetização. A escolha do tema se deve aos desastrosos resultados do Brasil
em avaliações internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) no que toca à produção e interpretação
de textos – uma habilidade essencial que vai além do sucesso escolar dos educandos. Saber produzir e interpretar textos promove a
criticidade e a autonomia. As diferentes metodologias adotadas pelos docentes podem reforçar estes vergonhosos resultados ou, pelo
contrário, contribuir para a formação de bons leitores. O objetivo dessa pesquisa foi analisar em que medida o letramento está inserido
no processo de alfabetização, fazendo o elo entre a escolha metodológica do professor alfabetizador e o desempenho dos educandos
em relação ao processo de apropriação da escrita. Partimos das hipóteses que o letramento não seria contemplado no processo de
alfabetização da turma pesquisada, que os educadores ainda fazem uso de cartilhas no processo de alfabetização dos seus alunos e que
os educandos não compreendem a dimensão histórica e a função social da escrita. Utilizamos como metodologia um estudo de caso
realizado em escola pública de Ensino Fundamental de Vila Velha, localizada no bairro Divino espírito Santo. Os sujeitos dessa pesquisa
são a professora regente e alunos do segundo ano do ensino fundamental, a pedagoga e a bibliotecária da instituição da escola
pesquisada. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: observação da pratica docente, entrevistas com a professora
regente, a pedagoga e a bibliotecária da escola, grupo focal com alunos escolhidos aleatoriamente e fotocópia do material didático
utilizado na sala de aula. Os principais resultados desta pesquisa foram a constatação da prática docente ainda enraizada em
metodologias ultrapassadas e a necessidade de promover educação continuada para todos os sujeitos responsáveis pelo processo de
alfabetização dentro da escola.
Titulo: Escola espaço de multiculturalismo.
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Resumo:
Este trabalho partiu de uma pesquisa de campo que, em primeira instância, teve como objetivo a iniciação dos alunos do primeiro
período no universo da pesquisa científica. Foi realizado em uma unidade escolar da Baixada Fluminense, onde foram levantados
aspectos quantitativos, através de entrevistas que incluíram a aplicação de um questionário contendo perguntas abertas e fechadas.
Neste caso, utilizamo-nos de entrevistas, que fizeram parte da observação participante. A escolha desse instrumento se deveu ao fato de
permitir investigar com maior profundidade como acontecem as relações na escola. A utilização da observação se baseou nas vantagens
descritas por Alves-Mazzotti (1999), sendo possível levantar informações independente da capacidade verbal dos sujeitos, por ser mais
fácil observar a sinceridade das respostas e também por ser possível identificar comportamentos inconscientes. Buscou-se observar
fatos, comportamentos e cenários onde o espaço escolar foi caracterizado a partir da observação das diferentes manifestações culturais
presentes na escola pesquisada. Para observação e caracterização da cultura escolar, foram pesquisados alunos, professores, gestores e
pais ou responsáveis, onde se levantou condições pessoais tais como idade, sexo, ocupação, religião, diversão; também aspectos
familiares tais como renda, quantitativo de pessoas que moram na casa, quantas trabalham, tipo de atividade profissional exercida pelos
membros adultos, entre outras; também foi objeto de nossa observação, as percepções dos entrevistados sobre a escola, levantou-se
informações à cerca do entendimento que tinham sobre o projeto pedagógico, eventos e comemorações e também a própria forma de
cada um perceber a instituição. Os entrevistados puderam se expressar livremente, seguindo, porém, um roteiro previamente elaborado
com perguntas sobre os temas que interessavam a pesquisa. Em relação aos dados colhidos, após organização de todas as informações,
por segmento e assunto, com olhar investigativo, fizemos análise dos dados e foi possível perceber o desconhecimento dos alunos e
professores quanto ao projeto pedagógico, assim como se percebeu que a equipe pedagógica não desenvolve propostas que levem em
conta a realidade multicultural dos alunos, ignorando questões que estão diretamente ligadas ao respeito às diferenças. Dessa forma
observa-se ainda a necessidade de organizar um processo mais hibrido, que favoreça a interculturalidade, avançando para além do
discurso e propiciando bases para uma formação mais crítica.
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Resumo:
O processo de ensino-aprendizagem nas classes multisseriadas é uma situação que foge aos parâmetros estabelecidos pelo sistema de
ensino e tem sido desenvolvido de maneira diferenciada de uma classe regular, apresentando uma grande diversidade de demandas em
sala de aula e exigindo do educador mudanças significativas na sua prática pedagógica. Este trabalho é resultado de um estudo de caso
sobre as práticas pedagógicas nas classes multisseriadas da Escola Antonina Olímpia Pessoa da Silva, na zona rural do município de São
Francisco do Conde, no recôncavo baiano, onde os educadores lidam com situações de convivência entre alunos com faixa etária de 6 a
15 anos de idade na mesma sala de aula. Este foi um estudo de singular importância para a compreensão de práticas educativas em
zonas carentes de recursos educacionais e que exigem dos professores mais dedicação e empenho na sua própria formação. Para a
coleta dos dados empíricos foram feitas entrevistas semi-estruturadas com 20 pessoas entre professores e coordenadores, em maio de
2011; e observações em salas de aula visando compreender as experiências de professores e alunos nesse contexto. O trabalho é
desenvolvido como única possibilidade para atender às necessidades de educação na região, apesar dos questionamentos de alguns pais
sobre a convivência de crianças de diferentes idades na mesma sala de aula. Os principais questionamentos que nortearam a pesquisa
foram: quais as características dos moradores da zona rural e quais suas principais aspirações educacionais? Como é organizado o
ensino na zona rural, face a diversidade de situações vivenciadas? Como os professores lidam com as situações de aprendizagem para
alunos de diferentes níveis de aprendizagem? Foram observadas situações que denotam o esforço dos professores para atender às
demandas das classes multisseriadas: a) abordagens a partir da realidade do aluno, de suas experiências de vida, cultura e
conhecimentos do seu cotidiano; b) estimulo a socialização e ao trabalho em equipe, com atividades de monitorias; necessidade de
conviver com os diferentes; planejamento sensível aos acontecimentos para reorganização da programação; envolvimento da família,
valorizando seu papel na educação do educando; valorização da afetividade entre professores e alunos; utilização do portfólio como
dispositivo de avaliação das aprendizagens, com ênfase na observação longitudinal do desenvolvimento dos alunos. Levando em conta a
aprendizagem ativa e centrada no aluno; a aprendizagem cooperativa; a avaliação contínua e processual; a recuperação paralela e a
promoção gradativa dos alunos. Para garantir o direito a educação de todos na zona rural, foi criado o Programa Escola Ativa, apoiada
pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade para atender as classes multisseriadas asseguradas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDBN). A maioria dos professores entrevistados leciona há mais de quatro anos e possuem grande
experiência. Alguns participaram de curso de capacitação oferecidos pelo MEC e pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD) para desenvolver a prática educativa nas classes multisseriadas. Outros aspectos do trabalho desenvolvido são
descritos nos resultados da pesquisa, a partir da análise do conteúdo das falas dos sujeitos entrevistados e das observações em salas de
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Resumo:
A pesquisa teve como objetivo apresentar uma análise teórica sobre a importância e as contribuições que os projetos proporcionam ao
contexto educacional, desde a sua origem no movimento da Escola Nova até os dias atuais, demonstrando a funcionalidade dos projetos
nos diferentes níveis de ensino, dando ênfase à educação infantil.Uma pesquisa bibliográfica baseada em vários autores que serviram de
fundamentação teórica para a monografia. A pesquisa também apresenta um relato sobre um projeto ocorrido no Centro de Educação
Infantil do Jardim Universitário no ano de 2011, demonstrando na prática a funcionalidade e as contribuições de um projeto na
educação infantil. A coleta de informações ocorreu por meio de análise documental, observação e participação, pois trabalhei como
professora nesta instituição e participei deste projeto. O trabalho estrutura-se em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta o
contexto histórico em que surgiu a pedagogia de projetos. No segundo capítulo a pesquisa centra-se na concepção de projetos na
atualidade. O terceiro capítulo aborda projetos na educação infantil, apresenta um relato de um projeto desenvolvido no Centro de
Educação Infantil do Jardim Universitário no ano de 2011, relata como ocorreu o projeto na prática e as contribuições que
proporcionaram a todos integrantes. A elaboração desta pesquisa deixou claro que os projetos se encaixam em todos os níveis de
ensino e podem trazer muitas contribuições ao contexto escolar, desde a educação infantil até o ensino superior, uma proposta
educativa muito adequada à sociedade, às crianças e as escolas atuais.O trabalho com projetos proporciona aos alunos, professores,
pais, famílias, funcionários e sociedade colaborarem com o processo de aprendizagem, tornando-o ativo e significativo, possibilitando
aos educandos o papel de protagonista na construção do conhecimento. Neste sentido, os projetos na educação infantil contribuem de
forma significativa e relevante, pois proporcionam a participação ativa das crianças na construção do processo de aprendizagem, de uma
forma peculiar condizente a esta faixa etária, no qual o ato de planejar envolve a todos. A pedagogia de projetos possibilita as crianças
vivenciarem situações significativas e do cotidiano, como também de ampliar e aprofundar os seus conhecimentos e suas diferentes
linguagens, utilizando-se de diversos contextos, como o simbólico e o abstrato. Vale salientar que a funcionalidade de um projeto e as
suas contribuições no processo ensino-aprendizagem, somente será possível, se houver o comprometimento de todos os envolvidos.
Alunos motivados para aprender, famílias e comunidades dispostas a participar e contribuir com a construção do conhecimento e os
docentes no interesse de oferecer ao educando um ensino instigante, desafiador e complexo. Percebe-se na pesquisa realizada que os
professores necessitam de aprofundar seus conhecimentos para compreender os projetos em sua plenitude, pois o trabalho com
projetos exige do educador mais trabalho, dedicação e qualificação, sendo necessária mudança de postura dos docentes para que
realmente os projetos venham ser funcionais e cumpram o seu papel na construção efetiva do conhecimento.
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Resumo:
Este estudo foi uma pesquisa qualitativa com investigação de campo acompanhada de pesquisa bibliográfica teórica, visando uma
discussão sobre as práticas pedagógicas adotadas e aplicadas pelos professores de História e Geografia e as diferentes concepções
historiográficas e geográficas que norteiam o processo de ensino-aprendizagem desses profissionais no sistema de ensino da Prefeitura
Municipal de Vila Velha (SEMVV). A partir das experiências das alunas do sexto período de Pedagogia na disciplina de Metodologia do
Ensino de História e Geografia, formulamos duas hipóteses: - que diferentes concepções são adotadas nas práticas cotidianas dos
profissionais de educação não acompanham as propostas curriculares dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); - a outra era de que
o livro didático definia as concepções adotadas no cotidiano pedagógico dessas disciplinas. Desta forma, nosso objetivo era identificar,
caracterizar e compreender as concepções norteadoras do processo de ensino-aprendizagem referente ao desenvolvimento das
disciplinas de História e Geografia adotadas e aplicadas no SEMVV e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, nossa
proposta era analisar a proposta curricular do SEMVV referente ao ensino de história e geografia; entrevistar técnicos e professores;
acompanhar professores nas suas práticas cotidianas referentes ás aulas de história e de geografia; analisar os livros didáticos adotados
no SEMVV. A proposta metodológica inicial foi de uma pesquisa de características bibliográfica de referências para aporte teórico acerca
do tema e problemática em estudo. Concomitantemente realizou-se uma pesquisa de campo, entrevistas estruturadas e
semiestruturadas a autoridades municipais que respondem pelas ações e acompanhamento na elaboração dos planos de ensino nas
unidades escolares, assim como a escolha dos conteúdos a serem ministrados no decorrer do ano letivo. Por meio desta investigação,
realizamos uma pesquisa de observação participante para analisar práticas cotidianas acerca das disciplinas de História e Geografia, tais
como: seleção de conteúdos, aplicação, projetos e aulas. A pesquisa de campo foi em dez unidades escolares. A proposta foi de
acompanhar cinco escolas municipais de bairros de classe média e cinco de bairros de baixa renda. De posse dos dados coletados,
buscamos analisá.T
ê
CN’
H stória e Geografia com as
práticas cotidianas das unidades escolares campo de estudo do Universo da pesquisa. Os resultados e conclusões a que chegamos
foram: somente um livro didático é adotado para todo SEMVV e que devido a isso os professores não valorizam ou não conseguem
adaptar os conteúdos à realidade local. Os temas já estão previamente planejados pelo livro adotado e que são indicados pela Secretária
de Educação como o mais requisitado entre os professores. Este livro também é adotado pelas escolas particulares, mas editados com
.N
v
h ó
q
CN’ com
as novas concepções, no entanto deixam a desejar quanto à escolha de atividades, imagens e liberdade para o professor poder ajustar os
conteúdos a sua realidade. Quanto às concepções que permeiam suas práticas os professores ficaram confusos em identificá-las e
defini-las, pois demonstram práticas e discursos que podem ser classificadas e qualificadas desde práticas positivistas a aplicação de
uma História Nova, sem, no entanto, saber o limite, ideologia e possibilidades de cada uma. A política de acompanhamento às ações dos
profissionais em sala de aula não são eficazes para realizarem intervenções qualitativas para melhoria das práticas pedagógica na
disciplina de História e Geografia deixando a desejar o alcance dos objetivos desses componentes curriculares para formação de um
sujeito histórico social.
Titulo: Representações de pesquisa em educação:
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo conhecer e analisar as representações de pesquisa e da disciplina Prática de Pesquisa em
Educação (PPE) entre os alunos ingressantes, cursantes e concluintes do Curso de Pedagogia de uma universidade particular do Rio de
Janeiro. Tomando por base os estudos anteriores realizados por autores que discutem a temática, o trabalho pretende mapear e analisar
as representações de pesquisa entre os alunos e as contribuições da disciplina Prática de Pesquisa em Educação ao longo e ao final do
Curso de Pedagogia. O referencial de análise baseia-se na análise de conteúdo. A disciplina Prática de Pesquisa em Educação (PPE)
perpassa o Curso de Pedagogia como um importante eixo que congrega a formação para a pesquisa em educação. Tomando esse fato,
investigar as representações de pesquisa entre os alunos do Curso de Pedagogia poderá permitir que se estabeleça uma cartografia das
concepções e do exercício de pesquisa, visto que os objetivos gerais da disciplina em questão são a reflexão e o incentivo à pesquisa e,
sobretudo, o seu exercício, visando à contribuição nas questões e debates que envolvem o âmbito educacional, de maneira ampla. As
considerações iniciais da pesquisa apontam que as representações tomam diferentes orientações com o passar dos períodos, diferindo
qualitativamente entre os alunos ingressantes, os que estão no meio do curso e os concluintes, apontado por esses últimos o
crescimento acadêmico que a disciplina acrescentou em sua trajetória ao longo dos anos de curso. Os resultados vêm apontando que a s
representações iniciais sobre o que é pesquisa vão se diluindo ao longo dos períodos e outras, mais complexas vão se estabelecendo e
tomando lugar daquelas iniciais. Os alunos também demonstram um entendimento mais ampliado de que pesquisa acontece no
cotidiano de seu fazer, destacando o fato de que a pesquisa trouxe para eles/elas um olhar mais apurado à realidade circundante, com a
proposição de ações concretas nessa realidade.
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Resumo:
A escola deve ser um espaço onde o processo de democratização dos cidadãos favoreça a mediação do ensino e da aprendizagem.
Nesse contexto, o gestor deve desempenhar o papel de articulador/facilitador de todas as ações que estão ligadas direta ou
indiretamente às praticas pedagógicas. Atribuir o papel da gestão escolar somente ao gestor é esvaziar as atribuições conferidas a este
profissional. É necessário que todos participem das ações pedagógicas, das transformações permanentes, da humanização das relações
sociais que envolvem a vida da escola. Para isso a escola deve ser democrática, participativa, sustentável, capaz de gerar sensações de
pertencimento, de possibilidades de ser igual na diferença. De um fazer político-pedagógico que a caracterize como integral, educacional,
envolvendo cada ser humano em sua plenitude. Essa prática precisa ser coletiva, organizada, pensada, sem determinismo ou exclusões.
Neste processo participativo das ações democráticas, devem participar segmentos internos e externos para construir representatividade
política. A gestão democrática e participativa deve envolver diagnóstico das dificuldades, procurando buscar soluções coletivas e
organizadas, visando construir o processo solidário da cidadania. Portanto, a escola é um espaço democrático onde as pessoas
articulam idéias, estabelecem diálogos. A proposta deste estudo compreende a definição de gestão escolar democrático participativa,
seus entraves e avanços no contexto das escolas públicas no universo onde a Educação submete-se aos interesses dominantes da
sociedade. Nas últimas décadas as conquistas em relação à Gestão Democrática e Participativa nas Escolas Públicas obtiveram grandes
avanços. Através das diversas formas e diferentes caminhos que tem buscado ampliar e compartilhar o futuro da Gestão Escolar. A
escola tem contribuído como espaço por excelência no exercício da democracia como valor e processo, assegurando à educação não
privilégio de uns, mas direito de todos os cidadãos. Uma das principais ações democráticas dentro do muro da escola é a criação de
estruturas participativas de organização que permite professores, alunos, funcionários o direito do voto na tomada de decisão. Torna-se
inválido, defender a Gestão Democrática no Ensino Público, se os princípios basilares como eleição de direta , Conselho Escolar, e outros
não se tornarem realidade no espaço escolar, se os principais interesses da comunidade escolar não forem trazidos para a discussão
daqueles que a compõe. Gestão Escolar democrática só pode ser entendida na perspectiva de uma prática onde o interesse e as
necessidades de todos os envolvidos no processo possam debatidas e decididas conjuntamente o que ainda não acontece como foi
possível verificar nesse trabalho.
Titulo: A experiência da inclusão de crianças autistas em escolas da rede privada.
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Resumo:
O Autismo faz parte dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, que através de disfunções cerebrais ainda de causa desconhecida,
apresentam quadros de defasagem na aquisição da linguagem, comportamentos estereotipados e repetitivos, dificuldade nas relações
interpessoais, entre outras características. A inclusão ocorre para a melhora da qualidade de vida mesmo que a pessoa seja – ou não –
portador de alguma necessidade especial. Na verdade, este processo se realiza quando todo o conjunto que a cerca se modifica:
ambientes, estruturas, planejamentos, atitudes e principalmente, pessoas. A presente pesquisa foi realizada com 14 pais e 8 professores,
através de formulários contendo 17 e 18 questões, respectivamente. Na pesquisa realizada, com os professores verificou-se que 62,5%
estão no mercado de trabalho há menos de 5 anos, 75% afirmam ler de 4 a 6 livros por ano; 50% afirma não ter sido comunicado sobre a
inclusão de uma criança autista na turma e apenas 12% alegam ter recebido algum tipo de treinamento específico. Com relação aos
responsáveis, constatou-se que 50% aceitaram as condições especiais de seus filhos e resolveram buscar todas as informações possíveis
sobre o assunto. Entretanto, em se tratando de inserção da criança na escola, 43% apresentaram medo/insegurança. Para os
professores, 75% apresentaram felicidade ao ter uma criança autista em sala, onde poderia obter mais conhecimento. Infelizmente, 50%
das escolas ainda não conseguem construir junto as famílias um trabalho em que possam ter acesso a documentos como o Projeto
Político Pedagógico. Dessa forma, a reflexão aqui apresentada é para que a sociedade possa além de entender, conviver sem préconceitos e sem barreiras, acreditando que crianças/jovens autistas possam ter sua independência, mesmo que com uma vida adaptada.
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Titulo: A reciclagem como metodologia de conscientização ambiental da comunidade escolar na escola municipal Dr. Mário
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Resumo:
A temática ambiental surge na sociedade contemporânea intercalando diversos campos do conhecimento e repercutindo de forma
significativa nos propósitos da educação escolar. Dessa forma, frequentemente, a Educação Ambiental é apontada como um dos
principais caminhos para a formação de pessoas capazes de lidar com os conflitos e problemas socioambientais para que estejam
preparadas para a compreensão dos debates tecnológicos e científicos implicados nessas questões. A conscientização deve partir de
algum setor, e sendo assim, tal iniciativa partirá da escola, a qual proporcionará e facilitará aos alunos e a comunidade uma compreensão
fundamental dos problemas existentes, da presença humana no ambiente, da sua responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos
de um país e de um planeta. Desenvolverá assim, as competências e valores que conduzirão a repensar e avaliar de outra maneira as suas
atitudes diárias e as suas consequências no meio ambiente em que vivem. O presente trabalho foi realizado na Escola Municipal Dr.
Mário Augusto Teixeira de Freitas, sendo distribuídos 155 formulários, sendo 50 para alunos do 4º ano, 70 para responsáveis, 17
professores e 18 funcionários. As questões do formulário foram validadas através da realização de coleta de dados com formulário
piloto. Juntamente com o formulário foi preenchido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido havendo, também, autorização da
escola para que fosse feita a coleta de dados. . Foram feitas perguntas como: Você acha importante projeto de reciclagem na escola?
Obteve-se como resposta: Sim, para fazer com que a criança conheça, respeite e valorize o nosso meio ambiente. Em sua totalidade
(100%) professores e funcionários, seguidos de 92,9% dos responsáveis e 88% dos alunos. Ao perguntar: Como você se preocupa com a
natureza? Obtivemos como resposta: Cuidando do meio ambiente em que vive - professores em sua totalidade (100,0%), funcionários
(94,4%), alunos (72,0%) e responsáveis (70,0%); enquanto que a resposta - Não poluindo rios, nem desmatando as florestas –
responsáveis (30,0%). Concluindo que cuidando do meio ambiente em que vivemos e não poluindo rios, nem desmatando as florestas
estamos nos preocupando com a natureza. Na pergunta, Como você gostaria de colaborar com um projeto de reciclagem na escola?
Todos os grupos responderam que seria montando trabalhos com materiais recicláveis. – funcionários (44,4%), responsáveis (35,7%),
professores (35,3%) e alunos (28,0%). Conclui-se que montando trabalhos com materiais recicláveis seria uma forma de colaborar com
projeto de reciclagem na escola. Através de todos os resultados desta pesquisa, conclui-se o quanto é importante o destino do lixo a
locais adequados, protegendo o meio ambiente e contribuindo para o aquecimento do mercado através da reciclagem de diversos
materiais. Com isso, os educadores têm um papel estratégico e decisivo na inserção da educação ambiental no cotidiano escolar,
qualificando os alunos para um posicionamento crítico face à crise socioambiental, tendo como horizonte a transformação de hábitos e
práticas sociais e a formação de uma cidadania ambiental que os mobilize para a questão da sustentabilidade no seu significado mais
abrangente, incluindo assim, projeto de reciclagem na escola, envolvendo toda a Comunidade Escolar.
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Titulo: Métodos e técnicas de investigação científica aplicados à produção textual universitária.
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Resumo:
O projeto de pesquisa-ação , desenvolvido em parceria com estudantes e Professores, é uma iniciativa pioneira, integrado à proposta do
curso de métodos e técnicas de pesquisa aplicadas à produção textual científica veio de encontro ao solicitado por Professores nos
cursos de graduação do Campus Campos dos Goytacazes e que visou atender propósitos de orientação para a produção de Pesquisa e
Extensão, voltados aos interesses de participação de Professores em eventos universitários ,como também, gerar uma metodologia de
produção textual científica. A característica do registro desse trabalho na Plataforma Lattes é indicada a Linha de Pesquisa : Andragogia e
Cientificidade, com interatividade de experiência do pesquisador , docente nos cursos de Pedagogia, Psicologia, Administração ,
Fisioterapia e Segurança do Trabalho , na Universidade Estácio de Sá iniciado em 2003. Como resultado imediato do projeto de pesquisa,
verifica-se a iniciativa da realização de um curso de extensão , atividade educativa resultante da pesquisa , promovida pela Coordenação
de Fisioterapia e integrada com a participação de Professores e Coordenadores de outro cursos ,sendo a divulgação realizada no SAI,
convidando Professores e gestores interessados em suas atividades científicas nos cursos para atualizar as suas informações a respeito
da Epistemologia da ciência,das dinâmicas de produção textual e das normas e padrões na ABNT .Visa o projeto incentivar e ampliar
decisões de continuidade de processos de geração de projetos de pesquisas e de produção textual, tais como , leituras e fichamentos,
resumo, resenhas, artigos e TCC. A temática envolveu a dinâmica dos serviços da Biblioteca do Campus, como instrumento de ensinoaprendizagem e a utilização do acervo bibliográfico , com treinamento ao acesso eletrônico para indicação de referências disponíveis e
fontes de dados e informações nos principais sítios Científicos. Esse trabalho também está vinculado à experiência dos trabalhos de
pesquisa , com projetos de pesquisa orientados no Grupo de Pesquisa, Interinstitucional de desenvolvimento
municipal/regional/reg.Cnpq em parceria com a ITEP- Incubadora de empreendimentos populares na Universidade Estadual do Norte
Fluminense-UENF, cujo projeto atende aos grupos de pesquisa e extensão coordenados pelo Professor ministrante na Estácio desde
2005.O projeto de pesquisa sobre Métodos e técnicas de Investigação Científica integrado a multidisciplinaridade, resultou na proposta
de um curso de capacitação e desenvolvimento de competências e habilidades para professores e gestores interessados na produção
textual científica universitária e culminou no curso de extensão que cumpre sessenta horas de atividades programadas em etapas , às
quartas –feiras, com início antes da atividade cotidiana dos cursos noturnos , o que permitiu com essa estratégia a concretização do
modelo em ação.Os conteúdos e procedimentos da pesquisa em foco,estão sendo utilizados em atividades educativas(aulas) em
diferentes disciplinas promovendo o espírito científico nos estudantes. Nesse sentido , as atividades pesquisadas e que estão sendo
ministradas foram:I - Universidade , Ciência , Produção científica e textual científica. II – Epistemologia – contextos interativos de
autorrealização na Universidade.III – Normatização – legislação - Novas Tecnologias.IV - Produção textual- Tipologia e configuração de
textos para eventos Universitários e concursos em Instituições científicas.V - Infovia – gestão e prática em atividades orientadas no
laboratório informática.VI - Editoração -Intercâmbio e Divulgação Científica.VII - Estágio Supervisionado de cientificidade – evento de
avaliação . A culminância ocorrerá com as experiências pesquisadas defesa oral e escrita de um projeto de pesquisa científica nos
padrões da ABNT, em seminário de avaliação, como efeito-demontração para atender aos editais de concursos em instituições de
fomento e a produção de textos .
Titulo: A contribuição dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento cognitivo da criança.
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Resumo:
Na infância, a atividade lúdica se confunde com a própria vida. Brincar é uma ocupação muito séria. As brincadeiras facilitam o
crescimento corporal, o aumento da força, de resistência física e coordenação motora. Contribuem para a vida afetiva, propiciam a
socialização da criança e a formação de papéis morais. O brincar tem sido alvo de estudos e análise na formação de uma pessoa, pois em
cada gesto e palavra de uma brincadeira podem ser observados elementos que demonstram o comportamento de quem brinca. As
brincadeiras fazem crescer o espírito imaginativo exploratório e inventivo do faz-de-conta. Através do brinquedo, a criança inicia sua
integração social, aprende a conviver com os outros, a situar-se frente ao mundo que a cerca. Ela se exercita brincando e desenvolvendo
o seu lado emocional e afetivo. Brincar sempre foi e sempre será uma atividade espontânea e muito prazerosa, acessível a todo o ser
humano, de qualquer faixa etária, classe social ou condição econômica. A brincadeira expressa a forma como um criança reflete. É
também um espaço onde a criança pode expressar, de modo simbólico, suas fantasias, seus desejos, medos, sentimentos agressivos. O
presente trabalho tem como objetivo analisar a maneira com que as brincadeiras infantis contribuem para o desenvolvimento cognitivo
das crianças. Assim, numa primeira etapa do trabalho foram analisados 30 professores de educação infantil, através de formulários,
sobre o que pensam sobre o brincar e quais suas atitudes frente a este tipo de atividade. Os resultados revelam que 22% dos
profissionais analisados leram 3 livros no último ano, seguidos por aqueles que leram 4 (15%). A maioria (47%) nunca leu um trabalho
que relacione o lúdico com o aprendizado da criança. Cerca de 67% dos professores acreditam que as brincadeiras ajudam no
desenvolvimento da inteligência e do aprendizado. 46,6% dos professores acreditam que devem brincar junto com as crianças para
poderem orientar e socializar a atividade. Entretanto 47% dos pais acreditam que brincar é apenas uma atividade de lazer e não se
relaciona com o aprendizado da criança. Com isso verificou-se que, com a utilização de alguns recursos pedagógicos, o professor
poderá utilizar-se de jogos e brincadeiras para contribuir com o processo ensino-aprendizagem.
Licenciaturas

Pedagogia
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 229 de 292

Titulo: Gestão das escolas públicas de educação básica no municipio de Vila Velha/ES.
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Resumo:
A
q
“G
as públicas de educação básica no município de Vila Velha/ES, analisa dados coletados junto
às escolas públicas e privadas do referido município no que se refere à gestão destas escolas. Objetivou principalmente analisar como se
dá a gestão das escolas públicas e privadas da Educação Básica de Vila Velha. Buscou-se também comparar a gestão exercida nas escolas
públicas com a desenvolvida nas instituições privadas. No que se refere às escolas públicas num universo de vinte e seis escolas públicas
respondentes, 81% referem-se a escolas municipais e 19% estaduais. Quanto à tipologia, vimos que 58% atendem ao Ensino
Fundamental, 27% à Educação Infantil e 12%, ao Ensino Fundamental e Médio. Em relação à tipologia das escolas privadas vimos que
44% das instituições pesquisadas atendem à Educação Infantil, 16% ao Ensino Infantil e Fundamental, 20% atendem no segmento do
Ensino Infantil, Fundamental e Médio, 8% são escolas de Ensino Fundamental e 12% atendem estudantes do Ensino Fundamental e
Ensino Médio. Foram pesquisadas 30% das escolas públicas e privadas registradas no município. Os respondentes da pesquisa foram
diretores/as e pedagogos/as das escolas campo. A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a novembro de 2011, sendo que a
coleta se concretizou durante os meses de março a julho do mesmo ano. Para a coleta de dados foram utilizados questionários semiestruturados aplicados aos/às diretoras escolares ou aos pedagogos/as por eles/elas indicados/as. Os dados coletados foram analisados
a partir do modelo aberto de categorização, o que possibilitou maior flexibilização na seleção e organização das categorias de análise de
pesquisa (LAVILLE; DIONNE, 1999). No que se refere aos resultados da pesquisa, o dados apontam que a gestão das escolas públicas e
privadas ainda é muito centralizada na figura do diretor escolar. Observou-se que mesmo com as muitas limitações quanto à gestão
democrática as escolas públicas estas conseguem desenvolver um processo mais aberto e participativo de gestão. Observou-se também
que tanta na pública como na particular, o segmento dos/as estudantes ainda é o que menos participa dos processos democráticos de
gestão o que indica a necessidade de se pensar alternativas que possibilitem a presença dos/as estudantes, se fazerem presentes nos
processos decisórios das escolas de educação básica. A pesquisa enfatiza a necessidade urgente de se pensar um processo de gestão
das escolas que garanta a participação efetiva da comunidade escolar. Observou-se um afastamento das comunidades locais da gestão
das escolas, no caso das escolas públicas e no caso das privadas uma grande concentração de poder por parte do/a diretor escolar.
Nesse processo o segmento dos alunos/as, principal objetivo da escola, é o mais prejudicado, por ser o que menos participar dos
processos decisórios da escola.
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Titulo: O tempero e a receita: representações sociais de didática por professores e alunos de curso de pedagogia.
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Resumo:
Este estudo apresenta uma discussão sobre as representações sociais da disciplina Didática por alunos e professores de curso de
Licenciatura em Pedagogia. O objetivo foi buscar indícios das representações sociais da disciplina Didática elaboradas por professores e
alunos de Curso de Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior localizada no Município de Maricá no Rio de Janeiro e compará-las,
fundamentando-se na teoria das representações sociais desenvolvida por Serge Moscovici. Inicialmente empreendeu-se revisão de
literarura sobre a disciplina Didática desde a criação do Curso de Pedagogia na Universidade do Brasil até os dias atuais, relacionando as
mudanças porque passou ao momento histórico e pedagógico do país. Atualmente, Didática é entendida como a disciplina que focaliza
o processo ensino aprendizagem durante o curso de formação inicial e a prepara o futuro professor para a docência de Educação Infantil
e anos iniciais do Ensino Fundamental. Foram aplicados questionários a 81 alunos e a 14 professores, sendo estes últimos também
entrevistados. Foi feita uma análise das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (resolução CNE/CP nº 01/2006), do
Projeto Político Pedagógico do curs ,
“
”.
a Análise de Conteúdo conforme proposto por Laurence Badrin. Como resultado, verificou-se que que ne ssa instituição embora o foco
das disciplinas seja a formação para docência estas ainda não estabelecem interrelação entre prática e conteúdos das disciplinas teóricas
com vistas a contribuir para a promoção de ações mais condizentes com a realidade da sala de aula, além de apresentarem um
desequilíbrio na relação teoria e prática. Os resultados mostraram também que os professores consideram que a Didática apresenta
caráter eminentemente instrumental, embora apontem um caráter multidimensional da disciplina em suas falas. Além disso, sua prática
em sala de aula também é volta à instrumentalidade da disciplina. Quanto aos alunos, eles têm as mesmas expectativas em relação à
disciplina e apontam a Didática como capaz de dar suporte instrumental ao que farão quando atuarem como professores. É a disciplina
é
é
“
”,
“
”. C
q h j “
”
de como ministrar uma boa aula. Por meio da técnica de indução de metáforas, identificou- q
“ ática é como se
” “
é
”
à sciplina
estando muito próximas: tanto professores quanto alunos ancoram os significados atribuídos à disciplina na Didática Instrumental,
v
“
”.C
à j v
,
unos
parecem suplementar a função instrumental da disciplina e subtrair sua função reflexiva, distorcendo as informações que obtém da
literatura mais recente sobre o tema.
Titulo: Retórica, a ciência da educação.
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Resumo:
Este artigo examina o problema da cientificidade da Pedagogia, condição reflexiva das práticas educativas, que é o mesmo que se põe
para as ciências em geral: o da validade da indução, cuja solução encontra-se na admissão das regras do modus tollens, mas nelas não se
resolve por inteiro. Isso porque os modelos, ou metáforas, utilizadas pelos cientistas fornecem as premissas de seus silogismos, os
quais são objetos de disputas que se resolvem precariamente por meio das negociações de seus significados. As negociações ocorrem
em situações sociais bem determinadas, as da retórica e da dialética, das quais resultam os conhecimentos confiáveis organizados para
fins de exposição (didascália). Para o autor, as técnicas retóricas, dialéticas e lógicas (analíticas) constituem, de conjunto, as condições
necessárias, ainda que insuficientes, para a produção de conhecimentos científicos. Recorda que há dois tipos de ciências: as
construtivas e as reconstrutivas. As construtivas operam com signos auto referentes e têm por objeto as operações sobre conjunto de
signos (lógicas e matemáticas). Enquanto as reconstrutivas partem de comparações, ou analogias, para constituírem algum modelo, ou
metáfora, que permita apreender e explicar o que põem como objeto. O autor inclui a Retórica dentre as ciências reconstrutivas.A
Retórica, ciência da técnica que supõe ser possível modificar as crenças, valores e atitudes de outros, tem por objeto os limites dessa
convicção modal. O mesmo axioma modal sustenta as doutrinas pedagógicas que pretendem controlar de tal maneira a prática educativa
que ela não mais seria contingente, o que é uma impossibilidade, como mostra a Retórica. Por esta razão pode-se afirmar que a Retórica é
a ciência da Educação, e que a prática educativa é um gênero retórico, que também recorre aos procedimentos da Analítica (lógica) ao
organizar o ensino. Essa organização do ensino nas instituições escolares é objeto de uma disciplina, a Didática, tanto a geral quanto as
especiais, que busca produzir os meios pelos quais os estudantes aprendam a partir de esquemas ou regras de ações que orientam os
professores nas instituições de ensino. Nesse caso, a Didática é um gênero retórico não reconhecido pelos clássicos, particularmente
por Aristóteles que julgava que a organização do ensino seria próprio da exposição encadeada sem que considerar o auditório, o que ele
sustenta em seu Analíticos Posteriores.
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Titulo: O projeto soldado cidadão como política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho.
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Resumo:
A juventude do século XXI está se transformando e criando novas expectativas em relação ao futuro e a conquista do primeiro emprego,
principalmente em vista do estreitamento e da volatilidade do mercado de trabalho, que passou a exigir um novo perfil profissional
focado em modelos de competências que resultem num ser flexível e adaptável. A partir dessa visão, o objetivo desta pesquisa é avaliar o
Projeto Soldado Cidadão visando identificar elementos da formação técnica que favorecem o acesso dos jovens egressos no primeiro
emprego. A abordagem de investigação é qualitativo-quantitativo, com pesquisa documental como técnica exploratória e entrevistas
semi-estruturadas direcionadas aos egressos dos cursos realizados nos últimos cinco anos no Centro de Instrução e Adestramento
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pesquisa: como o Projeto Soldado Cidadão contribui para a formação técnica necessária para o primeiro emprego durante o Serviço
Militar Inicial? As seguintes questões de estudo foram elaboradas para o atingimento do objetivo colimado: de acordo com os
documentos analisados, quais as características do PSC que supostamente podem/devem favorecer a empregabilidade? Como o Projeto
Soldado Cidadão contribui para a formação técnica necessária ao primeiro emprego? Que elementos na formação técnica do aluno
egresso são identificados como relevantes para a empregabilidade no atual mercado de trabalho? Quais as principais potencialidades e
limitações do Projeto Soldado Cidadão para o alcance profissional dos jovens egressos ao primeiro emprego? Que alternativas são
identificadas como ações a serem empreendidas pelo poder público para incluir o máximo possível de jovens no Projeto Soldado
Cidadão? Qual a situação de empregabilidade dos egressos do Projeto Soldado Cidadão nos cursos realizados no Centro de Instrução
Almirante Alexandrino de acordo com a perspectiva dos egressos? A entrada no campo já ocorreu e se estenderá por quatro meses,
período de realização dos cursos no lócus da pesquisa. Dados preliminares, que foram obtidos no Departamento de Recrutamento e
Reserva Naval do Comando do 1o Distrito Naval, setor responsável pelo Exercício de Apresentação da Reserva, permitem que algumas
considerações preliminares possam ser tiradas: cerca de 59% dos ex-marinheiros cursantes do Projeto Soldado Cidadão estão
empregados ou gerando renda em área não relacionada com o curso que realizou, o que, a princípio, pode-se inferir que as formações
profissionais que estão sendo ofertadas não abarcam a necessidade que o mercado apresenta atualmente de mão-de-obra; apenas 8,5%
da amostra testada está empregada e gerando renda dentro do curso ofertado, esta situação verificada deverá ser aprofundada e
clarificada durante a entrada do campo e coleta de dados com os egressos dos cursos; e cerca de 32% encontram-se desempregados e
não gerando renda familiar, assunto que recaí na efetividade das políticas públicas para a juventude, e na relação direta com a
empregabilidade dessa massa de jovens entrantes no mercado de trabalho. Esta pesquisa será relevante na construção do conhecimento
da área e a sua utilidade para a prática técnico-profissional, fornecendo caminhos às políticas públicas no que concerne à melhor
qualificação profissional dos jovens brasileiro
Titulo: Representações sociais das unidades de policia pacificadora (UPP) por estudantes do CETEP Santa Marta - Rio de Janeiro.
Autor(es): Leal, A.R.R.
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Resumo:
Em 2009, o Governo do Estado do Rio de Janeiro implantou as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP), medida de segurança pública
visando consolidar o controle estatal nas comunidades dominadas pela criminalidade. Uma delas está no Morro Dona Marta, na cidade
do Rio de Janeiro. No local funciona, desde 2007, um Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante, o Cetep Santa Marta, unidade
da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Em sua maioria os alunos possuem perfil de estudantes de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), frequentemente portadores de históricos de exclusão na escola. O objetivo desse trabalho é investigar suas
representações sociais a respeito das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), com fundamentação na teoria moscoviciana das
representações sociais, em estudos no campo da EJA e em pesquisas sobre as UPP. Foi realizado um grupo focal com 12 alunos do
curso de Informática Básica, seis residentes em comunidades (três no Dona Marta, dois na Rocinha e um no Tabajara) e seis moradores
dos bairros vizinhos. O material foi analisado com apoio da análise de conteúdo temática, adotando-se a abordagem processual das
representações sociais. Dois temas-chave foram inferidos: conflito segurança/insegurança e conflito favorável/desfavorável. No núcleo
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gera entre eles insegurança no poder do Estado, temendo que a UPP possa ser transitória. Seja considerando a UPP uma política de
Estado que estabeleceu trégua à guerra instalada nas favelas do Rio de Janeiro entre o poder público e o narcotráfico (pela liderança,
comercialização de drogas e armas, poder e controle das populações que nelas vivem), seja acreditando que esta Unidade veio instaurar a
paz, sua presença no Morro Santa Marta, embora vista com desconfiança, tende a ser representada de modo positivo pelo grupo
entrevistado.
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Titulo: Representações sociais de estágio supervisionado por professores e alunos de curso de pedagogia.
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Resumo:
Este estudo teve por objetivo buscar indícios das representações sociais de Estágio Supervisionado elaboradas por professores e alunos
de curso de Pedagogia, à luz da teoria desenvolvida por Serge Moscovici, e analisar a relação entre as representações encontradas e as
práticas desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado. Em uma primeira etapa empreendeu-se análise de conteúdo da produção sobre
o tema no banco de teses e dissertações da CAPES e em artigos publicados no SCIELO, entre 2006 e 2011. Os resultados mostraram que
o Estágio Supervisionado é importante para a formação por permitir contato com o cotidiano e as peculiaridades da profissão.
Entretanto, necessita ser mais bem estruturado, articulando conteúdos desenvolvidos na graduação com a realidade escolar e ter efetivo
acompanhamento. Considerando alterações normativas, curriculares aplicadas ao curso de Pedagogia e ao Estágio Supervisionado e as
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tuição da rede privada do Rio
de Janeiro. As respostas contribuíram para a elaboração dos instrumentos utilizados na terceira etapa desta pesquisa, que teve como
campo de pesquisa uma IES da rede privada. Dela participaram 10 professores que lecionam em curso de Pedagogia e 41 alunos da
graduação em Pedagogia, subdivididos em três grupos: os que não fizeram o Estágio Supervisionado, os que o estavam fazendo e
aqueles que já o fizeram. Como abordagem metodológica optou-se pela pesquisa qualitativa e por uma abordagem multimetodológica,
regidos pelo paradigma construtivista social. Os dados foram coletados por meio de análise documental, observação de aulas de Estágio
Supervisionado, questionário, entrevista individual e em grupo. O tratamento do material coletado foi realizado com base na Análise do
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assim alunos e professores o classificam como importante e fundamental para a formação docente, atribuindo-lhe a responsabilidade de
aproximar o aluno da prática docente, promover a relação teoria e prática e possibilitar que o aluno vivencie o trabalho do professor na
atualidade. As representações sociais de Estágio Supervisionado elaboradas pelos professores parecem se ancorar na concepção que ele
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lugar destacado. Quanto à objetivação, os professores parecem distorcer a função da disciplina Estágio Supervisionado cabendo a ela (ao
professor que a leciona) estabelecer a relação entre teoria e prática, subtraindo de suas próprias disciplinas e de si mesmos tal tarefa.
Suplementam tanto a sua não participação na elaboração do programa do curso, quanto à falta de tempo e de trocas entre os pares para
justificar o distanciamento entre a disciplina Estágio Supervisionado e suas disciplinas. Quanto aos alunos, o valor atribuído ao relatório
de estágio é suplementado, sendo distorcida sua função, o que é justificado pela necessidade de aprovação na disciplina para poderem
se formar. Assim, a observação que devem empreender é enfatizada, sendo as discussões realizadas em sala de aula pela professora de
Estágio Supervisionado desvalorizadas. Da expectativa daqueles que não cursaram a disciplina, às constatações dos que o estão fazendo
e a frustração dos que já o fizeram mostram que o Estágio Supervisionado não tem contribuído para a atuação do futuro professor em
sala de aula.
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Titulo: Curso de apreciação musical online (amo): concepção, estrutura, metodologia e validação.
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Resumo:
A música, como um elemento essencial na vida humana, é capaz de integrar culturas com uma linguagem universal, independentemente
de cultura, idiomas ou crenças, sendo uma grande fonte de união do homem com seu interior e com o mundo. No Brasil, a educação
musical parece ter sido um tema recorrentemente debatido tanto pelos músicos de formação quanto pelos educadores, sobretudo após
a promulgação da Lei n. 11.769, de 2008, que determinou a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Apesar dessa
vitória legal, torna-se necessário pensar no processo de ensino-aprendizagem da música, para a criação de novas metodologias de
ensino.Estimulados em pensar novas metodologias de ensino de música, indagamos: a Internet e suas interfaces e recursos podem
contribuir para a formação do ouvinte crítico? Essa questão de estudo se consubstanciou na dissertação de Mestrado defendida no
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá, em março 2011. O objetivo geral da pesquisa foi elaborar e
validar um curso de música online, com conteúdo dirigido à apreciação musical, visando estimular a audição musical crítica dos alunosouvintes. Para isso, a primeira etapa desta investigação consistiu na reunião, leitura e fichamento de obras que tratavam dos conceitos e
idéias centrais que permearam nossa dissertação: ouvinte crítico, educação musical e tecnologias de informação e de comunicação. A
partir das contribuições da pesquisa bibliográfica pudemos, então, estruturar o curso de educação musical online, intitulado de
Apreciação Musical Online (AMO), que foi validado por educadores, músicos e professores de música, mediante a aplicação de
questionário e a realização de duas entrevistas. A análise dos dados coletados a partir desses questionários e entrevistas, somado às
observações tecidas e conhecimentos formulados ao longo desta dissertação, estão sintetizados no trabalho aqui apresentado,
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apresentar e refletir sobre a concepção, estrutura e metodologia utilizada no AMO e, também, problematizar as considerações dos
nossos sujeitos de pesquisa, de forma que possamos ponderar sobre a seguinte questão: o curso AMO auxilia na formação do ouvinte
crítico? Como resultado desse trabalho, chegamos a algumas conclusões principais. Inicialmente é possível afirmar que a educação
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” (MORAN, 2003, . 5). N
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porque a Internet disponibiliza inúmeros programas, ferramentas e recursos educacionais e que nos possibilita, dentre outras coisas,
criar, acessar e socializar saberes, uma vez que praticamente todas as informações são disponibilizadas e democratizadas através do
ciberespaço. Entretanto, a utilização desses programas, ferramentas e recursos e, assim, a formação de ouvintes críticos dependem das
ações pedagógicas do professor-moderador e também da participação dos alunos-ouvintes. Somado a isso, concluímos que os
conhecimentos e atividades propostas no AMO não são suficientes para a formação do ouvir crítico.
Titulo: Relação museu/escola: ações educativas do mnba de 1938 a 1958.
Autor(es): Antenuzzi, R. de A.
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Relação Museu/Escola
Resumo:
A relação das escolas das redes pública e privada com os museus de artes, em especial com o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no
município e estado do Rio de Janeiro, datam do final da década de 1930 do século XX. Essa relação tem como suporte as políticas
públicas em âmbito municipal, estadual e federal voltadas para o ensino da disciplina arte, nos seus diversos níveis da educação básica –
infantil, fundamental e médio. A investigação foi motivada a partir de dois aspectos: o primeiro foi um levantamento estatístico realizado
em 2011, na seção educativa do MNBA, onde foi detectado que todas as escolas do ensino médio que solicitaram agendamento de visita
guiada, pertenciam a bairros distantes da Instituição e as escolas que encontravam-se próximas não o faziam. O segundo motivo foi a
pesquisa realizada junto ao banco de teses da CAPES, em que não foi encontrado nenhum estudo tratando da relação do ensino de artes
do ensino médio com um museu de artes. A pesquisa tem como propósito analisar o desenvolvimento, no cotidiano escolar, do ensino
de artes visuais nas escolas de ensino médio do Rio de Janeiro com base em seleção de amostra intencional de escolas localizadas no
entorno do MNBA. A análise é balizada na literatura referente à relação Escola/Museu, na legislação vigente e ainda nos PCN Arte, no
Currículo Mínimo da rede estadual do estado do Rio de Janeiro para a disciplina Arte e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio. A pesquisa é de cunho qualitativo e envolve os seguintes procedimentos metodológicos e técnicas de coleta de dados:
levantamento de dados bibliográficos referentes à relação museu de artes-escola, análise dos documentos relacionados às políticas
públicas de ensino de arte no ensino médio, análise da documentação das escolas selecionadas e observação do cotidiano escolar no
que se refere à disciplina Arte. Como resultados preliminares, apresentaremos o levantamento das ações educativas do MNBA, segundo
os registros encontrados em anuários que compreendem o período de 1938 a 1958.
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Titulo: A inclusão digital na terceira idade: estudo sobre uma Unati.
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Resumo:
Em nosso tempo, presenciamos o crescimento do ciberespaço possibilitado pelos avanços da Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC). Computadores, tablets, celulares e outros aparelhos digitais conectados à Internet sustentam o desenvolvimento da cibercultura,
tornando-se fundamentais nas diversas esferas da sociedade. Em consequência da enorme expansão desse novo ambiente, a inclusão
digital se tornou uma preocupação premente. Entretanto, a inclusão digital não se constitui apenas como mero acesso e domínio
instrumental das TIC. A inclusão digital se dá, na realidade, através de uma participação efetiva no ciberespaço, que permite papel
significativo dos membros da sociedade como coautores nesse ambiente. O presente trabalho abordou a questão da inclusão digital na
população da terceira idade (pessoas com 60 anos ou mais), já que este é um grupo que cresce progressivamente em contrapartida à
redução da taxa de natalidade. Os idosos têm se mostrado interessados em aprender e utilizar as TIC, em especial, o computador e a
Internet, ingressando em cursos de informática e adquirindo as tecnologias. Entretanto, a maior parte desse grupo etário encontra
dificuldades de acesso e de apropriação. Algumas vezes apresentam dificuldades de saúde, de isolamento pela família e o afastamento do
trabalho e redução da renda, que se tornam fatores importantes ao se pensar a inclusão digital para eles. Considerando que todas as
faixas etárias possuem suas características próprias, a terceira idade forma um grupo heterogêneo, com perfis variados de acordo com o
contexto cultural e social de cada indivíduo. Abordando-se esta problemática, o trabalho que se propõe apresentar é resultado de uma
pesquisa de mestrado que buscou investigar a formação oferecida por um curso de informática de uma Universidade Aberta da Terceira
Idade (UNAti), curso este que visa promover a inclusão digital dos alunos. O trabalho, de caráter qualitativo, contou com um total de 25
participantes incluindo alunos e professores, e esta apresentação discutirá os principais achados desta pesquisa.
Titulo: Tutoria e qualidade na educação a distância sob a ótica dos tutores.

235

Autor(es): Demarco, S. R. S.
Ferreira, G. M. S.
Email:
giselle.ferreira@sky.com
Palavra Chave: Educação A Distância
Tutoria

IES:
UNESA
Qualidade
Resumo:
Nos muitos discursos acerca da Educação a Distância (EaD), uma ampla diversidade de termos é utilizada para se referir ao indivíduo que
oferece apoio diretamente ao aprendiz nessa modalidade. De fato, dentre os vários profissionais envolvidos na EaD, a figura d “
”
emerge de formas múltiplas e, frequentemente, contraditórias. Esta apresentação discutirá um trabalho de mestrado em andamento que
tem como objetivo geral investigar o papel que o tutor exerce segundo a ótica dos próprios tutores, com foco, em particular, na relação
entre a atuação do tutor e questões de qualidade em EaD. A complexidade na organização e implementação de programas a distância é
grande, e isto se reflete na literatura da área. Embora as pesquisas ofereçam uma contribuição ao tema sendo investigado, as abordagens
destacam a especificidade desta função, a capacitação e as habilidades exigidas ao docente atuante na modalidade a distância, indicando
a necessidade de uma reflexão mais aprofundada sobre o papel e a atuação desses profissionais sob sua própria ótica. A investigação
visa responder as seguintes questões de estudo: (1) como os tutores caracterizam seu papel e práticas, e que relações vislumbram entre
estas e as práticas que porventura realizem como docentes no ensino presencial em outras instituições?; (2) como se potencializam na
prática, segundo os tutores, as possibilidades de autonomia e reflexão profissional enquanto aspectos centrais esperados da docência
no ensino superior?; (3) como os tutores vivenciam o desenvolvimento de suas práticas no contexto de formação continuada oferecida
pela instituição de ensino?; (4) como os tutores posicionam suas práticas em relação a questões de qualidade em EaD? A pesquisa adota
uma abordagem de cunho etnográfico no qual a pesquisadora se
h
“ ó
v ",
é,
as localizações de pesquisadora e membro do grupo social cujas práticas, visões e concepções pretendem compreender e dar voz. Assim,
sem pretensões a se constituir em uma etnografia, o trabalho integra uma contínua reflexão acerca de questões metodológicas, que
serão discutidas nesta apresentação. Pretende-se que a pesquisa contribua com novos olhares e possibilidades, e, sem pretensão a
esgotar temas tão complexos quanto a docência e a qualidade na EaD, espera-se proporcionar mais um estímulo ao desenvolvimento de
um espírito crítico e uma conscientização mais geral acerca da importância do tutor com relação à qualidade em EaD.
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Titulo: Representação do impacto socioambiental do BRT no município do Rio de Janeiro.
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Resumo:
É inegável que a oportunidade de sediar as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014 abriu perspectivas para o Município do Rio
de Janeiro de realizar alterações urbanísticas estruturais na região metropolitana e, no seu entorno, tendendo atender demandas
urbanas, entre elas o sistema viário de transporte. Nesse sentido, a Prefeitura lança por meio de vídeos e propagandas publicitárias os
corredores expressos BRT - TansOeste, TransCarioca, TransOlímpica e, futuramente, TransBrasil - com o objetivo de salientar os valores
de serviço rápido, confortável, eficiente e de qualidade. Apresentam de forma persuasiva as diversas características presentes na maioria
dos BRTs implantados com sucesso ou em construção em cidades brasileiras e em 23 países dos cinco continentes. O trabalho consiste
em apurar se, nas ações sociais que determinam e condicionam a produção de representações sociais, qual a representação social do
sistema viário e de "impacto ambiental" produzida pelos colaboradores sociais a respeito da implantação das obras do BRT. Para atingir
o âmago da questão fez-se da análise retórica um instrumento para verificar o poder de persuasão dos agentes sociais. A pesquisa
desenvolveu-se nas seguintes vertentes: (a) análise retórica de documentos, slogans e de vídeos publicitários do BRT; (b) entrevistas, por
meio de questionários, de lideranças comunitárias, ambientalistas, não-moradores e moradores da área de influência das obras. O
instrumento de análise é constituído de esquemas ou figuras retóricas que se encontram em diversos manuais, particularmente em
Mazzotti (2007), Perelman; Olbrechts-TyTeca (2000) e Reboul (2004). As principais figuras são as metáforas, metonímias e dissociações
de noções, que instituem o que dizem ser o real, para identificar o possível núcleo figurativo de representações sociais. Foi importante
levantar questões sobre os novos corredores expressos e de impactos ambientais para verificar a construção do que parece ser ideal.
Sendo assim, toda informação desconhecida emerge de algum lugar e impulsiona a uma construção socialmente partilhada e a
comparação é o processo que permite realizar essa passagem. Certamente com a exposição das metáforas, consegue-se identificar as
crenças dos grupos. Nesse sentido, por meio das analogias, é possível conhecer e interpretar o cotidiano, deslocando significações do
que é familiar (foro – transporte atual) para apreensão do novo (tema – sistema BRT), ou seja, revela-se o que é desejável e preferível.
Nesse sentido, a dissociações de noções produzidas pela comparação entre colaboradores sociais e as campanhas do BRT são
pertinentes e persuasivas. Assim, o resultado dessa pesquisa, por meio de comparações, pretendeu colocar à mostra a representação
hegemônica (as crenças, os valores e as opiniões) dos colaboradores sociais a respeito do Sistema de Corredores Expressos BRT, ou seja,
as múltiplas representações acerca do novo sistema revelam como quadro geral a adesão pelo termo II, o preferível (transporte rápido,
eficiente e confortável).
Titulo: Mediação docente no curso de pedagogia da UFJF e no curso de ciências da educação da UAB.
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Resumo:
O objetivo geral desta investigação é analisar de forma comparada a ação docente e o modelo pedagógico que fundamenta a mediação
docente em dois cursos de formação superior a distância: Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora e
Licenciatura em Ciências da Educação na Universidade Aberta (UAb), sediada em Portugal.O ensino a distância, antes realizado somente
na transmissão de informações por meio de material impresso ou com a utilização de meios de comunicação de massa, evoluiu, em fins
dos anos 90, ampliando formas de interatividade entre os participantes do processo educacional. A ideia de mediação na prática
pedagógica é fundamental e se dá pela reprodução ou produção cultural, na qual equipe docente deve, em um modelo progressista de
EaD, mediar tais atividades, desta forma poderá haver a simples reprodução do conhecimento produzido ou a cocriação desse
conhecimento com a interferência (mediação) realizada pela equipe docente. Gutiérres e Prieto definem a mediação pedagógica como um
conjunto de procedimentos que objetivam uma educação baseada na comunicação, que tem como fundamento o diálogo. Para Paulo
Freire , o diálogo fenomeniza e historiciza a intersubjetividade humana e, sendo relacional, ninguém tem nele iniciativa absoluta; o diálogo
é o movimento constitutivo da consciência, que abrindo para infinitude vence as fronteiras da finitude, buscando reencontrar-se além
de si mesma. Para que o diálogo se realize no contexto educacional é necessário que o professor aprenda a dar espaço aos estudantes de
maneira democrática, escutando, conversando e perguntando. No diálogo se expressam as dúvidas que poderão orientar novas
perguntas e questionamentos. Inicialmente, nossa pesquisa qualitativa exploratória teve como objetivo conhecer e descrever as bases
legais da educação a distância na UAB (Brasil) e na UAb (Portugal), através de dados coletados por pesquisa documental. Como
instrumentos de coleta de dados utilizaremos, além da pesquisa documental, entrevistas semi-estruturadas com professores e tutores
do curso de formação de professores da Licenciatura em Pedagogia da UFJF e Licenciatura em Educação da Uab. Acompanhamos e
coletamos os dados das atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem no segundo semestre de 2011. Na Licenciatura
em Educação da UFJF os dados foram coletados nas seguintes disciplinas: Fundamentos Teóricos e Metodológicos, História II, Psicologia
da Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação. Na Licenciatura em Educação da UAb, os dados foram coletados na Unidade
Curricular (disciplina): Os Media na Educação. Essa Unidade Curricular (UC) teve seis turmas que foram que foram acompanhadas por
uma professora (coordenadora da UC) e três tutoras. A técnica utilizada para análise desses fóruns é a análise de conteúdo.
Pretendemos traçar nossa trajetória de análise abordando a sociedade da informação e a cibercultura; as questões relacionadas com a
educação a distância; apresentar um panorama da Educação Superior a Distância do Brasil e de Portugal, das políticas públicas para essa
modalidade de ensino e as instituições que são objeto dessa pesquisa.
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Resumo:
O entrelaçamento entre conhecimento, motivação, oportunidade e autonomia no processo de aprendizagem foi observado por
Castiglione,R. (Ambientes Virtuais de Aprendizagem na recuperação de alunos em escola de ensino médio militar. Dissertação de
Mestrado. Rio de Janeiro: UNESA, 2011). ao pesquisar a possibilidade de recuperação de alunos do ensino médio de escola militar nas
disciplinas História e Geografia, utilizando um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A investigação procurou cobrir questões como
perfil de acessos, impressões sobre viabilidade e expansão da experiência, intensidade e qualidade das interações e adequabilidade do
AVA ao processo de recuperação. Destacamos da experiência a motivação rumo ao desconhecido, a adesão voluntária acima do esperado
e um otimismo em relação à expansão e uso mais abrangente do AVA pelos alunos. Entretanto, nos chamou a atenção: a fuga deste
ambiente no momento em que a rotina acadêmica de provas se tornou prioritária; a interação entre alunos ocorrida por email e redes
sociais externas ao AVA; e o alerta feito pelos alunos de que o ambiente virtual não poderia se transformar em mais uma obrigação. Os
resultados da pesquisa levaram à conclusão de que é necessário dar um passo à frente nas questões relacionadas à autonomia discente
nos espaços educacionais, em particular o virtual. Um avanço no sentido de se entender que o exercício da autonomia transcende o
tempo como acesso em qualquer momento, o espaço como qualquer lugar, a interação como troca de mensagens, a wiki como autoria
colaborativa, entre outras. Um avanço na direção de um ambiente onde realmente a autonomia consciente e relativa possa ser construída
e vivenciada. Um local onde o aprendiz aprenda de forma confortável (se sentindo bem em estar), motivada (querendo estar), e com
domínio sobre o ambiente (estando como deseja estar). Esta apresentação se propõe a discutir, com base no trabalho desenvolvido
durante o estágio inicial de uma pesquisa de doutorado, questões relativas à autonomia discente. Discutiremos que, apesar dos esforços
direcionados à melhoria constante do design instrucional e dos mecanismos de promoção da interatividade, os AVAs continuam
sofrendo um problema crônico de presencialidade, e as expectativas de retorno se concretizam parcialmente, uma vez que a maioria das
experiências não alcançam os objetivos educacionais propostos. Neste cenário as causas que levam ao aparente fracasso são atribuídas
geralmente ao preparo inadequado dos docentes e tutores para o desafio, a baixa qualidade do material ofertado no ambiente e o design
ainda incompatível com as necessidades pedagógicas. No nosso entendimento estas causas frequentemente citadas são periféricas,
devendo o centro ser deslocado para a discussão entre entrelaçamento de conhecimento, motivação, oportunidade e autonomia.
Autonomia não pode ser tratada como simples desejo, constitui necessidade no âmbito das sociedades caracterizadas por um ritmo de
transitoriedade e de extensão de relações nunca experimentadas anteriormente. É pelo conhecimento, ainda que transitório e
incompleto, que é transmitida a segurança necessária para o percurso da transformação; pela motivação, evitamos o imobilismo diante
das adversidades e incertezas; pelo senso de oportunidade, identificamos que a vida não é delimitada por espaços previamente definidos
e por tempo previamente determinado, mas sim por relações dinâmicas do espaço-tempo em que vivemos. Entendemos que é pela
autonomia que o ciclo de desenvolvimento concretiza um movimento ordenado, em outras palavras, é o exercício da consciente da
Autonomia que determina como a transformação irá se processar nas mais diferentes dimensões: éticas, políticas, morais, educacionais,
entre outras. Defendemos que um Ambiente Pessoal de Aprendizagem (APA) tem maior potencial para cumprir a missão de tratar a
tecnologia como parte dos processos educacionais.
Titulo: Intenções e ações em uma escola pública de ensino fundamental à luz do ideb.
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Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo geral investigar as intenções e as ações em uma escola pública de Ensino Fundamental à luz do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), localizada em Duque de Caxias, município da baixada fluminense, estado do Rio
de Janeiro. O desenvolvimento da pesquisa obedeceu a uma abordagem qualitativa e quantitativa de análise de dados, por meio de
entrevistas semiestruturadas e questionários com perguntas abertas junto à diretora de educação básica da Secretaria Municipal de
Educação da rede caxiense, uma professora, uma orientadora educacional, uma orientadora pedagógica e a diretora da escola. Foram
analisados os seguintes documentos da escola em questão: o projeto político pedagógico, o diário de classe e os resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica e da Prova Brasil em 2005, 2007 e 2009. Os achados do estudo trouxeram, por um lado,
evidências já constatadas na literatura nacional: o rendimento escolar ruim; o significativo percentual de distorção-idade série; a pouca
interação escola e família; o indicativo falta de tempo, formando barreiras à ampliação de ações para melhoria da aprendizagem escolar
em sala de aula; as turmas numerosas; o deslocamento de casa para a escola de difícil acesso para a maioria dos alunos, entre outros. Por
outro, evidenciamos intenções e ações para melhoria do desempenho escolar nas proficiências Língua Portuguesa e Matemática, por
meio do Plano de Suporte Estratégico (Plano de Ação), ratificado pelo Conselho Escolar mediante Plano de Ações Financiáveis do PDE
Escola, desenvolvidos em efetivo trabalho escolar coletivo. Ademais, a pesquisa tornou possível identificar na Resolução CNE/CEB n.
5/2010 que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Pública, alguns
dispositivos que se cumpridos a rigor pelas secretarias de educação de todos os entes federados, poderão desenhar um novo quadro
para a qualidade da educação básica pública.
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Resumo:
A presente pesquisa analisa o Programa Universidade Para Todos (ProUni) que tem por finalidade principal conceder bolsas de estudos
integrais e parciais (50%), a egressos do ensino médio pertencentes às classes sociais menos favorecidas, e o impacto que o referido
programa causou na gestão educacional de um grupo de IES privadas, estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro. Instituído pela Lei nº
11.096/2005, na gestão do Presidente Lula, esse programa do Governo Federal vem sendo bem aceito pela sociedade civil brasileira em
virtude da sua capacidade de inclusão acadêmica e social. Estudantes oriundos das classes sociais menos favorecidas são o público alvo
do Programa. Em janeiro de 2012, o Ministério da Educação divulgou que a referida política educacional atingiu a marca de 1 milhão de
bolsas de estudo concedidas em todo território nacional. Esse número expressivo demonstra a iniciativa do governo em expandir e
democratizar o acesso ao ensino superior privado. As instituições de ensino superior (IES) privadas que aderem ao programa recebem,
em contrapartida, do Governo Federal, a isenção de alguns impostos. Essa renúncia fiscal tem representado uma das polêmicas que
envolvem o programa, tendo em vista que parte da comunidade acadêmica defende a tese de que essas verbas que não estão sendo
recolhidas pelo Estado, aos cofres públicos, deveriam ser investidas na expansão da educação superior pública. Todavia, dados
estatísticos apontam que 42,4% das IES privadas ainda não aderiram ao ProUni. Esse percentual significativo gera indícios de que pelo
menos parte da gestão da iniciativa privada, por algum motivo, não aprova como boa estratégia a adesão ao ProUni, apesar de ser
considerada uma política educacional que promove a inclusão de alunos de baixa renda. Além disso, constata-se que a desoneração
fiscal aumentou significativamente a rentabilidade de parte das IES com fins lucrativos, o que promove impactos positivos no aumento
do número de matrículas e na saúde financeira dessas instituições. Ao contrário verifica-se que as IES privadas sem fins lucrativos que
aderem ao programa sofrem um decréscimo de 36% em suas rentabilidades. Considerando que a gestão educacional superior privada, no
atual cenário de mercado é de suma importância para o desenvolvimento e consolidação de uma instituição, cabe a esse trabalho
investigar qual a visão de um grupo de gestores educacionais de IES privadas do Estado do Rio de Janeiro sobre a adesão ao ProUni. As
três IES privadas foco da pesquisa estão localizadas no Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa é de cunho qualitativo e foi dividida em três
fases: 1º fase –exploratória por intermédio de revisão bibliográfica e de aprofundamento teórico; 2ª fase – pesquisa empírica de campo
por meio de entrevistas semi-estruturadas.; 3ª fase – análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os gestores.
Titulo: Representações sociais da aprendizagem da leitura em inglês como lingua estrangeira para fins específicos (LEFE) por
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Resumo:
A pesquisa objetivou investigar as representações sociais de alunos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos (PROEJA) a respeito da leitura de gêneros textuais em inglês. O estudo
apóia-se na teoria moscoviciana das representações sociais, em sua abordagem processual. A concepção de leitura que norteou o estudo
é a da teoria sócio-interacional. A pesquisa, de caráter exploratório, foi realizada em uma das unidades do Colégio Pedro II, no Rio de
Janeiro, com 24 alunos ingressantes no curso Montagem e Suporte em Informática. A coleta de dados compreendeu a aplicação de dois
questionários respondidos pelos sujeitos: um com questões fechadas buscando traçar o perfil sócio-econômico, cultural e de hábitos
de leitura, e outro com questões abertas abordando temas como o significado de ler, a diferença entre ler um texto em inglês e ler um
texto em português, ler textos em inglês na sua área profissional, o papel do leitor ao ler um texto e a importância de ler textos em inglês
para a sua vida. Os resultados do questionário fechado foram tabulados e as questões abertas analisadas de acordo com a análise de
conteúdo temática. Observou-se um núcleo figurativo da representação social sobre a aprendizagem da leitura em inglês que condensa
x
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dificuldades de aprendizagem prévias durante a trajetória escolar, dificuldades em adquirir conhecimentos necessários ao mercado de
trabalho competitivo, desespero, inquietação, resistência à leitura em inglês. Esses dados mostraram a fragilidade da interação entre leitor
e texto, pois o leitor tende a interpretar o texto sem participação ativa na leitura. Tais aspectos devem ser considerados no âmbito de
propostas de políticas educacionais dirigidas a este segmento da população, área em que estudos sobre representações sociais se
apresentam como relevantes.
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Resumo:
Este trabalho apresenta parte de uma investigação já concluída acerca das relações entre Tecnologias da Informação e Comunicação e
jovens de baixa renda. A questão central é desvendar se os usos da Internet em telecentros, por jovens de baixa renda, no município de
Niterói se constituiriam em ações de inclusão digital, sendo esta capaz de reverter a exclusão social. A pesquisa ocorreu em telecentros,
com entrevistas a monitores e aplicação de questionários aos usuários. Para analisar os dados optamos pela Teoria de Análise
Argumentativa e ao final, concluímos que os usos da Internet em telecentros não promovem a inclusão digital, no sentido de
proporcionar a inclusão social de seus usuários, como pretendido no discurso governamental. Nesta investigação, foram selecionados
cinco telecentros situados no município de Niterói. Esta escolha considerou a facilidade de acesso e a segurança. Os participantes da
pesquisa foram: (a) jovens, com idade entre quinze e vinte anos, de renda familiar, entre um e três salários mínimos e usuários de
telecentros (aplicação de questionários); (b) monitores de telecentros (entrevistas). As entrevistas foram analisadas a partir da Teoria da
Argumentação visando considerar as intenções de persuasão dos discursos e interpretar seus processos ideológicos, daí sua relevância
sempre que se quer buscar a compreensão de tais processos ou levantar novos aspectos que os permeiam. Os jovens usuários dos
telecentros tinham de 15 a 17 anos, eram do sexo masculino e de baixo poder aquisitivo. A renda familiar concentrava“ é
”
“
ê”
.Q
,
v -se, além de menções aos esportes, as idas à praia, às igrejas, os jogos
de celular e os games manuais, também o acesso à Internet foi citado enquanto entretenimento. Destaca-se que algumas atividades que
supúnhamos serem citadas, ainda que em baixa frequência, tais como assistir a peças de teatro ou literatura, não foram citadas. A livre
navegação na Internet foi a atividade de lazer preferida e em segundo lugar, encontraram-se os jogos na Internet e em terceiro, o futebol.
Os jovens dessa pesquisa aprenderam a utilizar o computador nas lanhouses em primeiro lugar, seguido do telecentro. Outro lugar que
teve menção expressiva foi a escola. A utilização da Internet em casa, em cursos e em casas de amigos ou parentes foram pouco citados.
Estes usuários freqüentam os telecentros de três a quatro vezes por semana, com o objetivo de fazer uso comunicacional e recreativo da
Internet (navegações em Orkut, MSN, Twitter e Facebook). Em sua maioria não possuem computador doméstico, mesmo os que
possuem não tem acesso a conexões velozes. Em nossas considerações finais, concluímos que, para a diminuição da brecha entre os
informados e os desinformados, as ações de inclusão digital deveriam ser centralizadas e não pulverizadas, a fim de que todo o processo
pudesse ser avaliado continuamente. Esta pesquisa evidenciou as fragilidades desse discurso, constatando empiricamente que os usos
da Internet em telecentros por jovens de baixa renda, no município de Niterói, não conduziam à inclusão digital, tal qual preconizada na
fala e nos documentos governamentais. O uso da Internet, em telecentros, como é realizado até então não amplia a cidadania, não
combate a pobreza e nem garante o fortalecimento do desenvolvimento local, como inicialmente propõe o Projeto Telecentros.
Titulo: Políticas públicas de formação de professores, um estudo de caso.
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Resumo:
A presente pesquisa analisa a formação continuada dos professores em todos os níveis e modalidades de ensino em Itaguaí, no Rio de
Janeiro, a fim de observar de que forma o município implementou as políticas públicas elaboradas pela União e instituídas pelo Plano
Nacional de Educação de 2001-2010. A pesquisa é qualitativa e interpretativa e foi desenvolvida por meio de estudo de caso. O corpo do
trabalho retoma uma breve retrospectiva histórica da formação dos professores no Brasil, aborda as políticas contemporâneas de
formação continuada executadas na última década, apresenta os conceitos de formação continuada e algumas abordagens atuais,
analisando as tensões apresentadas por vários autores da área. O centro Educacional de Itaguaí e o centro de estudos do CIEP 496
municipalizado Maestro Francisco Mignome foram os locus da pesquisa realizada por meio de análise documental, observação das
ações de formação continuada, questionários e entrevistas. Antes de explorar a questão da formação continuada é preciso abordar a
inicial para entendermos o sentido desses processos que apesar de terem nomenclaturas e tempos diferentes estão interligados e são
contínuos. A formação inicial é o primeiro estágio de uma formação continuada, para Pimenta (2007) deve ser entendida como
autoformação vivenciada cotidianamente ao longo da vida profissional do docente. Precisamos atentar para o fato de que por melhor
que seja a formação inicial ela jamais conseguirá abarcar em seu currículo as novas temáticas incorporadas à educação trazidas pelas
vv
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professores é essencial para que o sistema educativo consiga graus maiores de eficiência e se integre nas mudanças sócio-culturais,
ó
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política de formação continuada executadas no município com concepções diversas, mas utilizando com maior incidência a
multiplicativa nas formações dinamizadas pelos coordenadores de áreas, focadas no desenvolvimento do currículo e orientada para que
os professores aperfeiçoem a prática docente de modo que os alunos melhorem o desempenho escolar. Indicam, ainda, as condições de
trabalho que os profissionais da educação têm a disposição para realizar a docência, bem como grandes desafios a serem vencidos pelo
governo local.

Licenciaturas

Docentes

PG - Educacao
IV Seminario de Pesquisa da Estacio Outubro de 2012

Página 239 de 292

Titulo: Lógica natural e argumentação na análise da comunicação em educação.
Autor(es): Castro, M. R.
Campos, M. N.
Email:
rabellomonica@uol.com.br
Palavra Chave: Lógica Natural
Argumentação

240
IES:
Rep. Sociais

UNESA

Comum Icação
Trabalho Docente
Resumo:
Trata-se de pesquisa sobre trabalho docente, resultado de um piloto realizado em área carente do Estado do Rio de Janeiro. Está sendo
desenvolvido também na Universidade Federal de Alagoas e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a mesma metodologia
de coleta de dados e o mesmo referencial teórico, com apoio da CAPES. Discutir o trabalho docente implica refletir sobre a trajetória
profissional vivenciada no contexto da sala de aula como possibilitadora de aprendizagens sobre a profissão. Este trabalho discute uma
proposta de análise da comunicação do professor imerso em seu ambiente de trabalho em sala de aula. A proposta é avaliar como um
olhar metodológico sobre a multilinguagem utilizada, isto é, gestos, ambiente etc., pode contribuir para uma interpretação mais refinada
das práticas pedagógicas. Relevamos, portanto, uma dimensão teórica neste trabalho para com isso contribuir para uma reflexão
pedagógica mais aprofundada, a partir de dados empíricos. O objetivo específico foi analisar o discurso de uma professora em situação
de confronto com sua própria prática. O estudo articula metodologiamente as teorias da Argumentação e a Lógica natural com a Teoria
das Representações Sociais. As representações sociais são entendidas como uma forma específica de conhecimento que tem a função de
elaborar comportamentos e comunicações entre indivíduos, sendo, portanto, um conhecimento prático, socialmente elaborado e
compartilhado, constituído a partir de experiências, informações e saberes dos indivíduos. Os indivíduos recorrem às próprias
experiências individuais e grupais para construir representações sociais, que possuem as características do sujeito e do objeto, por
serem representação de alguma coisa compartilhada por um grupo. A imagem foi o principal recurso utilizado. Uma professora foi
filmada em sala de aula e posteriormente assistiu e discutiu as filmagens, em sessões também videogravadas denominadas
autoconfrontação. Além disso aplicou-se a 110 professores do ensino básico texte de evocação livre, submetidos posteriormente a
tratamento pelo software EVOC. As representações sociais do grupo foram mapeadas para servir como referência da análise das
representações extraídas do discurso da professora escolhida. A análise das imagens e do discurso da professora destacou as operações
lógicas por ela utilizadas na defesa dos principais elementos de sua atividade. Os resultados mostram um processo de ressignificação
das representações sociais da atividade docente pela professora e destaca a característica de intervenção da ferramenta metodológica.
Para a professora, sua prática não tem receita, tem um caminho indeterminado, é feita por tentativas. As imagens evocadas por ela
compõem o núcleo figurativo da representação social da atividade pedagógica do grupo de professores envolvido. A professora
representa a atividade docente em meio a uma mudança na pedagogia, de uma antiga, com valor negativo, para outra nova, que deve ser
seguida. Uma dissociação de noções apoiada por duas metáforas mostra a suplementação realizada com relação à pedagogia tradicional,
uma vez que atribui, a esta pedagogia, práticas que não necessariamente a identifica ao mesmo tempo em que a reduz. A redução
realizada por estas mesmas metáforas são denunciadoras também de processos de distorção e de subtração. O valor da experiência
profissional está fragilizado. O novo assume um valor quase inquestionável. No processo de autoconfrontação, percebe-se que ela vai
tomando consciência de contradições em sua atividade, quando afirma que analisando naquele momento, poderia concordar que seu
procedimento não estivesse produzindo os efeitos que julgava antes estarem funcionando. Conclui-se que as representações sociais da
atividade docente norteiam a atividade que efetivamente é realizada e que a técnica de autoconfrontação tem a possibilidade de
engendrar movimentos produtores de novos significados.
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Resumo:
O presente trabalho visa analisar os programas de prevenção de drogas realizados por uma instituição estatal da área de Segurança
Pública, representada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), através do Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência (PROERD), bem como de uma organização do Terceiro Setor, representada pela Organização VIVA Rio. O estudo procura
verificar os aspectos positivos e negativos dessas ações sócio-educativas e verificar quais desses pontos comuns favoráveis poderiam
ser aplicadas em ambas, como forma de melhoria contínua e de aperfeiçoamento dos programas de prevenção ao uso de drogas nas
escolas. Quanto à metodologia empregada, a etapa inicial da pesquisa foi baseada na análise documental dos dois programas, tendo em
vista a coleta de dados qualitativos, considerando os diversos materiais didáticos utilizados no PROERD e na Instituição VIVA Rio. Foram
utilizadas, como técnicas de coleta de dados: a) observação; b) realização de entrevistas semi-estruturadas com os gestores desses
programas, nas instituições citadas, bem como de seus instrutores e/ou educadores. Em nossa pesquisa de campo, visitamos nove
escolas públicas de ensino fundamental, atendidas pelo PROERD, e acompanhamos, em três delas, algumas aulas sobre prevenção às
drogas e ao álcool, tanto na Região Metropolitana de nossa cidade, bem como em duas escolas da cidade de Petrópolis, colhendo
depoimentos de alunos, ex-alunos, pais e/ou responsáveis dos alunos, professores e diretores. Acompanhamos e pesquisamos também
a capacitação no Curso de Redução de Danos para Agentes Comunitários de Saúde, numa parceria da Organização Não-governamental
VIVA Rio e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Como resultados obtidos, destacamos que ainda são raros os programas de
prevenção ao uso indevido de drogas e álcool nas escolas públicas, apesar de existir, no caso de nossa pesquisa, um programa de
destaque, nesta área, como o PROERD da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quanto ao programa oferecido pela ONG Viva Rio,
constatamos que, muito embora seja de se enaltecer a inciativa desta instituição, em parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, a sua proposta pedagógica é a de um programa de redução de danos e não de prevenção, não atendendo especificamente a
crianças e jovens mas, sim, atendendo casos encontrados em comunidades carentes, atendidas pelos Agentes Comunitários de Saúde,
pertencentes às Equipes de Saúde da Família, e em caráter de apoio e orientações médicas e de saúde, mediante solicitação do próprio
usuário de drogas ou álcool ou de seus familiares. De um modo geral, concluímos com nosso trabalho acadêmico, que o caminhar
educacional brasileiro, no sentido da prevenção ao uso indevido às drogas e ao álcool, ainda é ínfimo, diante do aumento crescente de
usuários, destacando-se gravemente no meio de crianças e jovens, ainda no âmbito escolar do ensino fundamental, gerando diversas
consequências sociais nas áreas da segurança pública e das políticas públicas.
Titulo: Interações entre a psicologia do desenvolvimento e a teoria das representações sociais.
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Resumo:
Este estudo tem como objetivo apresentar as contribuições do psicólogo social do desenvolvimento, Gerard Duveen, que estabeleceu o
intercâmbio entre a teoria das representações sociais e a psicologia do desenvolvimento. Um dos focos principais de sua obra foi a
preocupação com a epistemologia das repre-sentações sociais. Seus estudos sobre o desenvolvimento da criança foram principalmente
influenciados pela epistemologia de Piaget, enquanto seus estudos sobre o desenvolvimento sócio-cultural devem muito a Serge
Moscovici. Duveen mostra que o desenvolvimento da cognição é inseparável das estruturas emocionais do desenvolvimento psicológico
e da estrutura material dos mundos sociais, econômicos e culturais. Pontua, com clareza, que a produção simbólica do conhecimento
se dá nas inter-relações entre o sujeito, o outro e o mundo-objeto; de tal forma que uma representação social emerge de um sistema de
ação e de comunicação dialógica. Situa, portanto, o caráter relacional e dialético das representações sociais, opondo-se a qualquer
dualismo entre indivíduo e sociedade. Duveen foi um etnógrafo de crianças piagetiano. A originalidade de seu método, seu tratamento às
entrevistas com crianças e sua energia teórica, permitiu a compreensão, mais intuitiva, do que está por trás do "senso comum" e,
portanto, da representação social. Nesse sentido, estas não são conceitos produzidos através da operação de teorias psicológicas, mas
criadas dentro do contexto da experiência vivida do cotidiano, e encontradas, em primeiro lugar dentro do espaço de vida dos
indivíduos. Ele entendeu as inter-relações entre estes diferentes domínios. Sua contribuição esteve focada em demonstrar que, as
crianças ao se desenvolverem e construírem conhecimentos também se transformam em atores sociais competentes. Em uma
colaboração com Psaltis e Perret-Clermont re-examina o esforço de integrar a teoria piagetiana do psicológico e do social, e considera
como Piaget e Vigotsky poderiam ser proveitosamente articulados .O que foi desenvolvido neste trabalho foi a idéia de operatividade em- contexto, que condensa muitos anos de pesquisa experimental e etnográfica em Genebra, Sussex e Cambridge sobre como a
construção do mental não é apenas permeada pela interação social, mas dependente dela. Como eles mostram, é apenas em contexto,
nunca sem ele ou fora dele, que o psicológico emerge.
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Resumo:
A presente pesquisa teve como objetivo analisar as ações implementadas pelos gestores escolares da rede municipal de ensino de Barra
Mansa/RJ a partir dos resultados do IDEB de 2007 e 2009. Este trabalho fundamentou-se na literatura sobre políticas públicas, escolas
eficazes, avaliação da educação básica e gestão escolar. A pesquisa, de cunho quanti-qualitativo, foi desenvolvida em quatro escolas da
rede municipal de ensino de Barra Mansa e os sujeitos investigados foram gestores e professores. A pesquisa iniciou-se por meio de
levantamento de dados que pudessem revelar os fatores que contribuíram para melhoria do IDEB dessas escolas, como a infraestrutura,
materiais existentes, espaços pedagógicos, recursos didáticos pedagógicos, participação dos pais, da comunidade, atuação do diretor,
utilização dos recursos financeiros recebidos, entre outros fatores. Foram aplicados questionários aos professores e diretores e foram
realizadas entrevistas semiestruturadas com os diretores. Com o desenvolvimento da pesquisa e análise dos dados, observou-se que das
quatro escolas investigadas, duas possuem nível socioeconômico médio e as outras duas nível socioeconômico baixo; todas as escolas
têm os mesmos materiais e recursos; as diretoras, após o resultado do IDEB de 2007, realizaram um diagnóstico sobre o que estava
impactando os resultados escolares. A pesquisa mostrou que a baixa autoestima dos alunos era um fator que impedia o sucesso das
escolas, e a partir daí, desse fator, os gestores escolares desenvolveram projetos e ações para resgatar a autoestima e recuperar o baixo
rendimento dos alunos. Cada diretora procurou, junto com a equipe gestora, realizar ações de melhoria do processo
ensino/aprendizagem, como: o acompanhamento sistemático da frequência; a recuperação paralela monitorada; reforço intensivo com o
aproveitamento dos horários dos alunos, que não estavam sendo atendidos no laboratório de informática; aquisição de materiais
diversos com as verbas federais e municipais; aproveitamento dos tempos disponíveis destinados à capacitação em serviço para
orientação dos professores; reuniões com os pais e comunidade a fim de conscientizar a importância da família para o aluno; assim
como, palestras sobre drogas. Os achados da pesquisa evidenciaram que se pode tornar uma escola eficaz independente de seu nível
socioeconômico, à medida que os gestores, dentro de sua autonomia, procurem realizar ações que possibilitem o sucesso da escola.
Titulo: O fórum de discussão na era das redes sociais.
Autor(es): Montes, M.T.A.
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Resumo:
O trabalho objetiva identificar como docentes que atuam na educação a distância de cursos de graduação avaliam a funcionalidade
pedagógica do fórum de discussão como meio de interatividade e de construção de aprendizado colaborativo. Foi realizada uma
pesquisa qualitativa, empregando-se a técnica de grupo focal, a fim de, averiguarmos as práticas comunicacionais utilizadas pelos
professores na construção do conhecimento, bem como, no uso de algum arcabouço teórico para o planejamento e a organização das
atividades no AVA. E, finalmente, a utilização dos processos metodológicos utilizados na prática da docência online. Percebemos que
embora os professores reconheçam que a EAD é uma inovação que demanda postura docente diferenciada e novas relações com o
saber, não conseguiram distanciar-se, completamente, do exercício da pedagogia da transmissão e transpor à lógica da linearidade. A
adaptação do ambiente presencial para o cenário virtual ainda é um aspecto forte nesta modalidade. No entanto, pôde-se perceber que
alguns professores buscam identificação de seu papel social como tutor em algum referencial teórico que dê suporte ao trabalho com a
interatividade, pois, percebem que este elemento é uma estratégia didática sem a qual o fórum e a construção do conhecimento não
acontecem. Desta forma, sinalizaram a importância da mediação docente e do desenvolvimento das habilidades neste sentido para o
trabalho online. Concluímos que a docência online necessita de uma pedagogia específica que compreenda o mundo, as relações e a
educação através da perspectiva da complexidade, da interatividade e do conhecimento significativo.Este trabalho objetiva identificar
como docentes que atuam na educação a distância de cursos de graduação avaliam a funcionalidade pedagógica do fórum de discussão
como meio de interatividade e de construção de aprendizado colaborativo. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, empregando-se a
técnica de grupo focal, a fim de, averiguarmos as práticas comunicacionais utilizadas pelos professores na construção do conhecimento,
bem como, no uso de algum arcabouço teórico para o planejamento e a organização das atividades no AVA. E, finalmente, a utilização
dos processos metodológicos utilizados na prática da docência online. Percebemos que embora os professores reconheçam que a EAD é
uma inovação que demanda postura docente diferenciada e novas relações com o saber, não conseguiram distanciar-se,
completamente, do exercício da pedagogia da transmissão e transpor à lógica da linearidade. A adaptação do ambiente presencial para o
cenário virtual ainda é um aspecto forte nesta modalidade. No entanto, pôde-se perceber que alguns professores buscam identificação
de seu papel social como tutor em algum referencial teórico que dê suporte ao trabalho com a interatividade, pois, percebem que este
elemento é uma estratégia didática sem a qual o fórum e a construção do conhecimento não acontecem. Desta forma, sinalizaram a
importância da mediação docente e do desenvolvimento das habilidades neste sentido para o trabalho online. Concluímos que a
docência online necessita de uma pedagogia específica que compreenda o mundo, as relações e a educação através da perspectiva da
complexidade, da interatividade e do conhecimento significativo.
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Saberes Pedagógicos
Resumo:
Muitos dos professores que atuam em comunidades carentes atribuem o não aprendizado aos aspectos sociais, afetivos e subjetivos
.E
‘
’
instiga a buscar compreender as representações sociais
acerca dos saberes pedagógicos dos professores que atuam no Ensino Superior formando professores que atuarão na Educação Básica
com as disciplinas de matemática, português, inglês, matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia. Tais
representações sociais que estão subjacentes ao saber pedagógico, à relação teoria/prática nas atuações escolares, ao processo de
construção do saber/fazer docente – o ensinar – na atividade de professores, serão estudadas por meio da teoria das representações
sociais. Segundo Monteiro (2001), as pesquisas da área educacional têm destacado a importância de se analisar a questão da prática
pedagógica como relevante no processo de ensinar-aprender. No entanto, tem sido dada pouca atenção pelos pesquisadores a relação
dos saberes específicos das disciplinas, saberes que configuram a sua identidade, com as disciplinas didático-pedagógicas que os
formará como profissionais da educação. Nesse
x ,
“
”q
j v
õ
professor com os saberes específicos de suas disciplinas, o saber que domina para poder ensinar e os saberes que ensina, mediados e
criados pelos saberes que advém de sua prática, que passam a ser de suma importância para configurar sua identidade e competência
profissional como docentes. Assim, a questão que nos move está situada na teoria das representações sociais, discutida por Moscovici
(2010), Jodelet (1993) e Alves-Mazzotti (2011, 2010; 2008; 1994), entre os quadros teóricos-metodológicos disponíveis, por nos
parecer o mais adequado para compreender o que leva os professores a atribuir o fracasso escolar a condições sociopsicológicas dos
alunos, eximindo-se da responsabilidade de sua profissionalidade para dar conta de responder de maneira significativa à aprendizagem
desses alunos. Com o objetivo de apreender e analisar os sentidos atribuídos ao objeto propomos algumas questões a priori: -Que
informações concernentes ao processo de ensino-aprendizagem atravessam os discursos e práticas dos docentes?-Como veem os
docentes que atuam na Educação Básica? -Como pensam que deve ser a formação desses profissionais que atuarão na Educação Básica?
-Como trabalham a sua disciplina? -Como a disciplina que trabalham contribui para a formação desse aluno que irá atuar na Educação
Básica? -Como os sujeitos caracterizam e justificam suas condutas concernentes aos seus saberes e fazeres pedagógicos? Estas
questões, no entanto não são fechadas outras podem surgir a partir dos estudos e da pesquisa de campo, e que o pesquisador não
pode se fixar nas primeiras impressões. As representações sociais do professorado serão analisadas como salienta Alves-Mazzotti
(2010, . 13): “
v
”,
M
v (1978)
J
(1990, 2001). T -se o
entendimento de que as representações sociais não são meramente opiniões sobre alguma coisa ou imagens de, mas sim teorias
coletivas sobre a realidade, são sistemas que tem lógica e linguagem própria/particular, uma estrutura de implicações que se baseiam em
conceitos e valores (ALVES-MAZZOTTI, 2008). Estarão envolvidos nesta pesquisa professores do Ensino Superior que formam
professores aptos a atuar na Educação Básica, e neste olhar a complexidade natural das situações estará sendo enfatizada. Para alcançar
os objetivos propostos serão utilizados os seguintes procedimentos de coleta de dados: observação participante, teste de livre evocação
de palavras com justificativas, entrevistas, estudo de documentos e análise retórica.
Titulo: Decorrências em escolas públicas do estado do Mato Grosso do curso tecnologias na educação: ensinando e aprendendo
243
com as TIC.
Autor(es): Nunes, V.W.N.
Tornaghi, A. J. C.
Email:
alberto.tornaghi@gmail.com
IES:
UNESA
Palavra Chave: Formação Docente
TIC
Proinfo Integrado
Resumo:
O artigo apresenta o resultado da pesquisa cujo objetivo foi verificar mudanças ocorridas nas estratégias e metodologias de ensino em
escolas do estado do Mato Grosso em que professores tenham participado do curso Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo
com as TIC (100h), do Proinfo Integrado (SEED/MEC). Esse curso tem por proposta promover o desenvolvimento de uma visão crítica
dos docentes no que se refere ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na escola, fomentando processos de autoria
de professores e alunos visando promover mudança de paradigma de uma escola reprodutora para uma escola autora. Foi utilizada
como metodologia de pesquisa, a Etnografia Digital. Essa metodologia de pesquisa lança mão de conceitos conceitos e práticas da
etnografia tradicional adaptando-as para o ambiente virtual. A observação científica dos espaços digitais (blogs, sites, redes de
relacionamentos etc.) para coleta de dados deve obedecer aos mesmos critérios da metodologia de pesquisa etnográfica tradicional. Um
diferencial da etnografia digital para a etnografia tradicional está na possibilidade da coleta de dados poder ser realizada a distância do
sítio onde está o produtor da informação e no momento que o pesquisador achar pertinente. Foram verificadas e relacionadas as
produções de 129 escolas desse estado. Para isso, realizou-se pesquisa pela Internet buscando pelo nome das unidades escolares e
analisando quais tinham produções na rede, principalmente, sites e blogs e, também, quais os tipos de inscrições realizavam. Essa
metodologia permitiu analisar o comportamento e relações que se estabeleceram no espaço digital entre alunos/professores,
alunos/alunos e de ambos com a comunidade local. O referencial teórico da pesquisa tratou dos conceitos de cibercultura, rede
sociotécnica, autoria, autonomia, construção do conhecimento e aprendizagem por projetos. Concluiu-se que a participação dos
professores implicou reflexos positivos nas escolas, levando-os a utilizarem recursos e técnicas que vivenciaram nas atividades
propostas durante a realização do curso, no entanto, não foi possível verificar, por meio dos registros analisados, mudanças
significativas nas estratégias de ensino e nem inovações pedagógicas no sentido de fazer da escola, com alunos e professores, um
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Resumo:
A pesquisa qualitativa foi realizada com alunos e ex-alunos de dois espaços não formais de ensino cariocas: Instituto Social Para Motivar,
Apoiar e Reconhecer Talentos,– ISMART e Instituto Rogerio Steinberg - IRT. O objetivo do estudo consistiu na análise da relação com o
saber de alguns jovens que frequentaram os dois institutos, cuja atuação se dá no âmbito da escola formal, em atividades de reforço
escolar e de educação complementar. Diante do exposto, pretendemos verificar na avaliação dos jovens quais as principais diferenças
entre os espaços não formais de ensino e a escola formal no que tange a relação com o saber. A relevância do estudo ocorre em virtude
da carência de investigações, principalmente à luz do próprio participante da ação educativa, das ações educacionais desempenhadas
fora do âmbito escolar, mas que possua algum ponto de contato com o sistema oficial de ensino. O referencial teórico se apóia nas
reflexões de Gohn (2001, 2010), Trilla (2009) e as articulamos com as formulações de Charlot (2000, 2001) sobre a relação com o
saber. Os dados analisados foram obtidos mediante: observações, pesquisa documental e entrevistas feitas com participantes dos
programas educativos do Instituto Social Para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos,– ISMART e Instituto Rogerio Steinberg- IRS. Na
pesquisa de natureza qualitativa utilizamos prioritariamente como técnicas de coleta de dados: i) pesquisa documental, ii) observação;
iii) realização de entrevistas com os responsáveis pelas ações educativas e v) realização de 3 entrevistas com os alunos do I RS e com 3
ex-alunos do ISMART . Os resultados da pesquisa indicaram que: a) o sentido e o prazer de estudar se manifestaram a partir do contato
com os espaços não formais de ensino afetando positivamente a atuação dos jovens na escola e na vida social e b) a interpenetração dos
espaços não formal e formal interfere na vida daqueles que frequentam os dois espaços formativos medida em que esses sujeitos
reivindicam a oferta de atividades de educação complementar pelas escolas. O comportamento dos jovens participantes das ações
educativas pesquisadas foi modificado e segundo ele tende a modificar a postura dos colegas da escola pública. O efeito multiplicador
dos jovens que participam de dois espaços formativos se manifesta quando eles ajudam os seus colegas a construírem uma nova relação
com o saber. Convém ressaltar que esse efeito é previsto e valorizado pelo ISMART quando estabelece que o participante das suas ações
educativas não pode se desligar da escola municipal. A interpenetração dos espaços não formal e formal interfere na vida daqueles que
frequentam os dois espaços formativos medida em que esses sujeitos reivindicam a oferta de atividades de educação complementar
pelas escolas. Ressaltamos a contribuição dos espaços não formais de ensino investigados para a socialização dos indivíduos e
consequentemente a sua participação na vida social e cultural. A pesquisa, desenvolvida em caráter exploratório, evidenciou através das
falas dos jovens entrevistados as potencialidades dos espaços não formais de ensino na construção de uma nova relação com o saber
(CHARLOT ,2001) e na formação de uma nova cultura política (GOHN, 2001).
Titulo: Impactos socioambientais: contribuição da teoria das representações sociais para a educação ambiental.
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Resumo:
O presente trabalho procura compreender como professores, moradores e lideres locais, que atuam nas áreas de influência direta da
obra de construção da rodovia Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, representam os seus impactos socioambientais. Discuti a partir de
problemas ambientais concretos, a compreensão do conceito de representação social e a relação entre o processo representacional e o
ambientalismo, onde as relações sociais e afetivas se encontram na base da formação dos saberes. As implicações políticas ideológicas
ajudam distinguir as práticas pedagógicas comprometidas com a transformação da realidade, das voltadas apenas para a adequação à
nova realidade. O Arco identificado como objeto social de desterritorialização forçada, representa um mal, que se caracteriza tanto como
indutor de desenvolvimento sustentável, pelos técnicos; ambíguo, pelos professores; e destruidor de relações sociais humanas, por
moradores e lideres. Onde as práticas educativas desconsideram a população local e suas demandas como integrante do ambiente,
tornando-a invisível. A escolha dos sujeitos parte do potencial destes serem sujeitos sociais que difundem representações sociais. O
estudo articula representações sociais (MOSCOVICI, 2010) e metáfora, em que a esta opera como modelo organizador das
representações no processo de ancoragem e objetivação condicionando a constituição das categorias, sobretudo as do núcleo figurativo
õ
(AN RA E; SOUSA, 2008). C
h ó
“
” (ABR C, 2003),
tomadas como suporte metodológico para exploração de conteúdos silenciados nas representações sociais, na busca de evidenciar o
antagonismo entre o que se diz e o que verdadeiramente se pensa. Foi empregada a observação dos grupos de discussão e entrevista
semi-estruturada com pergunta indutora de metáfora. A pesquisa permitiu identificar por meio das metáforas três categorias, que
coordenam e condensam significados acerca dos impactos do Arco Metropolitano produzidas pelos técnicos que elaboraram o Estudo
de Impacto Ambiental (EIA), pelos professores da área de influência direta da obra, e por moradores e lideranças da mesma área.
Podemos sustentar que as metáforas utilizadas nos documentos e pelos entrevistados mostram que o Arco é um objeto social
representado tanto como indutor de desenvolvimento sustentável, pelos técnicos; ambíguo, pelos professores e lideranças; e destruidor
de relações sociais humanas, por moradores, os quais são impotentes perante a força dos agentes que o constrói.
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Resumo:
Este estudo tem como interesse investigar o processo de formação docente continuada para o uso das tecnologias de informação e
comunicação (TIC), realizado dentro de uma escola privada do Rio de Janeiro, tendo como foco a atuação dos gestores escolares em sua
dimensão pedagógica, entendendo que a estes cabe a organização e a criação de condições de reflexão individual e coletiva, bem como o
incentivo ao desenvolvimento do trabalho colaborativo na escola. Na revisão da literatura sobre o tema, as pesquisas brasileiras
encontradas datam, em sua maioria, da última década e relatam, sobretudo, experiências observadas em escolas das redes públicas de
ensino que tiveram como suporte projetos de formação de gestores para o uso das tecnologias implementados por governos federal e
estaduais, apontando dificuldades dos gestores e docentes nesta formação. Porém, pouco há divulgado sobre as experiências de
gestores em escolas da rede particular de ensino, o processo de sua formação e a sua mediação nos processos pedagógicos com o uso
das TIC. Para realizar esta pesquisa, optou-se por uma escola particular, situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, que atende a
alunos de classe média. Criada em 1977, essa escola concebeu inicialmente seu projeto político pedagógico (PPP) baseado na concepção
freinetiana, privilegiando o desenvolvimento da autonomia e cooperação entre os alunos. O mesmo foi pretendido para seus
educadores. A formação continuada de seus professores tem-se dado em diferentes formatos. Além de encontros sistemáticos na
escola, a formação permanente também ocorre em parceria com outras instituições e com sistemas públicos de ensino. Nos anos de
1994 a 1998, foi parceira na criação e manutenção da Escola de Professores, juntamente como outras escolas do Rio de Janeiro, que
tinham como objetivos a formação regular e a atualização dos seus profissionais docentes. Atualmente, divulga em seu site a produção
acadêmica dos docentes, socializando-a com a comunidade. As TIC estão presentes em seu currículo a partir da classe de alfabetização,
desde a segunda metade da década de 1990. Hoje, elas fazem parte do cotidiano da escola, com atividades pedagógicas desenvolvidas
nos laboratórios de informática, com a plataforma on line e com o uso de laptop/tablets por seus alunos, como material didático.
Acredita-se que este campo de pesquisa poderá contribuir para encontrar respostas às questões deste estudo: que ações do gestor
promovem a formação continuada de seus docentes para o uso das TIC na escola? Que ações do gestor se mostram articuladas com as
atividades pedagógicas potencializadas pelo uso das TIC na escola? Em que medida as TIC contribuem para a criação de um ambiente de
colaboração entre docentes? Para encontrar respostas a estas questões, este trabalho terá, como metodologia na condução da
investigação, a perspectiva qualitativa, priorizando a relação dialógica entre sujeitos na construção de conhecimento e apropriando-se
dos pressupostos básicos do construtivismo social. Os sujeitos da pesquisa serão os profissionais que ocupam cargos de gestão e
docência na referida escola, que se constituirá como campo de pesquisa. Para a coleta de dados, serão utilizados diferentes
procedimentos e instrumentos, como a observação participante e o registro em diário de campo, entrevistas semiestruturadas com
docentes e os profissionais que ocupam cargo de gestão na escola, além de análise de documentos relacionados à proposta pedagógica
da escola. O referencial teórico desta pesquisa estará estruturado a partir dos eixos temáticos: formação docente, autoria na escola e
gestão escolar. Desta forma, busca-se alcançar o objetivo proposto para este trabalho que é o de investigar as contribuições dos
gestores na formação docente continuada para o uso das TIC na educação.
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Resumo:
Este trabalho teve como objetivo buscar indícios das representações sociais de avaliação por portfólio por professores dos anos iniciais
do ensino fundamental, fundamentando-se na teoria das representações sociais desenvolvida por Serge Moscovici,. A pesquisa de
abordagem qualitativa foi realizada em um colégio público federal no Rio de Janeiro, tendo como sujeitos 10 professores que atuam nos
três primeiros anos do ensino fundamental. Seu desenvolvimento foi baseado na abordagem processual, uma vez que a análise dos
processos formadores das representações, objetivação e ancoragem, permitem compreender como o funcionamento do sistema
cognitivo interfere nas interações e práticas sociais e como estas interferem na elaboração cognitiva. Foram utilizados para coleta de
dados: análise documental do Projeto Político Pedagógico do colégio, Parâmetros Curriculares Nacionais e Atas dos Conselhos de Classe;
observação em vários momentos do cotidiano do colégio, em atividades realizadas em sala de aula, na entrada e saída de turno, nos
intervalos, tempos vagos, eventuais reuniões; e entrevistas conversacionais com os professores cujo roteiro contou com questões
relativas aos temas avaliação da aprendizagem e avaliação por portfólio. O material coletado foi tratado com base na Análise de Conteúdo
proposta por Laurence Bardin tendo como norteadoras as perguntas formuladas por Denise Jodelet sobre o objeto representacionanl.
Pôde-se concluir que os professores têm pouca informação sobre o portfólio e o que foi apreendido advém de informações fornecidas
pela coordenação pedagógica e pelos professores que já trabalhavam com esse instrumento avaliativo. Também há uma lacuna na
formação inicial dos entrevistados, uma vez que o portfólio não foi tema de discussão durante o curso. Quanto às representações
sociais de avaliação por portfólio de professores, estas parecem estar ancoradas na avaliação somativa, processo enraizado na história
da avaliação e da educação e, por isso, familiar a eles. Quanto ao processo de objetivação, distorcem a avaliação por portfólio, quando a
associam a um porta-papel, onde ao final de um período colocam um conceito de aprovação ou reprovação dos alunos. Subtraem de si
mesmos a responsabilidade da não aplicação efetiva do instrumento, uma vez que se sentem presos a fichas e aos descritores impostos
pela instituição. Os professores consideram o portfólio promissor, mas há necessidade de estudar e aprofundar conhecimentos em
relação a esse instrumento avaliativo. Também é preciso que haja uma ruptura das práticas tradicionais de avaliação que classificam e
rotulam os alunos.
Titulo: Representações sociais da escola sesc de ensino médio por seus alunos.
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Resumo:
A pesquisa objetivou investigar as representações sociais de alunos do Ensino Médio sobre a Escola SESC. Fundamenta-se na Teoria das
Representações Sociais, em sua abordagem processual, e em estudos sobre escola de tempo integral. Seguindo os princípios da pesquisa
qualitativa, optou-se pelo estudo de caso devido à particularidade de uma escola de Ensino Médio Integral e Residência, que segue
proposta do Ministério da Educação de Ensino Médio Inovador. O estudo foi realizado na Escola SESC, em Jacarepaguá, no Rio de
Janeiro. Participaram 20 alunos, sendo 10 ingressantes e 10 concluintes, todos moradores do Rio de Janeiro. Pretende-se analisar
aproximações e diferenças nas representações elaboradas por esses estudantes a respeito da escola, buscando-se observar mudanças
que possam ter ocorrido durante a formação no Ensino Médio. A coleta de dados foi realizada com utilização de dois tipos de
instrumentos: questionários de caracterização de perfil socioeconômico e entrevistas semiestruturadas. Registros diários foram feitos
com base na observação direta da pesquisadora em diferentes espaços, como: almoço pedagógico, oficinas e momentos de lazer. Foram
também considerados documentos que incluem entrevistas feitas com os alunos para o processo seletivo de ingresso na escola. Os
dados dos questionários de caracterização de perfil foram tabulados e os das entrevistas submetidos a análises interpretativas com
categorizações de acordo com a técnica de análise de conteúdo temática. Observa-se que tantos os alunos ingressantes quanto os
concluintes mostram-se felizes em permanecerem nos finais de semana na escola, não desejando voltar para casa. Um dos fatores
mencionados foi a convivência entre eles e as atividades que deixariam de realizar no campus, caso retornassem para casa. Ao mesmo
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de outras instâncias sociais. Em
seu conjunto, os resultados mostram que a busca por esse modelo de escola pelos alunos têm aparecido como: fuga da escola
tradicional, crescimento como pessoa e não só uma preparação academicista para o vestibular, e a bagagem cultural que adquirem
devido à convivência com alunos de diferentes estados do Brasil. Entre as conclusões pode-se afirmar que estudos de representações
sociais de jovens do Ensino Médio a respeito de diferentes modelos de escola podem ajudar a pensar em um novo currículo, tornando-o
mais atrativo e buscando diminuir a evasão nesta etapa da educação.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo analisar em que medida o curso de Licenciatura em Pedagogia, na Modalidade de Educação a
Distância do Consórcio CEDERJ, focaliza a especificidade da formação do pedagogo em seu delineamento após as DCN, bem como a
influência dessa proposta na prática profissional dos egressos do curso. Os objetivos específicos são: analisar a matriz curricular e a
dinâmica do curso de Pedagogia da UNIRIO/CEDERJ/Pólo Prof. Darcy Ribeiro, quanto à articulação entre docência e gestão educacional
proposta pelas DCNs e acompanhar a prática de um grupo egressos do Curso de Pedagogia, formados após a reformulação efetivada no
contexto das DCNs, tendo em vista perceber a presença e as possibilidades da articulação entre docência e gestão educacional.
Considerando os objetivos propostos pela pesquisa, o referencial teórico aponta para discussões que articulam o conceito de
Pedagogia, formação docente e gestão educacional. A fundamentação deste trabalho se dá a partir de estudos e da análise de conceitos
já apresentados por autores como António Nóvoa, Ricardo Vieira, José Carlos Libâneo, Celma Garrido Pimenta, Helena Costa Lopes de
Freitas, Iria Brzenziski e Inês Ferreira de Souza Bragança. Autores consagrados na pesquisa do campo da formação docente e,
especificamente, do curso de Pedagogia e que muito contribuirão para novo olhar diante da temática aqui apresentada: Licenciatura em
Pedagogia: formação e atuação após as Diretrizes Curriculares Nacionais. A presente proposta dialoga com o referencial da abordagem
qualitativa da pesquisa em educação. A metodologia incluirá duas etapas fundamentais. A primeira consistirá no mergulho na dinâmica
do Curso de Licenciatura em Pedagogia oferecido pela UNIRIO/ CEDERJ/Pólo Prof. Darcy Ribeiro, em Volta Redonda, no sentido de
analisar a presença da articulação entre docência e gestão educacional na formação proposta e desenvolvida. Nessa etapa será realizada
análise de documentos que respondam, no cotidiano da instituição, a função social do Curso como a Proposta Pedagógica, a Matriz
Curricular, bem como dados quanto ao número de matriculados por semestre, evasão, número de concluintes e outros. No
desenvolvimento apresentaremos a trajetória do Curso de Pedagogia, suas bases epistemológicas, bem como os desafios que envolvem a
EAD e a formação docente. O aprofundamento de tais conceitos possibilitará estabelecer a relação entre o que está proposto pelas
DCNs quanto à articulação entre docência e gestão educacional, os movimentos de formação pedagogo e a atuação profissional dos
egressos, objeto desta pesquisa.
Titulo: Expansão do curso de pedagogia nas modalidades presencial e a distância: panorama da oferta e perfil dos estudantes.
Autor(es): Moreira, L. C. P.
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Resumo:
Dados e trabalhos recentes sobre o ensino superior brasileiro, em especial aqueles que abordam a relação público/privado, têm
ressaltado, dentre outros aspectos, o inequívoco processo de expansão, diferenciação institucional e de modalidade de ensino
propiciado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), bem como o aprofundamento da privatização e,
consequentemente, a hegemonia do modelo não universitário. No âmbito das políticas mais focalizadas, ao mesmo tempo como causa e
efeito da forma como se expandem os setores público e privado, aponta-se ainda a busca pela democratização do acesso por meio de
políticas direcionadas para a inserção de estudantes de baixa renda em Instituições de Ensino Superior (IES). O acesso ao ensino superior
pela via das ações afirmativas já não mais representa novidade no Brasil. A criação, no âmbito da Administração Pública Federal, do
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a adoção de vários programas focalizados, que passaram a atender a grupos desfavorecidos, dentre estes o de reserva de vagas para
afrodescendentes em universidades públicas e o Programa Universidade Para Todos (ProUni). É nesse contexto que se insere a pesquisa
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de bolsas do ProUni para estudantes de Pedagogia em âmbito nacional e no Estado do Rio de Janeiro, para o período que abrange do
segundo semestre de 2010 ao primeiro de 2012, traça breve perfil dos bolsistas de quatro instituições sediadas na cidade do Rio de
Janeiro, três universidades e uma faculdade. Três das instituições escolhidas oferecem o curso na modalidade presencial e uma na
modalidade a distância. A metodologia utilizada incluiu o levantamento, no sítio do ProUni, da oferta nacional e estadual de bolsas para
candidatos a cursarem Pedagogia tanto em cursos presenciais, quanto a distância, no período já assinalado. Essas informações mais
abrangentes foram complementadas com a aplicação, junto a bolsistas das quatro instituições selecionadas, de questionários e
realização de entrevistas semi-estruturadas, de modo a compor um perfil inicial desses estudantes. Primeiramente, apresentaremos o
contexto da pesquisa, acrescido de questões sobre o ProUni e seus rebatimentos específicos no curso de Pedagogia; em seguida
traçaremos um panorama da oferta já mencionada à qual se segue a análise das informações e os resultados preliminares.
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Resumo:
Este estudo se propôs investigar a prática da Educação Física nas escolas sob a ótica da Teoria das Representações Sociais na busca de
,
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”
õ
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professores de educação física elaboram de sua prática. O estudo traçou a trajetória da Educação Física nas escolas que é marcada por
contribuições diversificadas decorrentes de mudanças na legislação que rege esta prática e nos avanços no campo de conhecimento
desta disciplina desde o início de sua existência em instituições educacionais. No entanto estas mudanças não foram acompanhadas por
alterações equivalentes em sua prática. Desta forma constata-se um distanciamento entre o que é proposto em seu campo de
conhecimento, na legislação que orienta esta disciplina e a realidade pedagógica existente nas instituições de ensino. Além disso, estudos
no campo da Teoria das Representações Sociais mostram que esta é vista como uma disciplina de menor valor pedagógico em
comparação com as demais disciplinas curriculares. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram aplicados questionários a
professores de Educação Física, atuantes em escolas públicas e privadas e os dados coletados nestes questionários foram tratados por
métodos de análise segundo a abordagem estrutural. Os resultados obtidos indicam que a Representação Social identificada está
ancorada nas abordagens metodológicas da Educação Física denominadas Desenvolvimentista e Psicomotora, no entanto os
professores entrevistados expressaram com muita ênfase elementos relacionados à abordagem Esportivista. A representação social
identificada da prática da Educação Física encontrada está fundamentada em elementos relacionados ao ludico como elemento central e
Esporte, Movimento, Corpo, Jogos e Desenvolvimento como elementos relacionados ao sistema periférico desta representação. De
acordo com os dados encontrados pôde ser percebida uma aparente contradição e inconsistência entre o discurso dos professores e o
que estes apresentam como elementos inerentes à sua prática.
Titulo: Formação de professores para uma escola de autoria.
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pela formação continuada de professores para o uso das tecnologias de informação e comunicação – TIC - em escolas públicas do país.
Foram analisados o material impresso, disponível também em formato PDF e seu correspondente em meio digital. Procedeu-se à análise,
não apenas quanto ao conteúdo, como também, quanto à metodologia de utilização proposta. A pesquisa é de natureza qualitativa,
realizada por meio de análise documental. Para dar suporte à análise, foram criadas tabelas que correlacionam os elementos de análise
com as práticas propostas no material do curso. O mesmo procedimento foi utilizado para correlacionar os objetivos expressos no
projeto político pedagógico do curso apresentado no guia do cursista com as práticas e as leituras propostas. Foram analisados,
também, a linguagem utilizada, tanto verbal como gráfica e sua adequação ao público-alvo e aos objetivos propostos. Como suportes
teóricos temos: i) a construção do conhecimento como resultado da interação do sujeito com seu entorno na perspectiva do
construtivismo; ii) o desenvolvimento da autonomia como resultado de sua prática e sua relação com a heteronomia; iii) o conhecimento
em rede, a colaboração e autoria em rede e iv) a formação de professores em serviço. Verificou-se que a estrutura do material didático e
as atividades propostas têm potencial para propiciar vivências de aprendizagem centradas em processos de autoria condizentes com
perspectivas construtivistas de educação. As atividades propostas fomentam experiências de autoria tanto individual como coletiva. No
entanto, foi encontrada uma pesquisa, apresentada no corpo do texto, que revela que tais vivências ainda não resultaram em mudanças
expressivas na prática docente dos professores cursistas: se, por um lado, passaram a utilizar as TIC em suas aulas, por outro, não se
verificou a ocorrência de experiências de autoria com seus alunos. Isso indica pesquisa a ser realizada buscando verificar se são
necessários outros processos de formação ou apenas suporte aos professores que os estimule e dê apoio para que insiram em suas
práticas experiências similares às vividas no curso.
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Resumo:
Nas últimas décadas, o mundo viveu inúmeras mudanças geradas pelo grande avanço tecnológico, tornando possível a distribuição da
informação em uma velocidade que há alguns anos era inimaginável. Do manuscrito ao impresso, do rádio à tv, do computador aos
tablets e celulares, seja qual for o meio ou o suporte, a educação online acumula muitos adeptos e também muitos resistentes. No Brasil,
há registros da modalidade educativa a distância desde a década de 1930, com a fundação do Instituto Rádio Monitor. Desde então,
uma infinidade de cursos foi oferecida por correspondência, via rádio, tv e, desde a década de 1990, também na web. Em meados da
segunda metade do século XX vários países, em todos os continentes, disseminaram a educação a distância como forma de expandir a
formação de profissionais nos níveis técnico e superior. O cenário que motivou esta pesquisa é a precariedade da mediação docente em
educação online, quando estamos vivenciando no país um boom da oferta desta modalidade nas políticas públicas de educação e de
inclusão social. Foram analisadas as interações entre cursistas e desses com os tutores em curso de formação para tutoria online. O
referencial teórico foi estruturado em dois eixos temáticos: a) recursos de comunicação e seus desdobramentos em educação via web; e
b) saberes para a mediação docente na educação online. A metodologia utilizada na pesquisa foi a etnografia digital para responder às
seguintes questões de estudo: 1) que estratégias de mediação da aprendizagem são definidas no planejamento e como são
desenvolvidas no curso? 2) as estratégias de mediação planejadas foram vivenciadas plenamente? 3)como são utilizados os recursos de
comunicação e expressão implementados no ambiente online de docência e aprendizagem adotado (Moodle)? 4)como reagem os
professores cursistas à mediação docente e à formação específica operada via computador e Internet? A pesquisadora analisou as
postagens nos fóruns, chats e wikis, as ementas do curso, além das respostas a um questionário aplicado online. A análise dos dados
revelou que quando os alunos foram incentivados a interagir com os colegas e tutores eles utilizaram os espaços de cocriação para
compartilhar e construir seus conhecimentos de forma bidirecional; nos casos em que o professor não tinha internalizado um objetivo
claro para a atividade as interfaces foram subutilizadas, como foi o caso da wiki que não teve suas potencialidades utilizadas nem para
autoria coletiva online, nem para criar hipertextos com links de outros textos, sons e vídeos.
Titulo: Análise em três níveis dos cursos de formação de professores das séries iniciais.
Autor(es): Lima, D. B.
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Resumo:
A formação dos professores das séries iniciais da educação básica brasileira representa um dos maiores desafios para as políticas
públicas educacionais. As dificuldades são inúmeras e parece que não conseguimos atingir o cerne da questão, nem em termos
quantitativos, já que segundo pesquisas existe um déficit de profissionais, tampouco em relação à qualidade necessária para exercer o
ofício de professor. Esta pesquisa, que se encontra em seus momentos iniciais, trata da análise dos cursos de formação de professores
para as séries iniciais. Partindo-se da delimitação dos cursos de formação de professores para as séries iniciais encontrados nas
instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro, foram elencados três níveis de formação diferenciados: o Curso Normal oferecido
pelos colégios estaduais da rede pública de ensino, o Curso Superior de Formação de Professores e o Curso de Pedagogia. A pesquisa
tem como propósito a análise das propostas e princípios que respaldam estes cursos, com vistas a discutir qual o tipo de profissional
formado em cada um deles e como ocorre sua atuação no mercado de trabalho, tendo em vista que um levantamento inicial aponta para
formação de três tipos diferentes de profissionais que podem atuar em um mesmo ambiente de trabalho: a sala de aula. A investigação
foi motivada pela observação dos currículos oferecidos nestes cursos e da aparente dificuldade dos egressos em atender a todos
requisitos de desempenho profissional sugeridos pelas políticas públicas relacionadas a esses níveis de formação. A pesquisa é de
cunho quali-quantitativo e envolve os seguintes procedimentos metodológicos e técnicas de coleta de dados: uma incursão bibliográfica
e análise documental nos registros que amparam e embasam os três cursos, levantamento de dados quantitativos em base de dados já
existentes, e realização de entrevistas com os alunos, professores e coordenadores dos cursos mencionados. O primeiro momento
constitui um mergulho bibliográfico na literatura referente à formação de professores, com vistas a possibilitar uma visão mais ampla
sobre a trajetória da formação de professores do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, procede-se à análise das instituições que
oferecem cursos, abrangendo os três níveis já mencionados; A partir da pesquisa documental já em andamento, serão apresentados
alguns resultados preliminares.
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Titulo: Mídias no curso de pedagogia: a apropriação instrumental e a formação para a leitura crítica no trabalho docente.
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Pedagogia

Formação De Profs.
Resumo:
O cenário da vida contemporânea caracteriza-se pela grande presença das mídias analógicas, como exemplo os impressos, rádio e
televisão, e digitais, entre elas, o computador, Internet, celular e tablet, nas diversas dimensões sociais. As mídias estão se tornando mais
sofisticadas e acessíveis, e ao mesmo tempo em que possibilitam realizar as principais mediações dos cidadãos, se transformam nos
grandes espaços de identificação e de projeção. Se por um lado, as mídias contribuem para potencializar a comunicação, compartilhar
informações e expandir serviços, por outro, fazem crescer inquietações no campo da educação sobre a necessidade de transformar essa
informação que veiculam em conhecimento e, este, em resultados de aprendizagem. Ou seja, faz-se necessária a consolidação de um
lugar na educação para as mídias, onde nesse processo a educação se coloca como a estrutura capaz de sustentar a transformação do
que é veiculado nas mídias em conhecimento e estes, em resultados de aprendizagem diminuindo assim, a inquietação. Diante desse
cenário, sinaliza-se que pensar em educação para as mídias envolve entender as lacunas dessa formação, ou seja, aquilo que se pode
fazer e não se faz, e, que contornos a utilização desses equipamentos midiáticos estão tomando em sala de aula. Envolve pensar em
como poderá a educação contribuir para que os estudantes que estão nas escolas e universidades se tornem usuários criativos e críticos
destas mídias. Esta apresentação discutirá um trabalho de mestrado que investigou como as graduações em Pedagogia estão se
apropriando das mídias, mais especificamente, como os docentes desses cursos estão utilizando essas mídias na formação de
pedagogos. Essa investigação foi motivada por inquietações mais complexas do que aquelas que emergem das discussões acerca de se
ter ou não as mídias em sala de aula. Focando em disciplinas de duas universidades reconhecidas por sua oferta de formação de
pedagogos, a pesquisa investigou as seguintes questões de estudo, que serão discutidas nesta apresentação: (a) quais são os usos das
mídias em sala de aula pelos professores?; (b) como se articula a teoria e prática sobre o uso das mídias analógicas e digitais nas
disciplinas investigadas?; (c) como o uso das mídias na atuação docente se traduz em formação de pedagogos para a apropriação das
mídias na educação?; (d) quais são as apropriações das mídias analógicas e digitais feitas pelos estudantes na construção da
comunicação e do conhecimento em sala de aula?
Titulo: Representação social de sexualidade por alunos e professores de ensino médio de uma escola de Duque de Caxias.
Autor(es): Fernandes, M.
Goncalves, H.M.
Email:
helemaia@uol.com.br
Palavra Chave: RS
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Ensino Médio
Resumo:
Esta pesquisa buscou indícios das representações sociais de sexualidade de professores e alunos do ensino médio a luz da teoria
moscoviciana de 1961, e ao partir do pressuposto que as representações são distintas em relação ao gênero, atentou-se para as
representações construídas a cerca do objeto de pesquisa sexualidade centradas na divergência dos papéis de gênero que são
formuladas com base nos valores, crenças e conceitos construídos individual e/ou coletivamente, influenciadas por fatores sóciohistóricos e culturais. Para conhecer o núcleo central das representações de sexo, transar, opção sexual e orientação sexual na escola, foi
realizado uma Associação Livre de Palavras (ALP) com 131 meninas e 100 meninos de uma instituição pública de ensino, localizada no
município de Duque de Caxias, RJ. Os resultados foram submetidos ao software EVOC. Quatro sessões de grupo focal foram realizadas,
dois para grupos de 11 meninas e dois para um grupo de 11 e outro de 8 meninos. Os dados foram categorizados segundo Bardin. Um
questionário foi aplicado à 43 professores para levantamento do perfil dos docentes. Com base nas análises dos instrumentos acima,
foram entrevistados 04 professores e 09 professoras. Os resultados apontam que professores e professoras possivelmente reproduzem
em suas práticas as representações sobre sexualidade que receberam no âmbito familiar, e sendo representações normativas e
dicotômicas, as aulas de Orientação Sexual são focadas na biologia reprodutiva, na heteronormatividade, na prevenção de doenças e de
uma gravidez indesejada, nas diferenças de gênero e temas polêmicos são deixados de lado. Assim, o trabalho de Orientação Sexual em
sala é insuficiente e desinteressante para os alunos e alunas da Escola A, pois temáticas de seus interesses não são abordadas devido à
postura de silenciamento dos docentes. Verificou-se também que sexualidade, para o adolescente, está ligada às práticas sexuais e que,
em decorrência da orientação recebida, alunos e alunas reproduzem em suas narrativas representações atreladas aos papéis masculinos
e femininos, reforçando o preconceito e a intolerância. Conclui-se que antigas representações sobre sexualidade construídas sobre as
bases de preconceitos e tabus sociais, culturais e históricos ainda presente na família do adolescente e no corpo docente da escola em
questão dificulta o trabalho com a Orientação Sexual numa perspectiva emancipatória.
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História
Resumo:
A pesquisa que tem como objeto de estudo a noção de colonização presente em livros didáticos de História do segundo segmento do
Ensino Fundamental. Nela, busca-se verificar como a noção de colonização é instituída por meio de certa narrativa que estabelece como
realidade histórica a noção de um passado colonial. Nesse recorte temático, permanece a tese de um modelo colonial de exploração e de
povoamento em alguns títulos do Programa Nacional do Livro Didáticos (PNLD), a despeito de sua revisão pela historiografia. Nos livros
didáticos do PNLD, edição 2011, a colonização das Américas é tradicionalmente apresentada no segundo volume das coleções didáticas,
que corresponde em período letivo ao 7º ano do Ensino Fundamental. Das dezesseis coleções aprovadas pelo programa, selecionamos
quatro, as que ao tratarem da colonização da América, o fazem segundo a concepção dualista de uma colonização Ibérica (Portugal e
Espanha) versus Anglo-Saxônica (Inglaterra), as primeiras seriam as colônias de exploração e a segunda as colônias de povoamento.
Dessa maneira, além da permanência da abordagem, a pesquisa procedeu à análise do texto didático, tendo-o como uma narrativa
elaborada por autores de livros didáticos, que o apresentam como se o fato correspondesse textualmente ao narrado. Para compreender
a História, adotou-se o conceito que a admite como uma narrativa, como uma produção discursiva elaborada pelo trabalho dos
historiadores. Na análise dos esquemas discursivos dos textos presentes nos livros didáticos, o suporte teórico adotado foi o da Nova
Retórica. Pela análise retórica, podev
v q
“
à
q h
”,
,
-se entender a colonização como metáfora que organiza o discurso do percurso histórico do continente
americano. Pelo emprego das técnicas argumentativas da análise retórica, como a dissociação de noção, a compreensão acerca de um
passado colonial da América, adquire um novo significado seja do ponto de vista da análise do fato, seja do ponto de vista da
construção de sua narrativa histórica e não somente pelos argumentos que os livros didáticos ajudaram a consagrar.
Titulo: O que fazem os jovens nas redes sociais: estudo da utilização de softwares sociais na promoção da inclusão digital.
Autor(es): Silva, R.R
Bohadana, E.
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Softwares Sociais
Pós-Modernidade
Resumo:
Nas últimas décadas, especificamente a partir dos anos 80, o mundo vem assistindo à disseminação da cultura da internet. Castells
(2000, .414),
x
,
q “
v
re
”,
-se à revolução que dá origem a Cultura Digital, denominada por Lévy (1999) como Cibercultura . Atualmente,
mais de dois bilhões de pessoas já estão conectadas à internet , fazendo uso das inúmeras interfaces , que estão em constante invenção,
reprodução e renovação. Cada uma com suas características funcionais, desde salas de bate-papo, passando por sites de ação política e
educação à distância pela internet. Apesar da amplitude das possibilidades decorrentes dessa realidade digital, nesse trabalho daremos
destaque aos softwares socia , “
j
q
” (SANTOS, 2011, .146). O
“
w
”é
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x
“
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utilização desses softwares sociais. Isso porque, os indivíduos pertencentes a ela se desenvolveram em uma época de grandes avanços
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ô
,
“S
E
”.E
é
,
q
ses
jovens incorporam fácil e rapidamente as novas tecnologias. Uma vez que ao nascerem já estão em contato com elas, não conhecem
.
kk (2006, .11)
é
q “j
,q
obrem
o mundo por meio de uma grande variedade de canais de televisão, jogos de computador, iPods, sites, blogs e telefones c
”.
Contudo, concentramos o foco desse trabalho nos riscos de generalização de tais fenômenos como os descritos anteriormente, uma vez
que os aspectos cognitivos e socioculturais estão distribuídos e são apropriados de modos muito diversos entre os habitantes do
planeta, gerando diferenças, desigualdades e desconexões (CANCLINI, 2009). Acrescentamos ao cenário apresentado questões como o
atraso tecnológico nacional, necessidade de infra-estruturas apropriadas para utilização das TIC e a má qualidade da escola pública, a fim
de evidenciar a enorme complexidade detida no foco desse trabalho. Considerando que apenas a partir de um melhor entendimento a
respeito da utilização do computador e da internet, pode-se promovê-lo mais e melhor, não meramente de forma técnica e sim como
forma de transformação social, o interesse com esse estudo é saber as perspectivas de uso dos softwares sociais, Facebook, Twitter e
Orkut, por jovens de baixa renda no sentido da promoção da inclusão digital. A abordagem metodológica corresponde a uma pesquisa
de natureza qualitativa, e no sentido de desvelar o que precisamos oferecerendo uma visão mais clara do problema, optou-se pela
pesquisa exploratória. A análise de dados é interpretativa, utilizando como metodologia a análise de conteúdos, extraindo toda a
informação possível e gerando novas hipóteses no sentido de construir conjecturas sobre as observações disponiveis.
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Titulo: Ensino contextualizado de química: a importância do ensino contextualizado de química para a aprendizagem do aluno.
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Resumo:
O presente trabalho consiste na defesa da importância da contextualização da disciplina de Química no ensino médio. A falta de
interesse pelo estudo de Química apresentada pelos alunos do ensino médio, e a constante interrogação de, o porquê estudar Química e,
qual a utilidade dos conhecimentos adquiridos na sala de aula na vida cotidiana, constituem os motivos desta monografia. A
x
é
C
N
( CN’ )
L
Bases da
Educação Nacional (LDB). A contextualização do ensino de Química no ensino médio é um motivador ao estudo da disciplina pelos
alunos uma vez que destaca a importância dos conhecimentos químicos para as diversas atividades da sociedade. A
interdisciplinaridade, hoje tão exigida em vestibulares, no Enem e na vida profissional como um todo, também pode ser uma ferramenta
para a montagem de um contexto para um assunto da disciplina Química. A pesquisa realizada para a realização do presente trabalho é
teórica. Poucos são os docentes que realizam uma prática de ensino interdisciplinar e contextualizada. A maior parte dos docentes que
v
L B
CN’
é
,
q
conhecimento da necessidade apontada por estes documentos do uso do ensino interdisciplinar e contextualizado, para que se ponha
em prática esse novo modo de ensinar é necessária uma leitura da literatura na área. Os livros escritos sobre interdisciplinaridade são
geralmente teóricos, deixando a prática pedagógica interdisciplinar em um segundo plano. E sobre o ensino contextualizado são poucas
as produções na área sendo em sua maioria artigos e teses. A formação do docente é o ponto de partida para a mudança do ensino no
nosso país. Na formação superior, na área de licenciatura, o candidato a docente deve ser conscientizado e estimulado a um pensar e
praticar em ensinar contextualizado e interdisciplinar. Para que a Química não seja mais acusada e responsabilizada pela população
nacional pelos problemas e mal uso de seus conhecimentos; para que o aluno no futuro seja um cidadão capaz de identificar o
verdadeiro problema e perceber a dependência da sociedade, da economia, do próprio homem, dos conhecimentos da Química, o ensino
desta disciplina deve ser contextualizado. A contextualização do ensino da Química deve ser carregada de todas as questões
problemáticas pertinentes a ela, possibilitando que se perceba que a ética e a cidadania não podem ser em momento algum
desvinculadas do fazer industrial e científico.
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Titulo: Análise de sistemas de produção de imagens estereoscópicas baseados em câmeras com uma única objetiva.
Autor(es): Sampedro, P.P.
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IES:
UFMS
3D
Filme3D
Resumo:
Esta pesquisa foi desenvolvida no Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Observando a história,
encontramos várias tentativas do homem de criar imagens que aludem à profundidade em obras bidimensionais através de recursos
como texturas e sombras, com o surgimento da fotografia, as imagens passaram a ser mais coesas de acordo com a forma que nosso
cérebro interpreta a realidade, todavia, essa ferramenta ainda deixa de lado a profundidade dos objetos e apenas idealiza a imagem ao
espectador. As imagens estereoscópicas (duas imagens, cada uma correspondente à visão de cada olho humano, também nomeadas
“
é ”)
óx
.
,
,
, duas
,
h h
“R ” (
tes que tem por finalidade organizar e fixar as duas
câmeras); dentro da história, foram propostos diferentes métodos que utilizavam de uma única câmera, seja essa com duas lentes ou
aparatos que, com alguns espelhos organizados, dividem a imagem registrada em câmeras com uma só lente e conseguem o mesmo
efeito. Esses aparatos eliminam problemas como alinhamento de duas câmeras, diferença entre duas objetivas (mesmo que de mesmo
modelo existem pequenas diferenças que podem prejudicar o par estéreo) e barateando o processo, no sentido que apenas uma câmera
se torna necessária. Vários meios foram propostos no decorrer do tempo, alguns dividiam as imagens na vertical, possibilitando apenas
“
”,
é
“
”
,
qualidade da imagem; o projeto desenvolvido baseou-se em sistemas que dividiam a imagem na horizontal, o que possibilita a criação de
vídeos estereoscópicos nas proporções utilizadas atualmente e mantêm as fotografias na horizontal quando recortadas. Esta proposta
tem por objetivo explicar um sistema desenvolvido sob orientação do Prof. Dr. Hélio Augusto Godoy de Souza, por meio do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) que será concluído no próximo mês de agosto,
demonstrar os resultados e explicar como foram obtidos. O aparato é composto por uma caixa de areia utilizada para manter os
espelhos em suas posições corretas, um suporte desenvolvido para fixar a câmera e duas extensões, feitas para auxiliar na aproximação
da câmera da borda da caixa conforme necessário, sua altura total é de 119,5 centímetros, para captar e dividir as imagens
estereoscópicas na horizontal foram utilizados quatro prismas de madeira com espelhos. Esse sistema foi baseado nos projetos 3D
Advantage DSLR-1 de Lawrence Hyeda (patente ainda pendente), o Mercator 3D da companhia Camera Crewing e Z3D de Zoran Perisic
(Patentes US 6,721,500; US 7,181,136; GB 2,400,450 patente mundial ainda pendente).
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Titulo: Aproximações entre arte e fotografia na cena contemporânea: colagens e reproduções.
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Resumo:
Esta pesquisa tem como objetivo compreender como o uso do Fotográfico em trabalhos artísticos modernos e contemporâneos expõe
uma tensão entre imaginário e realidade, produzindo outros sentidos para o conceito de arte. Destaca-se como viés teórico,
principalmente as proposições de Walter Benjamin sobre a estética da fotografia. Ao questionar sobre a facilidade de compreensão da
arte pela fotografia e as conotações conservadoras de decadência do senso artístico, Benjamin afirma que a invenção das técnicas como
reprodução de imagens e sons alterou a maneira de compreender as grandes obras de arte pois não se pode encará-las como produtos
de indivíduos já que estas se tornaram produções coletivas. A partir daí serão abordados o uso das imagens fotográficas na arte
moderna e contemporânea verificando como a reprodutibilidade que a proximidade com as imagens que este meio produz desencadeia
apropriações diversas daquilo que elas representam,como as colagens dadaístas e surrealistas. Em um primeiro momento, sera realizado
um levantamento do uso de fotografias nos movimentos artísticos modernos, principalmente nas colagens do Construtivismo Russo,
com Moholy Nagy e Rodchenko e do Dadaísmo e do Surrealismo, com as colagens de Hans Richter. Tais manifestações permitirão
compreender o uso diferenciado da fotografia e sua influência no debate teórico sobre o conceito de arte no século XX. Averiguando que
B j
é
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é
”, v rifica que a fotografia tem a propriedade de
reprodução permitindo que as imagens possam ser recolocadas infinitamente em circulação, além de serem reprocessadas, construindo
novos enunciados,disponíveis e utilizáveis,sem dono certo ou origem, serão aproximados também do conceito de fotográfico que aqui
será abordado como algo para além da fotografia, objetivando uma compreensão de sua importância no campo artístico
contemporâneo, seja no próprio uso de determinados artistas e movimentos ou no que ele vem provocando nos campos da crítica de
arte, da filosofia, da história, da antropologia, etc... Serão utilizados primeiramente os estudos de Rosalind Krauss no que ela aponta o
Fotográfico como uma fratura do real aproximando-o do imaginário. Segundo KRAUSS (2010) uma análise sobre o impacto da fotografia
em nossas sensibilidades e nas práticas da artes visuais, demanda um conhecimento maior dessas transformações, inclusive para o
campo discursivo sobre a arte. Propoe-se a partir daí, verificar como a questão Arte e Imagem que vem sendo discutida por vários
autores contemporâneos como Giorgio Agambem, George Didi-Huberman e Philippe Dubois, contribui para maior compreensão na
abordagem do Fotográfico e suas conseqüências no discurso e na produção artística contemporânea permitindo uma reflexão mais
profunda as potências da imagem fotográfica . Os trabalhos analisados servirão também como referencias para apropriação e uso dos
alunos que participam da pesquisa, que deverão propor novas experiências, acentuando assim seu caráter de reprodutibilidade e
coletividade.
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Titulo: A imagem do herói no Mangá.
Autor(es): Venegas, S.
Cardoso, I.S.
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Resumo:
Esse estudo sobre a imagem do herói no mangá tem como objetivo encontrar e analisar elementos ligados ao conceito de herói e
passando também pelos conceitos de mito, arquétipo, ídolo, Indústria Cultural, mundialização da cultura e linguagem dos quadrinhos.
Os mangás são os gibis ou histórias em quadrinhos japonesas e suas principais características são o dinamismo das histórias e
personagens expressivos de olhos muito grandes. Os mangás shonen, voltados ao público jovem, são os que mais fazem sucesso e
muitos protagonistas são super heróis. A
v h ó,
,
“
,
q
v ”.
Normalmente todo herói tem um nascimento difícil, é treinado por um mentor, e passa por uma vida de lutas até obter a vitória. A vida
do herói tende a ser classificada em três etapas: separação de seu lugar de origem, iniciação em sua vida de aventuras e combates,
retorno a casa após vencer o mal. Nota-se que esse arquétipo de herói sempre esteve presente em várias culturas e sociedades do
mundo e que esses arquétipos são formados por imagens que há muito tempo vêm dominando o pensamento coletivo tornando-se,
assim, semelhantes entre todas as pessoas. A Indústria Cultural, responsável por fazer os conteúdos artísticos ou culturais se tornarem
bens de consumo, faz uso constante de arquétipos, principalmente no cinema. Os personagens dos filmes e os atores que os
interpretam têm uma vida perfeita que muitos desejam ter. Os jovens que lêem mangás também vêem os personagens dos mesmos como
ídolos. O mangá traz influências das culturas japonesa, européia e norte-americana e os quadrinhos adotaram uma técnica
cinematográfica de narrar história, seja ela de cunho existencial, político, satírico, metalingüístico através de balões, onomatopéias e
enquadramento. Os mangás têm características particulares quanto a essa formatação. Os balões têm um formato redondo para diálogos
e espiralado para gritos. Já as onomatopéias podem se referir a sons, condições de seres animados e inanimados ou sentimentos. O
enquadramento possui uma média de um a oito quadrinhos por página e a ação transcorre numa seqüência parecida a um storyboard.
Essas características podem ser encontradas nos três mangás escolhidos para o estudo de caso desse trabalho: Saint Seiya de Masami
Kurumada, Dragon Ball de Akira Toriyama (ambos publicados no Brasil pela editora Conrad) e Kamen Rider de Shotaro Ishinomori. Em
Saint Seiya, conhecido no Brasil como Cavaleiros do Zodíaco, o protagonista é um jovem órfão que é treinado por uma amazona, passa
por vários combates para tornar-se o Cavaleiro de Pégaso e regressa ao seu país. Em Dragon Ball, um jovem extraterrestre se aventura
pelo mundo após receber o treinamento de seu falecido avô adotivo. Em Kamen Rider, um homem é transformado em ciborgue por uma
organização criminosa e é forçado a abandonar família e amigos para combatê-los. Nos três casos temos personagens que passaram por
uma iniciação difícil e terminaram se envolvendo em aventuras e combates com o objetivo de alcançar a vitória conforme aponta a lenda
padrão do herói.
Arquétipos

Titulo: A arte retórica e a nova retórica relacionadas à propaganda institucional.
Autor(es): Fontes, C. M. C.
Email:
prof.maria.alice@gmail.com
Palavra Chave: Retórica
Nova Retórica
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Resumo:
Esse trabalho tem o objetivo de investigar, a partir da linguagem empregada nas propagandas institucionais, de que maneira a Arte
Retórica, estabelecida por Aristóteles, e a Nova Retórica, proposta por Perelman, estão presentes na comunicação. Muitos teóricos da
comunicação mencionam a importância do estudo da retórica, mas pouco se aprofundam em sua definição e utilização. Por isso, é
interessante um novo olhar desse conceito para relacioná-lo às formas de comunicação. É justamente por este motivo que a nova
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por volta de 338 a. C., deixando de lado exageros platônicos e sofistas. A Retórica aristotélica, embora apresentada teoricamente, revela
os segredos para o sucesso da argumentação persuasiva. Com o objetivo de melhorar a eficácia do discurso, o orador deve buscar
provas e ajustá-las de acordo com as premissas do auditório, pois a prova só terá valor e será aceita se for apresentada num contexto
agradável ao público em questão. Desde que Aristóteles escreveu a Arte Retórica, mais de 2.000 anos se passaram e a Retórica pouco foi
estudada ,
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fundamental para recuperar a arte perdida. No entanto, segundo o próprio autor, seu livro não completa os ensinamentos do discurso,
longe disso, apenas simboliza o primeiro passo em busca deste objetivo. A Nova Retórica nada mais é do que o mesmo conceito
aristotélico numa visão moderna. É um modo de abordar o assunto sem retornar à forma como era tratado no século V a. C. A definição é
a mesma da Retórica Clássica: é a argumentação baseada no uso de técnicas que possibilitam que uma determinada mensagem seja
adaptada a um público específico. A principal campanha analisada foi a propaganda eleitoral nacional elaborada pelo TSE no ano de
2008. Deve-se descobrir, portanto, como a Retórica auxilia o emissor da mensagem, mesmo que o próprio não saiba que está se
apoiando nas antigas técnicas retóricas. Sendo assim, devem-se apresentar os efeitos e a estrutura da comunicação retórica para que o
objetivo seja alcançado.
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Titulo: O infontenimento no rádio no brasil: um estudo de caso do programa show da manhã.
Autor(es): Abrantes, A.
Vaz, E.
Email:
elidavaz@globo.com
Palavra Chave: Radiojornalismo
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Resumo:
Este trabalho tem o propósito de verificar a forma como é tratada a informação e o entretenimento em um programa em formato
radiojornalístico. O estudo de caso foi feito a partir da análise quatro edições do programa Show da Manhã, da Super Rádio Tupi. Para
isso, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre a história do radiojornalismo, além de se discutir o rádio como espaço público, a
sociedade da informação e do entretenimento e o infotenimento no rádio. Foram realizadas entrevistas com profissionais envolvidos. O
programa Show da Manhã, da Super Rádio Tupi, líder de audiência do horário, reúne um jornalismo de humor e informação, com a
participação de comentaristas que abordam conteúdos distintos. Na década de 1950, a televisão foi implantada no Brasil e fez com que
o rádio, um dos principais meios de comunicação até então, devido à rapidez e espontaneidade, fosse ameaçado, por causa de uma
diferença crucial entre os meios: as imagens. Com isso, o rádio se viu obrigado a se reinventar para não perder seu público e também
funcionários, já que muitos profissionais estavam migrando para a televisão. Mas, mesmo com a inserção de um novo veículo de
comunicação, o rádio continuou com a sua vitalidade e com ele, alguns programas permaneceram nas graças do público resgatando
ouvintes que trocaram o rádio pela TV.Com o objetivo de analisar e postular com afinco o infotenimento no rádio, o presente estudo
deseja, sobretudo, entender a possibilidade dessa junção e, a partir daí, detalhar a maneira com a qual a emissora em destaque apresenta
seus conteúdos. Em dezesseis anos de história, o Show da Manhã, desde o ano 2000, é transmitido pela Internet. Todos os dias é
possível, além de ouvir o Show da Manhã pelo rádio, acompanhar o programa pela Internet. Isso possivelmente contribui para o
crescimento do público, já que através da Internet é capaz de se atingir diversos tipos de pessoas em vários lugares do mundo. Em 2010,
a Super Rádio Tupi ganhou o troféu de Melhor Site, confirmando assim, a hegemonia da rádio na rede.O estudo é dividido em três partes:
a primeira destinada a resgatar a história do rádio, do radiojornalismo e da Super Rádio Tupi; a segunda, destinada a procurar entender o
fenômeno do entretenimento, as origens do rádio como espaço público e o infotenimento no rádio. Por fim, realiza-se um estudo de
caso sobre o programa em questão, reunindo, além da análise, entrevistas com profissionais envolvidos.
Titulo: Humor e jornalismo na televisão: a contribuição do quadro proteste já do custe o que custar - CQC.
Autor(es): Venegas, S.
Rodrigues, R.B.L.
Email:
sosovenegas@yahoo.com.br
Palavra Chave: Jornalismo
Humor
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Resumo:
Este trabalho científico analisa o quadro Proteste Já, exibido desde 2008, no programa Custe O Que Custar, ancorado pelo jornalista
Marcelo Tas. A proposta visa identificar como o quadro utiliza o humor para contestar o trabalho do poder público e quais as
consequências geradas através deste embate. Para que seja possível entender todo este processo, sete vídeos que melhor representam a
temática do quadro foram selecionados. Através deles podemos observar como o humor está inserido no jornalismo e como os
repórteres-humoristas trabalham com estes artifícios. O contexto histórico trata de acontecimentos notáveis que permearam o cenário
jornalístico com a evolução da imprensa através do jornalismo investigativo, que modificou todo o ofício profissional, criando novas
possibilidades. O humor na imprensa escrita deve muito a Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, o Barão de Itararé, precursor na
trajetória devido ao seu estilo, com palavras curtas, porém comicamente eficazes. Sob a mira da ditadura, temos O Pasquim, que é
obrigatoriamente citado para que seja possível entender como o casamento entre o humor e o jornalismo é uma realidade possível. Aliás,
toda esta realidade foi aplicada no formato televisivo, através de programas emblemáticos como Faça Humor Não Faça Guerra, Planeta
dos Homens e Viva o Gordo. Antes mesmo de pensar em apresentar o programa Custe O Que Custar, Marcelo Tas encarnava o tímido
Ernesto Varela, que fazia a alegria dos telespectadores nos anos 80. Em seguida, temos o ousado e ácido, TV Pirata e o humor nonsense
dos rapazes do Casseta & Planeta. As análises contam com a base teórica de autores clássicos como Henri Bergson, Mikhail Bakhtin,
Sigmund Freud e Friedrich Nietzsche, que foram utilizados para desvendarmos o que existe por trás do riso humano. Correntes e teorias
distintas entrelaçam-se para compreendermos o homem como um animal que ri dos outros e de si mesmo. É importante que seja
explicado que o homem desde a sociedade primitiva utilizava os artifícios do riso para estabelecer regras de convivência. Em citação,
veremos que desde a Grécia Antiga, ele encontrava no riso um forte aliado socializante para contestar as relações de poder. Neste
sentido, o estudo de Mikhail Bakhtin sobre o carnaval da Idade Média será fundamental para entendermos a evolução deste processo,
assim como a caracterização da figura do bufão. O cristianismo e a representação cômica do diabo ajudam a esclarecer como o humor
passava por transformações na época, sendo que algumas delas continuam até hoje. Isto sem mencionar o humor judaico, que por
natureza não perdoa ninguém, nem mesmo os próprios judeus. Toda esta discussão nos leva a atualidade, em que debate-se os limites
h
h
“
”,
q
v
õ
h
e
jornalistas. Para que seja possível entender o humor que é aplicado no quadro Proteste Já, houve a necessidade de traçar o histórico dos
integrantes que fizeram parte do quadro. A partir daí, é possível compreender algumas questões, visto que o comportamento de alguns
integrantes influenciou diretamente nos rumos do CQC e do Proteste Já. Os recortes pretendem analisar não apenas o tipo de humor
empregado no quadro, mas também como o meio político reage quando é contrariado. Apesar do Proteste Já ser um quadro
humorístico, cenas de agressão física e verbal podem ser observadas, porém os repórteres fazem de tudo para colocar o humor no eixo
da discussão. Toda esta questão também permeia as observações, levando a crer que o humor será eternamente combatido por aqueles
que não compreendem sua essência humana. Afinal, ele está presente em cada um de nós.
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Titulo: Questões sobre cinema e moda na pós modernidade: considerações sobre o documentário de Wim Wenders sobre Yohji
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Yamamoto.
Autor(es): Estevão, A.A.M.
Email:
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Resumo:
A primeira versão desse trabalho foi apresentada no II Encontro de Cinema UNESA, Imaginários de Cinema & Moda, em maio de 2012. A
versão revista e ampliada será publicada, ainda em 2012, num livro que reúne os trabalhos que compuseram o evento. O artigo consiste
numa análise do documentário Notebook on Cities and Clothes (1989), de Wim Wenders sobre o estilista japonês Yohji Yamamoto, e se
insere num processo de pesquisa, mais amplo, sobre o documentário como narrativa audiovisual e suas possibilidades de linguagem,
que tem como objetivos finais a produção de um documentário sobre carnaval de rua e a elaboração de um projeto de doutorado.A
construção do artigo resultou de pesquisa bibliográfica sobre identidade; novas tecnologias, linguagens e narrativas audiovisuais; e
efeitos da globalização nas cidades. Dentre os autores que discutem identidade cultural, globalização e pós-modernidade, trabalhamos
com as perspectivas e categorias de Stuart Hall, David Harvey, Homi Bhabha, Nestor Garcia Canclini. As reflexões de Lúcia Santaella sobre
inovações tecnológicas, novas formas de linguagem e abertura de horizontes estéticos nos auxiliaram a identificar recursos imagéticos
disponíveis e as possibilidades do documentário como narrativa. O ponto de partida e eixo de tensão do documentário Notebook on
Cities and Clothes, de Wenders será a interrogação sobre a criação e suas possibilidades, nos dois universos em questão: cinema e moda.
Universos atravessados pela vertigem das transformações e dos excessos: o cinema se depara com as câmeras de vídeo portáteis e as
tecnologias digitais, linguagens, modos de produzir e editar imagens, que abalam o cerne da sua própria identidade como produção
cultural, como representação de mundo, e a moda se reinventa, anualmente, na sazonalidade das estações, num diálogo mais ou menos
fluente com as exigências da sociedade de consumo, com as necessidades e desejos, do aqui e agora, de quem está no mundo
globalizado.O documentário de Wenders combina comentários metalinguísticos, tom confessional e entrevistas em que as afinidades
entre ele e Yamamoto estão em destaque. Esses traços contrariam a ideia de objetividade do documentário clássico, mas são
absolutamente compatíveis com a verve experimental do diário filmado. O diário filmado que é uma experiência de documentário que
sustenta e explicita os impasses recorrentes em qualquer processo de representação, é, também, perspectiva crítica dos discursos que se
pretendem transparentes e objetivos, e solução, ainda que pontual e provisória, desses impasses no cinema. Wenders usa imagens
captadas em película, em vídeo e fotografias, num jogo de composição e tessitura que faz da sua narrativa uma narrativa de linguagens e
tecidos imagéticos híbridos, com justaposições e superposições paradoxais e irônicas se tomadas à luz do seu próprio discurso.
Wenders, ainda que desconfiado, ingressa na era da cultura das mídias, onde mistura e convergência midiática são pedras de toque. A
enunciação de seus questionamentos, impasses, contradições bem como suas decisões, métodos e discurso anunciam que a motivação
que anima o filme não está oculta, mas é literal e explicitamente parte do documentário. A pesquisa e seu resultado são imagens.
Wenders defende com sua proposta que pesquisa e documentário têm autoria, não são neutros, que não há lugar neutro e distanciado
para falar sobre o mundo – só se fala do mundo, no mundo. Essa presença do cineasta na cena, suas dúvidas, sentimentos e préconceitos se inscrevem num tipo de experiência de documentário que Bill Nicholls qualifica como performática. Postura compatível não
só com os anseios de cineastas afeitos à experimentação, como é o caso de Wenders, mas também como índice, na produção cultural, a
partir da década de 80, da crise do sujeito iluminista, racional, produtor de conhecimento supostamente completo e verdadeiro.
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Titulo: A cobertura da mídia e a violência urbana: uma análise das UPPs.
Autor(es): Machado, L.S.
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Resumo:
A pesquisa analisa o papel da mídia na difusão sobre a instalação das UPPs no Rio de Janeiro, buscando elucidar as narrativas do
discurso jornalístico sobre criminalidade e segurança pública, assim como apontar as estratégias específicas de difusão de fatos. Analisase, também, a produção simbólica através dos meios de comunicação de massa, avaliando o grau de penetrabilidade destes; assim como
o projeto político de gestão da segurança pública das UPPs. A mídia constitui-se como instituição educadora influente, formando e
legitimando valores a partir daquilo que é veiculado, atuando como mediadora entre a esfera pública e a privada, entre as instituições
políticas e os cidadãos comuns. O consumo de informações advindo dos meios de comunicação de massa não restringe este consumo a
apenas estas, como o estende aos bens simbólicos intrínsecos àquilo que é veiculado, considerando-se a mídia como a principal
fornecedora das informações sobre a realidade, como intermediadora entre o mundo real e suas informações e os cidadãos. Tratando-se
da difusão de bens simbólicos através da economia simbólica promovida, a influência da mídia atua na construção dos sujeitos através
de sua contribuição na formação do habitus (Bourdieu) dos indivíduos e na construção do imaginário social acerca da realidade. Os
constructos simbólicos produzidos e difundidos possuem grande determinação no mal-estar social e na concepção de mundo dos
indivíduos, de forma que, a veiculação da gestão da (in)segurança e da violência no país pela televisão, é fundamental na produção da
subjetividade destes. A gestão da segurança pública cumpre, socialmente, funções que vão além da gestão em si e da punição das ações
consideradas indesejáveis, uma vez que uma de suas finalidades é ser exibida em sua execução (Wacquant, 2007), servindo de modelo
para o aumento de repressão que marginaliza uns e atende aos anseios de uma sensação de segurança de outros, independente do
desrespeito aos direitos humanos. Pensar sobre o projeto das UPPs refere-se à forma como a mídia e a gestão da segurança atuam na
produção de simbolismos sobre as comunidades carentes e aqueles deixados à margem da sociedade, pois é através da lógica de
repressão e endurecimento de políticas policiais e judiciais divulgadas pelos jornais que se busca desenvolver, no imaginário social, o
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sociedade. A cobertura da violência urbana apresenta análise superficial que corrobora com a ideia de endurecimento da repressão e
violência policial, legitimando as ações executadas, que são reforçadas pelo posicionamento do aparelho de governo e judicial diante
desta postura, dispensando a reflexão sobre as contradições socioeconômicas geradas pelo capitalismo e a segregação de parcelas
desfavorecidas da sociedade. São nestes locais onde se podem verificar os maiores índices de criminalidade, onde a presença das
instituições públicas limita-se a entrada da polícia que atua através de práticas generalizantes e que, desrespeitando os direitos humanos
básicos, geram a criminalização da pobreza. O manejo da lei-e-ordem atua como um espelho que deforma a realidade até o grotesco,
extraindo os comportamentos delinquentes da trama das relações sociais nas quais estão enraizados, ignorando suas causas e
(W q
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desejo social de ordem, reafirmando a autoridade do Estado, erigindo a prisão como baluarte contra as desordens, difundidas como
capazes de ameaçar a sociedade, legitimando o uso da força militar no ordenamento das comunidades. A difusão simbólica produz o
medo e contribui com a criminalização da pobreza no espaço público e produz, nos indivíduos, uma intolerância em relação às
comunidades e seus moradores, uma vez que encarnam simbolicamente a insegurança social generalizada.
Titulo: A comunidade lgbt no cinema nacional.
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Resumo:
Pretende-se com esse artigo verificar a representação de uma suposta comunidade LGBT no cinema brasileiro. Os filmes a serem
analisados são: Do começo ao fim, Como Esquecer e Madame Satã. A escolha por filmes nacionais se deu para que hão haja grande
discrepância entre a ficção e a realidade em relação à cultura, vestimenta, linguagem, etc. Possibilitando uma avaliação mais próxima do
cenário LGBT brasileiro. O questionamento que baseia a pesquisa é se a comunidade LGBT representada no cinema nacional é um retrato
verídico da realidade ou apenas um produto ficcional? Essa pesquisa parte da hipótese de que os indivíduos pertencentes à comunidade
LGBT retratados no cinema nacional são representações estereotipadas da realidade. Nos filmes que farão parte dessa análise pode se
verificar a criação de caricaturas dos personagens. Essas caricaturas são tanto representadas de forma exagerada, com trejeitos e
exacerbação de clichês do senso comum, quanto por representar uma sociedade utópica que aceita as diversidades de forma quase
alienada. Os esteriótipos mais comuns são a "feminilização" dos homossexuais masculinos e a "masculinização" dos homossexuais
femininos. Porém, como os heterossexuais, os indivíduos da comunidade LGBT tem múltiplas caracteristicas e não podem ser
enquadrados em padrões de conduta baseados somente em sua orientação sexual. O principal objetivo da pesquisa é saber como a
sociedade LGBT é representada nestes filmes. Pretende-se tanto apontar os estereótipos e caricaturas criadas pelo cinema quanto
comparar qual o conceito de sujeito LGBT que essas encenações transmitem. Por fim, dispõe-se a investigar se essa teatralização, ao
invés de construir uma compreensão melhor do que é ter uma orientação sexual diferente da heterossexual gera conceitos homofóbicos
ou discriminatórios em relação ao individuo LGBT. Os meios de comunicação ganharam um papel importante na sociedade
contemporânea devido à credibilidade que é projetada aos formadores de opinião e geradores de conteúdo. O cinema também se
configura como produto midiático e deve ser pensado como algo para além de uma sala escura.
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Titulo: Traficando informação -redes sociais como quinto elemento do movimento hip hop.
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Resumo:
O objetivo principal desta comunicação é apresentar resultados da pesquisa Redes sociais como espaço de construção de identidades
para jovens negros da periferia de Juiz de Fora, desenvolvida com o apoio da FAPEMIG. A investigação visa compreender como grupos
formados por jovens negros, moradores de bairros da periferia de Juiz de Fora (MG), encontram nas denominadas redes sociais online
uma alternativa que possibilite a formação de identidades e construção de novas experiências sociais, por meio da articulação e interação
entre os sujeitos com seus grupos de interesse. Nesta apresentação, avaliamos como dois grupos do movimento hip hop de Juiz de Fora
se organizam e interagem no site de relacionamento Facebook e como essas relações repercutem nas interações desses jovens, em seus
cotidianos, nas relações com outros jovens e na organização de eventos pela cidade. As páginas que foram analisadas são Encontro de
MCs e Café com Hip Hop. Com sua rápida expansão, adicionado do intenso fluxo comunicacional e interacional, o Facebook caracterizase como importante virtual, que aglomera distintas tribos e promove encontros, participação e convivência entre seus membros.
Utilizamos como ferramenta metodológica a netnografia ou etnografia virtual, que se dedica à compreensão da cultura que se desenvolve
no ciberespaço, por meio da observação, imersão, interpretação e descrição. É uma metodologia derivada da técnica etnográfica
desenvolvida no campo da Antropologia. Constata-se que os jovens integrantes dos grupos analisados utilizam as redes sociais como
espaço de fortalecimento e afirmação do conhecimento produzido e disseminado pelo movimento Hip Hop. Em sites de
relacionamentos como Orkut e Facebook estes jovens encontram terreno fértil para divulgar seus eventos, se informarem sobre as
novidades do cenário Hip Hop, divulgarem seus serviços como Dj´s ou Grafiteiros e conhecer jovens de outras regiões do país, e
comparar as atividades promovidas nos grandes centros, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, com o que está sendo produzido pelo
movimento Hip Hop na cidade. Ao compartilharem fotos e vídeos desses momentos, os jovens estabelecem laços sociais entre si,
reivindicam e fortalecem a identidade da juventude negra e do movimento hip hop nas redes sociais e na cidade, adquirindo
representatividade e visibilidade social que não encontram em meios de comunicação de massa.
Titulo: Comunidades Urbanas e Imagens da Vida Cotidiana.
Autor(es): Monteiro, E.
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Resumo:
O ponto de partida deste trabalho surge com o Projeto de Pós-Doutorado intitulado, Nem Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar ao
Grupo de Pesquisa CAC – Comunicação Arte e Cidade, integrado ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social da
UERJ. A Pesquisa do CAC vem sendo desenvolvida há cerca de uma década junto a Associação de Meninas e Mulheres do Morro da
Mangueira no Rio de Janeiro liderada pelo Professor/Doutor João Maia, meu orientador neste trabalho. A ideia central da pesquisa esta
em relacionar pratica experiencial dos jovens da comunidade com as imagens capturadas por eles. Deste modo, este artigo propõe uma
reflexão sobre a noção de experiência (Walter Benjamin) e seu agenciamento com as mídias de massa. Trata-se de estabelecer e responder
à pergunta formulada ao longo do tempo: qual o destino que tomam as imagens dos jovens moradores dos morros da cidade do Rio de
Janeiro produzidas e difundidas pelas mídias de massa? Estas imagens cristalizadas seriam incorporadas a revelia destes jovens, ao fluxo
de suas experiências cotidianas? Neste caso, o destino destas imagens estaria em replicar um modelo de jovem dos morros urbanos,
associada a um juízo de reconhecimento públic : “
q
q
?”.
,
j v
híbridas, construídas entre as suas experiências e a imagem produzida pelas mídias? De início, ainda como jornalista de televisão ao fazer
cobertura dos acontecimentos na cidade tinha a sensação de que ao ligar a câmera os moradores dos morros se posicionavam em um
“
” é-determinado pelo dispositivo era como se houvesse um acordo entre eles e a máquina. Parecia existir neles a sujeição do
personagem a ser representado. Esta pesquisa inicia no momento em que esse antigo discurso midiático sobre os moradores das favelas
do Rio de Janeiro esta sendo modificado, em seu lugar surge um novo discurso fundamentado nas UPPS (Unidade de Polícia
Pacificadora) e com ele aparece de um novo personagem: o jovem dócil e cheio de esperanças. Será que podemos considerar este novo
personagem como sendo uma atualização da antiga imagem através da qual as mídias de massa buscavam enquadrar os jovens
moradores do morro? Para tentar responder a essas questões, trabalhamos junto a um grupo de jovens da Comunidade da Mangueira.
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Titulo: Fala que eu te escuto: produto cultural que representa socialmente um grupo religioso.
Autor(es): Medina, T.C. S.
Email:
gilvan.araujo@uol.com.br
Palavra Chave: Mídia
Religiosidade

260
IES:

FESBH

Poder Simbólico
Representações
Evangélicos
Resumo:
Este trabalho tem por objetivo trazer a discussão acerca da influência do capitalismo no modo de produção e reprodução de um
programa religioso, bem como verificar se ele representa socialmente o grupo que o mantém por meio da televisão: o "Fala que eu te
escuto". A finalidade é entender até que ponto os aspectos de ambas as teoriais se fazem presentes no modo de produção e reprodução
do programa, que é exibido pela primeira emissora de TV aberta evangélica no Brasil: a Record. A abordagem metodológica visou
descrever como alguns fenômenos estão inseridos no programa, de modo que permita desconstruir o programa para analisá-lo em seu
âmago. A presença dos evangélicos no Brasil se dá no início do século XIX com a chegada de imigrantes alemães que fundaram, no sul do
país, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana (1824). No decorrer do século, começaram a chegar ao Brasil missionários vindos dos
Estados Unidos que tinham o objetivo de fundar novas igrejas. Até o final daquele século foram estabelecidas sete denominações
religiosas: Congregacional (1855), Presbiteriana (1859), Metodista (1867), Adventista (1894), Cristã Evangélica (1879), Batista (1882) e
Anglicana (1898). É no século XX que foram iniciadas no Brasil as atividades das primeiras igrejas petencostais, sendo a Igreja Universal
do Reino de Deus (IURD) a de maior destaque no atual cenário midiático do país. Os programas de organizações religiosas iniciaram a
compra de espaços em emissoras de TV, no período do regime militar (1964-1985) no Brasil. Nesse período, marcado pela censura, os
programas religiosos ganharam espaço no TV por reproduzirem, o "espírito cívico, da ordem, da família e do serviço religioso" que eram
necessários para a formação de certa passividade comportamental do indivíduo. outro fator que fortaleceu a presença religiosa na mídia
entre as décadas de 1970 e 1980 foi a inspiração nos modelos norte-americanos com seus "tele evangelistas". O programa "Fala que eu
te escuto", objeto de estudo deste trabalho, é exibido nas madrugadas de segunda à sexta-feira pela TV Record. Segundo o site do
programa, ele é produzido pela Igreja Universal do Reino de Deus com a finalidade de promover a discussão de temas que acontecem no
cotidiano. Para este estudo, foram analisados cinco programas, do dia 19 a 23 de março deste ano.
Titulo: Relato visual e memória: documentação fotográfica do valongo no Rio de Janeiro.
Autor(es): Venegas, S.
Lopes, J.M.G.B
Email:
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Ato Fotográfico
Fotometragem
Resumo:
A humanidade se adapta às transformações e reinventa suas estruturas produtivas. A cultura nesse momento torna-se um diferencial
competitivo para povos e países, pois, consiste no principal canal propagador da identidade de um povo e da construção de uma nação.
O patrimônio histórico e a tradição formam importantes suportes existenciais da sociedade, por isso a preservação de prédios antigos,
igrejas, monumentos, praças, objetos, documentos, livros, fotografias, filmes e tudo o mais que possa compor o acervo histórico de um
grupo, mais do que manter a simples lembrança do passado, contribui para a construção da identidade cultural coletiva, pois envolve os
valores humanos de raiz e deve ser preservada. Com a transformação deste modo de viver, através de gerações, mudou também a
maneira de se representar e narrar a memória coletiva Onde a oralidade sempre esteve presente, e a escrita transformou e rebelou por
gerações, a imagem retornou de forma técnica e instantânea para transcender os paradigmas humanos. Num mundo em constante
transformação, não só física, mas também social, desde sua invenção, a fotografia se tornou um elo com o passado, uma espécie de
máquina do tempo, sendo assim um memento mori, onde ao fotografarmos participamos da vulnerabilidade temporal das coisas. A
fotografia e sua relação com o tempo valorizam tanto a arte temporal como a informação histórica, preenche vazios no retrato mental,
tanto do presente quanto do passado. E parafraseando Roland Barthes, a fotografia é emanação do referente. Com apoio de teóricos
como Vilém Flusser, Susan Sontag e Roland Barthes e em aspectos técnicos propostos por Ansel Adams, busca-se entender a validade do
registro fotográfico enquanto guardião de uma dada memória. O ato de fotografar seleciona o que, a quem e como lembrar. O modo de
observar do documentarista é um tipo de transparência seletiva. No uso da imagem fotográfica como linguagem realiza-se a imobilidade
temporal da lembrança visual. Por isso, é necessário o domínio técnico aliado ao contato com os agentes sociais para ser fiel ao ato de
documentar, pois este é um ato político, destinado à coletividade e à memória social. Assim, esta reflexão é consequência da
documentação fotográfica do antigo mercado de escravos - Valongo, localizado no centro do Rio de Janeiro, entre 2008 e 2012.
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Titulo: O caso pinheirinho no jornal nacional:

agendamentos e construções narrativas.

Autor(es): Crespo, J.
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Resumo:
Este estudo analisa a forma como o Jornal Nacional veiculou o caso de reintegração de posse da Comunidade do Pinheiro, localizada em
São José dos Campos- SP, em janeiro de 2012. Trata-se da análise do discurso proferido pelo telejornal, tendo como parâmetro seus
princípios editoriais e público. Desta maneira, foram destacadas as formas de agendamento e o teor das notícias veiculadas sobre o
tema. Através da teorização sobre o papel dos meios de comunicação de massa, suas funções e impactos na sociedade, traçamos um
comparativo entre a notícia oferecida por esse telejornal e as informações jornalisticamente tratadas pelos meios comunitários e mídias
alternativas, perscrutando as diferenciações nas maneiras de atuação dos veículos e seus objetivos. O estudo foi realizado a partir de
uma pesquisa empírica, sob a perspectiva discursivo-comparativa das práticas telejornalísticas, tanto no quesito de produção, como de
consumo e distribuição da notícia. Desta forma foi realizado um levantamento histórico sobre a televisão brasileira, o telejornalismo,
sobre tudo o Jornal Nacional. Em seguida, foi identificado o tipo de discurso utilizado pelo JN e pelos meios comunitários, levando em
conta seu público e suas formas de atuação. Sendo assim foi possível realizar uma interpretação dos dados obtidos. Após as análises, foi
possível evidenciar algumas considerações significativas acerca do objeto, de onde se depreendeu o reconhecimento das angulações,
filtros e agendamento promovidos pelo JN. Procuramos verificar a relevância dos efeitos provocados por esses discursos na sociedade e
como estes determinam as estruturas sociais e as relações de poder.
Titulo: Identidade cultural em tempos de redes sociais on line.
Autor(es): Peixoto, M.L.
Email:
gilvan.araujo@uol.com.br
Palavra Chave: Internet
Redes Sociais
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Resumo:
As redes sociais on line são espaços capazes de mobilizar e reunir pessoas a fim de trocar ideias, informações, mensagens, de a cordo
com seus interesses. Este estudo foi elaborado a partir da analise da interatividade existente na rede social Facebook, criada no ano de
2003 pelo americano Marck Zuckeberg. A partir da criação do perfil de usuário, além da possibilidade de criar "Páginas/Grupos" ou
"Eventos" específicos com os mais diversos objetivos, forma identificados como aspectos característicos da construção da identidade
do indivíduo. Na pós-modernidade redes sociais on line se mostram como instrumentos de grande proporção e alcance. A partir do
estudo de conceitos como pós-modernidade, identidade cultural, redes sociais on line e outros também importantes para o
entendimento do tema, é possível compreender como o processo de construção da identidade cultural do indivíduo pode sofrer
interferências, a partir do uso das redes sociais on line. Como objeto de análise deste trabalho será utilizado a rede social on line
Facebook. Segundo dados atualizados do site Socialbakers, voltado para o monitoramento de redes sociais, o Brasil é o segundo país no
mundo com mais usuários nessa rede. Nestas, ocorrem o compartilhamento de informações e a interação entre os usuários,
proporcionando mobilização social em prol de um objetivo comum, mesmo que esse não seja sempre defendido. Tal interação e as suas
interferências serão analisadas, conforme a indicação e observação de aspectos de identificação utilizados no Facebook a partir da
criação do perfil de usuário, além da criação ou participação em eventos e grupos. O percurso metodológico foi dado a partir de pesquisa
exploratório, sendo realizado estudo de caso de quatro grupos escolhidos de forma aleatória. A exploração foi feito de acordo com a
análise dos três aspectos de identidade já citados. A relevância deste trabalho está em sua tentativa de identificar e compreender melhor
a utilização e os desdobramentos desses meios comunicacionais pela sociedade. Cada vez mais, grupos específicos que atraem e unem
pessoas como o mesmo interesse são criados nas redes socias.
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Titulo: Comunicação e tecnologia: uma relação imprescindível para a formação de comunicólogos.
Autor(es): Santos, J.J.
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Resumo:
Este artigo visa explorar e apresentar o nível de qualificação dos formandos em comunicação diante das Novas Tecnologias da
C
(NT C’ ),
q
v
v
v
sso
de digitalização dos canais de comunicação e, consequentemente, no processo de digitalização da mensagem e da informação, que agora
se faz por meio dos bits. Seja áudio, vídeo ou texto, para esta nova realidade multimidiática da construção da informação, ser um
“
”é
q
enas um diferencial, é uma questão de sobrevivência no mercado de trabalho. Desde o
princípio da humanidade, o ato de se comunicar faz parte da vida do ser humano. Seja para expressar ideias, registrar fatos ou trocar
informações, todas as finalidades contribuíram para a evolução das formas de comunicação. Com o passar do tempo, o homem
aperfeiçoou sua capacidade comunicativa e, assim, desenvolveu tecnologias e mecanismos que facilitaram o acesso e a troca de
informação. A história e o desenvolvimento de cada uma dessas tecnologias é fruto da relação entre sua matéria (o físico) e a sociedade
em que estava inserida, tendo a sociedade exercido grande influência no processo de apropriação e aplicação da técnica desenvolvida.
Assumindo características típicas, a contemporaneidade apresenta uma dinâmica ainda mais intensa, em que o mercado de trabalho para
os jornalistas, publicitários ou qualquer outro profissional da comunicação está cada vez mais exigente em relação aos aspectos
tecnológicos da informação, da convergência e da multimídia. Entretanto, durante a graduação, surge um desafio: instituições de ensino
e estudantes buscam adaptar-se à nova realidade para buscar a garantia de uma mínima capacidade necessária à sua inserção no
mercado de trabalho. Após análise e tendo como base as discussões teóricas já estabelecidas pelos principais pesquisadores da área,
este trabalho visa apresentar que ainda existem lacunas no processo de formação dos estudantes de comunicação social, tomando
como referência, neste caso específico, os formandos dos cursos de bacharelado de jornalismo e publicidade e propaganda da
Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte. Por meio da aplicação e análise de 145 questionários, foi possível verificar que 96% desses
formandos fazem ou já fizeram algum curso complementar à faculdade, além de apontar que apenas 7% dos estudantes classificaram as
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últimos quatro anos. É relevante ressaltar que, neste trabalho, tais questionamentos não são direcionados à metodologia pedagógica
aplicada pelas instituições, mas sim, ao domínio tecnológico dos graduandos.
Titulo: Homofobia nas telenovelas brasileiras: um olhar sobre Insensato Coração, da Rede Globo.
Autor(es): Santiago, D.R.
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Resumo:
O objetivo deste artigo é perceber de que forma os gays discutiram a homofobia a partir da telenovela Insensato Coração da Rede Globo.
Desde 1974, quando o novelista Bráulio Pedroso apresentou a homossexualidade em "O Rebu", outras tramas retrataram o tema.
Porém, Insensato Coração exibida entre 17 de janeiro e 19 de agosto de 2011, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares e dirigida por
Dennis Carvalho, ampliou o assunto da homossexualidade ao expor o preconceito sofrido pelos gays no Brasil, além de propor a
questão da criminalização da homofobia. Os meios midiáticos são responsáveis por instituir e estimular tendências e condutas. Com
isso, a grande mídia no Brasil, principalmente as telenovelas, vem abarcando com frequência assuntos que se referem à discussão ética e
moral, um exemplo, é a homossexualidade. Outro aspecto recente, que merece destaque, é o momento histórico vivido no Brasil, devido
à decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em favor da união estável entre casais gays. De acordo com os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pela revista "Viver Brasil", em agosto de 2011, cerca de 10% da população
brasileira, quase 20 minhões de pessoas, são gays. Por isso, verificar, mesmo que de modo específico, como a temática da
homossexualidade está em pauta pela programação televisiva é algo que se apresenta como instigante da visão sobre o tema e do estudo
da sua repercussão. Considerando que vivemos em uma civilização onde a violência permeia as relações pessoais, em uma sociedade
injusta e que não respeita as minorias, os gays são vítimas em potencial dos atos de intolerância, algo que foi percebido em Insensato
Coração. O folhetim apresentou um núcleo gay atuante no enredo e propunha de maneira aliada o assunto da criminalização da
homofobia. Além da novela ser recordista, com seis personagens homossexuais, cenas de muita violência e, atém mesmo a morte de um
personagem por ataque homofóbico foram exibidas na trama. Desta forma, nos últimos anos, as telenovelas vem priorizando
essencialmente a questão gay, sendo ela masculina ou feminina. Praticamente, todos os folhetins apresentam um casal homossexual ou
pelo menos um personagem gay. Exemplificando essa observação, apenas em 2011, das cinco novelas exibidas, quatro: "Insensato
Coração", "Morde e Assopra", "O Astro" (remake) e "Fina Estampa" abordaram a temática. Isso comprova que o tema envolvendo os
homossexuais tem ganhado espaço na teleficção produzida no Brasil. Para a análise das questões apresentadas neste estudo, foi
realizado um grupo focal com homens e mulheres gays.
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Titulo: G17: uma crítica entre a realidade dos fatos e a ficção.
Autor(es): Franco, D. M.
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Paródia
Resumo:
A execução dessa pesquisa serve para analisar a utilização da técnica jornalística, na redação de fatos fictícios, no site G17 , que faz
alusão aos sites de notícias G1 e R7 que pertencem a Globo e a Record, respectivamente. Presume-se que o G17 não produz
infotenimento , mas se inspira nesse modelo como estratégia discursiva, para criticar o jornalismo como discurso social e o modo como
lidamos com ele cotidianamente. Parte-se da hipótese que trata-se de uma paródia, pois, os aspectos jornalísticos são imitados no G17,
porém, um elemento novo é criado: o humor. É notório que o site G17 utiliza-se do jornalismo (técnica) para fazer humor, e ao mesmo
tempo, comenta de modo ácido os acontecimentos reais, e cria matérias onde o absurdo consegue se aproximar da realidade, ao usar um
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-se um ambiente, onde a paródia e a sátira são as ferramentas de crítica quanto à forma de apuração e
divulgação dos fatos pela imprensa. É criticado também, o modo como o consumidor de notícias lida com a estrutura textual em formato
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utilização dos fatos, sempre fictícios, do G17 (como é alertado no site), para pautar veículos de credibilidade. A função de satirizar o
Jornalismo se cumpre além das páginas do G17, mostrando que existem falhas éticas na apuração e divulgação das notícias, de um
modo geral, e que as pessoas são vulneráveis a acreditar de prontidão no que lêem, quando a notícia está formatada no padrão de
credibilidade: o jornalístico. Por essas razões, faz-se importante uma análise do G17, dentro da perspectiva que o trabalho se propõe.
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Titulo: Noivos vampiros: a sedução do casamento com a morte.
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Resumo:
Trata-se de um projeto de TCC do Curso Design de Moda cujo tema principal foi Noivas reais, Noivas da Nobreza, Celebridades,
Personalidades Históricas e Personagens Fictícios do primeiro semestre de 2012. Este apresenta os resultados da pesquisa de conclusão
do curso de graduação em Design de Moda. A proposta foi o recorte temático: A sedução do casamento com a morte. Como inspiração
inicialmente para a criação da coleção foi o filme Drácula de Bram Stoker do diretor Francis Copolla, junto da Leitura do livro Drácula de
Bram Stoker um clássico de 1897. Para entender melhor o universo do vampiro buscou-se ori
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importância, pois o vampiro seduz sua vítima lhe oferecendo os prazeres da vida eterna ao seu lado, consequentemente o amor eterno. A
mordida que acontece apenas com consentimento é o rito de passagem da vida, para a eternidade. Representação do casamento entre
eles. A partir dessa referencia aprofundou-se as características de um vampiro. Seu mundo sombrio, a ilusão de vida eterna, o fato de a
mordida ser como uma aliança entre a vítima e o vampiro, um pacto de sangue que os une pela eternidade, o vampiro só pode morder
com consentimento de quem leva a mordida, assim como só pode entrar em sua casa com um convite, são seres extremamente elegantes
e se mantém sempre impecáveis, a sedução é componente principal para sobrevivência de um vampiro, e assim esses elementos foram
‘’A é q
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é
,
seduzir sua vitima, o vampiro a premia com a eternidade. Sedução essa que não vem de forma obvia, mas sim com imponência e elegância
encontrada em roupas de alfaiataria. Como imagem de sedução foi criada uma aplicação feita com rosas naturais eternizadas em banho
de verniz. A rosa é a representação da sedução já que ela seduz por sua beleza e aparente delicadeza, mas se a vitima se deixa seduzir ela
pode lhe ferir com seus espinhos. As peças contam com algumas capas e golas altas e estruturadas, que vem representar a indumentária
dos vampiros da ficção. A elegância e perfeição das roupas também vêm representar o vampirismo, já que mesmo com o passar de anos
vem se mantendo impecáveis. O amor eterno é representado pelos tecidos de grande qualidade que podem se manter impecáveis por
anos. Ele é representado também em aplicações de couro em forma de dentes, já que a mordida é o que leva ao amor eterno. As golas e
punhos vêm para chamar a atenção dos pescoços e punhos, lugar onde os vampiros se alimentam. O couro é usado como representação
da pele da vitima. O rito de Passagem que leva o vampiro a viver esse amor eterno é representado por fivelas que vêm prender a maior
parte dos espartilhos e casacos. A coleção como um todo é a junção da vitima e do opressor, composta por 12 looks conceituais, no
campo da moda estes conceitos podem ser traduzidos nos tecidos que foram utilizados como seda Chanel, veludo de seda e couro,
representando o amor eterno, já que são tecidos de grande durabilidade.O vampirismo é representado em alfaiataria, que representa a
vestimenta do homem e nas golas altas e capas representando a indumentária convencional dos vampiros fictícios.O rito de passagem é
representado nas fivelas que estão presentes em grande parte dos looks.
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Resumo:
O projeto envolveu uma relação direta entre teoria e prática a partir da pesquisa sobre pintores que se destacam no campo das artes ao
longo da história e a produção de performance, vídeo-arte ou instalação a partir de conceitos geradores que focalizam a angústia intima e
estética dos grandes criadores em dialogo com a criação no campo da moda. A base conceitual deste projeto está alicerçada no livro O
Poder da Arte de Simon Schama, editado pela Companhia das Letras em 2010. O livro narra episódios arrebatadores da vida e da carreira
de oito artistas – Caravaggio, Bernini, Rembrandt, David, Turner, Van Gogh, Picasso, Rothko – buscando retratar as angustias intimas e
estéticas dos grandes criadores ao tentar resolver dilemas do próprio trabalho que acabam por coloca-los frente às grandes questões do
tempo e do lugar em que viveram. Este é o ponto de partida para uma reflexão sobre a criação em moda como arte (Cidreira, 2008;
Oliveros, 2011) e, ainda, para a busca de resposta para a questão: quais as relações possíveis entre moda, tendência, tempo e história?
(Caldas, s/d). Na abordagem sobre performance, instalação e vídeo-arte utilizaremos o catálogo produzido por Cacilda Teixeira da Costa Arte no Brasil 1950-2000: Movimentos e Meios (2004). No que diz respeito à performance a moda utilizaremos o texto de Lucio Agra
(2011) e a edição temática da revista de Moda, Corpo e Cultura Fashion Theory – Moda e Performance (2002). Neste trabalho, o recorte
temático desenvolvido neste estudo foi a vida e obra de Jackson Pollock, um pintor do movimento expressionista abstrato, precursor no
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traços. A partir desses pingos ele criava suas obras de arte. Pollock também costumava pintar seus quadros com a tela no chão, para que
assim pudesse se sentir dentro do quadro. Quando jovem ajudou seu pai que era topógrafo e trabalhava no Grand Canyon. Acredita-se
que as belas paisagens e o contato com as culturas mexicanas e nativas americanas foram grandes influências para o seu trabalho na
arte. No início dos anos 40, quando suas obras estavam sendo reconhecidas e realizava suas primeiras exposições individuais, Pollock
entrou em depressão e no alcoolismo. No início dos anos 50, o artista modificou sua estética abandonando o seu estilo não objetivo e
aderindo a referências abstratas de formas humanas e de animais. Com essa mudança, enfrentou dificuldade de aceitação de seus
admiradores e compradores fazendo com que ele mergulhasse mais no alcoolismo. Em 1955 suas obras voltaram a ter grande valor e em
1956 Pollock pôs fim a sua vida em um acidente de carro o qual dirigia embriagado. A proposta é de apresentar a performance criado
pelo grupo de alunos reproduzindo o processo criativo de Pollock em um cenário de ateliê de moda para discutir a relação entre arte e
moda. Em um tecido estirado no chão e, ao som de máquinas de costura e do burburinho de uma fábrica de vestuário, as alunas
é
“
”. A a com o mesmo fundo esta se retiram levando o tecido para aparecerem depois
com roupas criadas com ele.
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Resumo:
O projeto envolveu uma relação direta entre teoria e prática a partir da pesquisa sobre pintores que se destacam no campo das artes ao
longo da história e a produção de performance, vídeo-arte ou instalação a partir de conceitos geradores que focalizam a angústia intima e
estética dos grandes criadores em dialogo com a criação no campo da moda. A base conceitual deste projeto está alicerçada no livro O
Poder da Arte de Simon Schama, editado pela Companhia das Letras em 2010. O livro narra episódios arrebatadores da vida e da carreira
de oito artistas – Caravaggio, Bernini, Rembrandt, David, Turner, Van Gogh, Picasso, Rothko – buscando retratar as angustias intimas e
estéticas dos grandes criadores ao tentar resolver dilemas do próprio trabalho que acabam por coloca-los frente às grandes questões do
tempo e do lugar em que viveram. Este é o ponto de partida para uma reflexão sobre a criação em moda como arte (Cidreira, 2008;
Oliveros, 2011) e, ainda, para a busca de resposta para a questão: quais as relações possíveis entre moda, tendência, tempo e história?
(Caldas, s/d). Na abordagem sobre performance, instalação e vídeo-arte utilizaremos o catálogo produzido por Cacilda Teixeira da Costa Arte no Brasil 1950-2000: Movimentos e Meios (2004). No que diz respeito à performance a moda utilizaremos o texto de Lucio Agra
(2011) e a edição temática da revista de Moda, Corpo e Cultura Fashion Theory – Moda e Performance (2002). O recorte temático
desenvolvido neste estudo foi a vida e obra de Edvard Munch, um pintor norueguês percursor do expressionismo alemão que fazia da
sua arte um instrumento de manifesto contra valores da sociedade. Seus ideais provinham dos pensamentos de Henrik Ibsen que lançou
um olhar crítico e a livre investigação sobre as condições de vida e as questões da moralidade da época. Seu estilo de pintura recebe
grandes influências das obras de Van Gogh e Gauguin e, a partir de então, torna-se memorável no cenário artístico ao criar a pintura O
Grito, considerada uma das mais importantes do movimento expressionista. Baseada na ideologia de Munch e na sua tela mais famosa –
O Grito – a autora desenvolveu, além de um relatório de pesquisa, uma performance para ser apresentada em um evento de moda no
campus onde o curso é desenvolvido que buscou retratar a angústia da atual geração em busca de um identidade. Em um cenário
remetendo a linha do tempo, os espectadores experimentaram sensações de movimento. Ventiladores foram posicionados ao fundo de
uma sala. Um retroprojetor reproduziu nas paredes laterais luzes dando a sensação de um trem em movimento retrógrado. À frente,
encoberta por uma tela branca a performista simulava uma corrida representando o processo de angústia e desespero de quem corre
contra o tempo para encontrar a si mesmo. Ao final da performance a tela cai e não há ninguém por trás, simbolizando que a angústia do
ser humano ao tentar atingir a perfeição através da volta ao tempo é o maior fantasmas que habita o nosso imaginário. O projeto
permitiu avaliar a capacidade de pesquisa, análise e síntese, planejamento, elaboração e execução de projeto, elaboração e produção
cultural artística, desenvolvimento de um release sobre a sua produção.
Titulo: Interfaces: cinema e moda na década de 1960. Assistindo o passado para uma compreensão do contemporâneo.
Autor(es): Braga, V. L. F.
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Resumo:
A comunicação tem por objetivo divulgar o projeto de iniciação científica que começa a ser desenvolvido na FES/JF. Tal projeto tem como
metas contribuir para qualificação profissional através de pesquisa, produção acadêmica e obter resultados de autonomia e pensamento
crítico; contribuir para a qualificação profissional através de programas de forma continuada para embasamento intelectual; além de
trabalhar com interfaces para obter um desdobramento de discursos pertinentes à criação, alicerçados na conceituação e práxis. Este
estudo se desenvolve a partir de encontros que são divididos em leitura dos textos de aporte teórico; exibição dos filmes; discussão dos
textos literário e fílmico. Participam do grupo de estudos todos os discentes interessados que supram um total de 16 vagas, avaliados
em entrevista. Os alunos participam dos encontros, assistem aos filmes e lêem os textos pertinentes. Os trabalhos podem são feitos
individualmente ou em duplas com exposição oral em data definida. Ao final do tema assistido e debatido, os trabalhos escritos serão
reunidos em um artigo científico em grupo para publicação em Revista Científica. Os resultados ainda irão surgir, pois é um trabalho
recente e está em seu início. Mas é possível fazer uma breve consideração sobre o escopo do projeto em relação ao que é esperado. De
acordo
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imagética oferece possibilidades variadas de apreensão do conhecimento acerca do universo. Visto que o curso trata diretamente da
roupa como discurso, como uma forma de expressão da criatividade humana, ela é, portanto, um tipo de linguagem que os alunos
precisam compreender e exercitar. A utilização do cinema como uma das linguagens escolhidas para este projeto está na sua diversidade
de opções para se trabalhar a interpretação e leitura. O cinema engloba linguagens diferentes: música, cenografia, figurino, fotografia, só
para citar algumas. O estudo será feito em dois caminhos paralelos: o primeiro é a transformação da imagem em leitura e em linguagem
escrita, por meio da produção de texto dos alunos; e o segundo no processo de passar este texto para imagem em uma reinterpretação
das possíveis narrativas.
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Resumo:
O tema da satisfação do consumidor vem sendo estudado desde os primórdios do Marketing. Dentro dessa área, o presente trabalho
configurou uma pesquisa de campo tendo como alvo os clientes da Drogaria Araújo do bairro Prado de Belo Horizonte. O objetivo geral
do estudo foi avaliar a satisfação dos clientes com os serviços farmacêuticos oferecidos pela Drogaria Araújo. Os objetivos específicos
contemplaram: (1) verificar se os serviços prestados atendem às necessidades e as expectativas dos clientes; (2) medir o nível de
satisfação dos clientes e (3) elaborar sugestões de melhorias em relação aos serviços prestados pela empresa foco de estudo. A
relevância do tema encontra-se na importância da variável satisfação como uma ferramenta a mais para obter uma vantagem competitiva
no mercado atual. Nesse contexto, pode-se dizer que o intuito final era o de fornecer informações à organização para tomada de
decisões gerenciais a posteriori tendo como base esse indicador. A metodologia empregada consistiu de um estudo descritivo
quantitativo. Utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário contendo 9 itens (2 itens de perfil e 7 de itens de satisfação)
aplicado a uma amostra por conveniência de 30 clientes. Como resultado obteve-se: quanto ao perfil, houve predominância na amostra
do sexo feminino e faixa etária de 21 a 30 anos. Quando questionados quanto ao motivo pelo qual o cliente compra na empresa o
principal fator foi a qualidade dos produtos (29,8% dos apontamentos) e em segundo lugar ficou a qualidade no atendimento e a
localização com (26,9%) das respostas. No quesito atendimento, 93% dos respondentes consideraram como bom e ótimo. Sobre o fator
que deixa o cliente mais satisfeito com o atendimento da Drogaria, a cordialidade dos atendentes ficou em primeiro lugar seguida do
quesito presteza no atendimento. No que se refere aos fatores de insatisfação, 87% não apontaram motivos, e 13% pontuaram entre
falta de vontade em atender (4%), demora no atendimento (4%), falta de produtos (3%) e outros (2%). Em relação ao que poderia ser
melhorado, somente 16% responderam que acreditavam que a cordialidade dos atendentes precisa melhorar. Quando questionados
sobre uma nota geral que dariam à drogaria, 60% avaliaram de 6 a 8 e 38% consideram a empresa como ótima com notas de 8 a 10.
Finalmente, a avaliação de satisfação dos clientes foi positiva no geral, evidenciando que a empresa vem desempenhando um excelente
trabalho, no que se refere a identificar as necessidades e desejos dos clientes. Contudo, tem pontos a melhorar como qualquer outra
empresa do ramo, o que foi passado aos gestores do negócio.
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Resumo:
A relação tradicional entre empresa e empregado assim como as novas formas de trabalho vêm sofrendo alterações ao longo das duas
últimas décadas e muitos são os fatores atribuídos a esta mudança. Uma variedade de novas práticas de gerenciamento se junta as
práticas da relação tradicional ainda existente, motivada por um ambiente em transformação que essencialmente traz o mercado
diretamente para dentro da empresa. A contradição inerente à nova relação está no fato de que a natureza do trabalho realizado pela
maioria dos gerentes não se encaixa nas relações e competências exigidas pelo mercado e pela sociedade de maneira geral. Ao mesmo
tempo, as pressões dos mercados e a necessidade de alterar as organizações significam que relações de emprego verdadeiramente de
longo prazo e com final em aberto estão, em grande parte, extintas. Apesar dos autores e das instituições ligadas ao movimento
afirmarem a contribuição do movimento Junior no Brasil e no Mundo, não existe comprovação da sua realidade. Desta forma, esta
pesquisa pretende contribuir para a confirmação da importância da Empresa Junior na formação do administrador e com revisões que se
façam necessárias para fortalecimento do movimento. Entende-se o projeto como relevante e importante visto que é papel da
universidade formar profissionais qualificados e capacitados para o exercício profissional em um mercado de trabalho cada vez mais
exigente e é com este interesse que se configura este projeto, estando voltado para a identificação e a construção de instrumentos que
permitam o êxito da relação em beneficio do acadêmico, do profissional, da instituição de ensino superior, das organizações e, em última
análise, da sociedade em geral. Avaliar a contribuição da Empresa Junior no processo de formação do Administrador considerando o
desempenho acadêmico dos participantes da EJr em comparação com os não participantes, o tempo que os alunos participantes da EJr
levam para conseguir um estágio em comparação com os acadêmicos que não participaram da Ejr, e, por fim, o perfil das Organizações no
que se refere à contratação de alunos que participam da EJr comparando-os aos que não participam de EJr. Os resultados demonstraram
que de um lado estão as empresas almejando novos funcionários, com novas informações, novas ideias e de outro estão os
universitários com toda a teoria, porém sem a prática, a experiência e qual área do seu curso escolher. Ao participar da EJr, o estudante
tem a chance de colocar em prática o que aprendeu dentro da sala de aula, experimentar a vida cotidiana e o ramo de Consultoria. Ficou
demonstrado que muitos podem na EJr descobrir o que é área de Consultoria. Identificou-se, ainda, que maioria das Empresas
pesquisadas não é colocado como pré-requisito que o aluno tenha participado de EJr, mas afirmam que é um ganho de experiência e
influencia no seu desenvolvimento na empresa. Outro aspecto apresentado foi que o ex-membro de EJr se porta diferente na Dinâmica
de Grupo e lida melhor com o dia a dia do ambiente de trabalho, principalmente na área de Consultoria, o que aumenta o seu nível de
empregabilidade. Por fim ficou demonstrado pela pesquisa que, de maneira geral, o participante da EJr possue melhores condições de
colocação no mercado, quando da necessidade do estágio, que no processo seletivo o seu resultado tende a ser melhor e o
desenvolvimento do trabalho também tem melhor resultado do que aqueles que não tiveram experiência na EJr.
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Resumo:
Este trabalho trata de um estudo sobre a gestão do conhecimento numa organização privada, a EDP Escelsa, analisando especificamente
o seu portal corporativo criado para esse fim – o Portal Bolsa Inovação. É uma ferramenta adquirida pelo grupo destinada a promover
uma dinâmica de inovação por meio de troca de informações entre os funcionários de todo o país. A revisão teórica apresenta os
conceitos básicos sobre o tema em questão (gestão do conhecimento e portal do conhecimento), incluindo os aspectos inerentes ao
comportamento humano e cultura organizacional em relação ao compartilhamento de informações e conhecimentos. Foi possível
evidenciar teoricamente como a criação do conhecimento é imprescindível para a gestão moderna e a colaboração que o uso dos portais
corporativos tem para o processo. Contudo, o objetivo principal foi verificar a adesão dos funcionários da empresa junto ao portal do
conhecimento e identificar se estes compreendiam o conceito de gestão do conhecimento, o que os motivam a participar do portal e o
que os impedem de haver uma maior participação. Para atingir este objetivo foi realizada uma entrevista semi-estruturada através de
questionário, composto por perguntas abertas e fechadas, aplicado aos colaboradores do setor comercial da empresa. A escolha dessa
área se deu devido a ser um setor caracterizado por uma intensa cobrança por soluções inovadoras e ter um número considerável de
funcionários. A análise dos dados demonstrou que: a maior parte dos colaboradores não entende o conceito e nem reconhecem a
existência de um programa de gestão do conhecimento na empresa; baixa adesão ao programa; fraco interesse em conhecer as atividades
de outros setores da empresa; falta de disponibilidade de tempo para dedicar ao uso do portal; falta de incentivo dos gestores de nível
médio quanto à utilização do portal. Ao tratar da criação de conhecimento sob a ótica da teoria japonesa, ficou evidenciado o importante
papel que a gerência média tem no processo gerador de inovações. Ela é o centro da gestão do conhecimento, colaborando inclusive
para redefinir o papel dos altos executivos e dos funcionários operacionais. A pesquisa realizada demonstrou um antagonismo a essa
visão, evidenciando a falta de incentivo dos gestores como um importante fator que faz com que o portal do conhecimento da EDP não
seja visto pelos colaboradores com a devida credibilidade e importância necessárias. Foi possível perceber também que o portal Bolsa
Inovação não tem uma adesão satisfatória porque seus colaboradores não acreditam na ideia proporcionada pela empresa e pelo
programa, apesar do desejo de estar cientes dos desafios da empresa. A pretensão deste trabalho não foi apresentar uma solução
definitiva para tal situação, mas colaborar na concretização da ideia de que, se há interesse em um melhor aproveitamento do portal,
serão necessárias práticas diferenciadas do modelo atual de trabalho.
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Resumo:
A pesquisa teve como proposta a investigação do processo de inserção do estudante do curso de graduação em Administração no
Mercado de Trabalho dentro de sua área específica de atuação, buscando perceber seu crescimento profissional e expectativas no
decorrer de sua formação, bem como as características do mercado em que pretende atuar. Desta forma, o estudo se direcionou na
perspectiva de expor levantamentos de questões que dizem respeito ao aproveitamento do profissional formado em Administração
dentro de sua área de atuação. A proposta metodológica foi de uma realização de pesquisa de campo com abordagem de analise qualiquantativa com o objetivo de levantamento de dados que possibilitassem caracterizar e analisar esse processo de inserção do estudante
do curso de Administração no mercado de trabalho. A pesquisa foi realizada no ano de 2011/01 em quatro Instituições de Ensino
Superior da cidade de Vitória, com alunos que estão cursando o curso de Administração. Foram distribuídos 250 questionários com
questões estruturadas fechadas para dez por cento dos alunos de cada de cada período, do primeiro ao oitavo, de cada uma IES.
Obtivemos o retorno de todos os questionários, no entanto somente 165 respondidos por completo. Desta forma consideramos desta
população apenas a amostra de 165 alunos para a exposição da análise desta investigação. Os sujeitos deste estudo foram estudantes
universitários do curso de administração, de ambos os sexos, entre 18 a 40 anos, já atuantes ou não no mercado de trabalho. Os dados
coletados foram analisados por meio das categorias: ensino superior; mercado de trabalho; curso de Administração; e empregabilidade.
As questões foram apresentadas por meio da escala likert. O material coletado evidenciou que as alterações no Mercado de Trabalho e o
aumento da competitividade alteraram o comportamento do estudante universitário, nesse caso, estudantes de Administração. Esse fato
contribuiu para a escolha de curso. Dentre os resultados, observou-se que parte dos estudantes procurava o curso de Administração
por uma maior oportunidade no Mercado de Trabalho, pois esse curso é visto como um curso que gera empregabilidade e
consequentemente inserção/manutenção no Mercado de Trabalho. Os dados evidenciaram que o curso superior capacitou os
entrevistados e acrescentou na sua vida profissional, pois houve mundança da sua situação antes de ingressar em uma Instituição de
Ensino Superior e sua posição atual em relação ao Mercado de Trabalho. O número de desempregados entre os entrevistados era de 43%,
antes de ingressarem no ensino superior esse nível de desemprego caiu para 19,39%. Os dados revelam ainda que o índice de
desemprego diminuiu de forma drástica durante o curso, o que evidencia a capacidade desses em gerar empregabilidade e
competitividade e permitindo ao estudante gerenciar sua capacitação profissional. 60% estão trabalhando ou estagiando em alguma área
da Administração, um salto quantitativo de 80% em relação às respostas anteriores ao ingresso ao meio acadêmico. Quanto à satisfação
em relação à escolha do curso 49,70% se dizem muito satisfeitos e 27,88% conceituaram sua escolha como satisfatória. Ao que diz
respeito à remuneração, apenas 6,06% afirmaram ganhar mais de 9 salários mínimos, 10,91% ganham entre 6 e 9 salários mínimos.
33,94% dos entrevistados dizem receber entre 2 e 6 salários mínimos. A faixa que compõe renda mensal de 1 a 2 salários mínimos foi de
49,09%. Os entrevistados foram questionados em relação a sua visão de futuras oportunidades no Mercado de Trabalho para o
Administrador, se para estes as oportunidades seriam mais amplas: 63,24%% afirmaram positivamente, e apenas 4,85% discordaram
categoricamente. Concluímos que o curso é de extrema importância para a inserção do estudante no mercado de trabalho e que propicia
ao aluno atuar na sua área de formação acadêmica.
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Resumo:
Nas últimas décadas, tem crescido o interesse de estudiosos do comportamento organizacional sobre a compreensão das bases dos
vínculos existentes entre os homens e o universo organizacional. Uma das formas de vinculação do trabalhador com a organização que
tem sido alvo de pesquisa foi denominada de comprometimento organizacional. Na busca de maior eficiência, as empresas familiares,
têm implementado processos organizacionais e diferentes estratégias de modernização, no entanto, esses esforços se tornam limitados
se tais organizações não dispuserem de pessoas comprometidas e engajadas com seus objetivos. Assim, pela carência de estudos que
relacionem o comprometimento organizacional com esse tipo de organização, este trabalho tem como objetivo caracterizar as bases do
comprometimento organizacional, bem como investigar a associação destas com as características sociodemográficas dos funcionários
de uma empresa familiar. Esta pesquisa, quanto a sua forma de abordagem é classificada como quantitativa e, quanto a sua natureza,
como descritiva. Utiliza-se a escala de comprometimento organizacional de Meyer, Allen e Smith (Commitment to Organizations and
Occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, v.78, n.4, p.538-551, 1993),
validado no Brasil por Medeiros e Enders (Validação do modelo de conceitualização de três componentes do comprometimento
organizacional. Revista de Administração Contemporânea, 2(3), 67-87, 1998), bases afetiva, normativa e instrumental. Fazem parte do
universo desta pesquisa 279 funcionários de uma empresa familiar do Estado do Rio Grande do Norte, obtendo-se um retorno de 134
questionários respondidos. O tamanho da amostra foi obtido para um erro amostral de 6% e nível de confiança de 95%, sendo adotado
como critério de escolha a facilidade de acesso aos entrevistados. Estes se caracterizaram, em relação ao gênero, como sendo em sua
maioria homens, com faixa etária entre 20 a 30 anos; de escolaridade média; tempo de organizacional de até 2 anos; e estado civil
solteiro. Quanto ao comprometimento organizacional, os resultados revelaram maior predominância da base afetiva do
comprometimento organizacional, seguida da base normativa e, por último, da base instrumental, verificando-se associações
significativas com as variáveis gênero, idade e escolaridade.
Titulo: Mercado informal e o empreendedorismo individual: uma análise mercadológica no camelódromo do alecrim.
Autor(es): Pereira, M.H.N.
Figueiredo, E.M.
Carvalho, G.S.
Email:
marcelo.pereira@estacio.br
Palavra Chave: Empreendedorismo
Mercado Informal

Costa, G.

271

Fernandes, L.I.C.

IES:
ESTÁCIO FATERN
Empreend Individual
Resumo:
O objetivo deste estudo foi analisar em que medida o programa do empreendedor individual está potencializando os resultados dos
comerciários do camelódromo do Bairro do Alecrim. No tocante a Metodologia, a pesquisa é do tipo exploratório e descritivo. No que diz
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entrevista pessoal e analisadas com base no referencial teórico. Constatou-se que a maioria das empresas é administrada por homens
com faixa etária de 18 a 30 anos e entre 41 a 50 anos respectivamente, cujos empreendimentos caracterizam-se principalmente pela
venda de mercadorias. No geral, a maioria atua no mercado entre 1 e 5 anos e entre 11 e 15 anos para os mais experientes. De forma geral
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observados para se tornarem formais foram a falta de informação, a burocracia e a falta de credibilidade. Segundo os entrevistados,
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que medida o programa do empreendedor individual está potencializando os resultados dos comerciários do camelódromo do Bairro do
Alecrim. No tocante a Metodologia, a pesquisa é do tipo exploratório e descritivo. No que diz respeito à amostra, foram pesquisados
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base no referencial teórico. Constatou-se que a maioria das empresas é administrada por homens com faixa etária de 18 a 30 anos e
entre 41 a 50 anos respectivamente, cujos empreendimentos caracterizam-se principalmente pela venda de mercadorias. No geral, a
maioria atua no mercado entre 1 e 5 anos e entre 11 e 15 anos para os mais experientes. De forma geral ficou claro que o programa
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formais foram a falta de informação, a burocracia e a falta de credibilidade. Segundo os entrevistados, nenhum deles recebe incentivos
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Revisão Literatura
Resumo:
O presente estudo é um levantamento bibliográfico referente aos artigos publicados nos Encontros de Marketing (EMA) da Associação
Nacional de Cursos de Pós-Graduação em Administração (ANPAD) entre 2004 e 2010 que trouxeram as palavras satisfação e ou
insatisfação em seus títulos. Inicialmente foi realizado o acesso ao site da Associação Nacional de Cursos de Pós-Graduação em
Administração (ANPAD), órgão de reconhecida importância no cenário acadêmico do Brasil na área de Administração de Empresas. Em
seguida buscou-se a área do site afeta aos Encontros de Marketing (EMAs). Usando o instrumento de busca por palavras, foram
selecionados todos os trabalhos que continham as palavras satisfação e ou insatisfação no título, em cada um dos quatro eventos, o
que levou ao total de 12 artigos. Estes foram impressos e lidos, e foram observados quais os temas mais discutidos nos respectivos
referenciais teóricos. Chegou-se a cinco temas predominantes nos artigos mapeados, sendo quatro relacionados à satisfação (confiança,
qualidade percebida, valor percebido e lealdade) e um relacionado à insatisfação (as ações pós-insatisfação). Em seguida, foi realizada
análise, agrupada por cada um dos temas, especificamente sobre os referenciais teóricos utilizados pelos autores, por meio do resgate
das obras utilizadas para o embasamento de suas pesquisas. Esta análise também incluiu a apresentação dos principais resultados das
pesquisas de cada artigo e comentários sobre as abordagens utilizadas. Os resultados mostram que seus autores os estudaram
basicamente a partir de cinco enfoques: no caso da satisfação, sua relação com confiança, com qualidade percebida, com valor
percebido e com lealdade; no caso da insatisfação, sua relação com as ações pós-insatisfação. Ao final desta pesquisa, foi verificada uma
maior participação percentual nos anos de 2008 e 2010 destes trabalhos sobre o total de estudos apresentados. Percebeu-se também
uma maior quantidade de textos cujo foco de pesquisa estava relacionado a empresas essencialmente de serviços, assim como ficou
clara a estreita relação deste tema com questões ligadas à confiança, à lealdade, à qualidade percebida e ao valor percebido. Ainda foi
verificada uma pequena quantidade de trabalhos voltados para o estudo das causas da insatisfação e de ações corretivas objetivando
solucionar estes problemas. Conclusões: Ficou clara a estreita relação deste tema com questões ligadas à confiança e à lealdade, assim
como a preferência dos pesquisadores em priorizar estudos voltados à busca da satisfação, em detrimento daqueles voltados para a
insatisfação.
Titulo: Gestão do conhecimento das cooperativas de pesca do Amapá.
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Resumo:
Este busca identificar as prinicpais causas que influenciam no baixo desenvolvimento das cooperativas de pesca no Estado do Amapá,
frente às demais empresas do setor pequeiro amapaense. É possível identificar alguns fatores que impossibilitam o avanço competitivo
destas cooperativas, desde o processo estrutural quando de sua criação, da falta de estrutura gerencial, da baixa escolaridade dos
dirigentes, e dos demais membros cooperados. Não somente a gestão do conhecimento, o principal foco de estudo deste trabalho,
assim como outros fatores relevantes também foram abordados. Componentes que em uma análise de contexto geral, se fez
compreender que a gestão do conhecimento é fundamental para o gerenciamento de uma empresa, mas não é suficiente para ser
lucrativo e competitivo. É necessário um conjunto de práticas, habilidades e competencias para a obtenção dos resultados desejados.
Para que as cooperativas amapaenseses tornem-se mais competitivas, lucrativas, e produzam resultados esperados, há a necessidade de
um impacto de gestão, fato este que não vem ocorrendo. A referida temática conduziu a seguinte questão investigativa: Quais fatores
contribuem para o baixo desempenho da gestão cooperativista do setor pesqueiro no Amapá? O objetivo prendeu-se ao fato de estudar
a gestão adotada nas cooperativas de pesca do Amapá e compreender os parâmetros de relação com as demais empresas do setor. De
forma mais específicas aspirou-se identificar se a formação destes gestores é compatível com a função que exercem e se as
consequencias provocadas pela falta de conhecimento gerencial de suas cooperativas, experiência e o grau de escolaridade dos
dirigentes são fatores que influenciam no processo administrativo e competitivo das cooperativas. Necessariamente foi importante fazer
uma análise economica sob um dos setores mais importantes para o desenvolvimento sócio economico do Estado do Amapá, sendo
uma atividade constante em vários municípios, dentre eles destacam-se o Oiapoque, Calçoene e Amapá, e que concentram a maior
produção de pescado do Estado. Atualmente o Estado do Amapá conta com 16 colônias de pesca, seis cooperartivas, entre estas, duas
cooperativas de aquicultores. Para prosseguir o caminho investigativo, o método dedutivo foi utilizado sob a perspectiva de que a gestão
do conhecimento é fundamental para a competitividade de qualquer segmento empresarial. A pesquisa foi instrumentalizada, através de
entrevistas semi-estruturadas, observações, diário de bordo, acompanhada de pesquisa bibliográfica. Foi contextualizado o
cooperativismo sobre o segmento pesqueiro no Estado do Amapá, bem como a aplicabilidade da gestão do conhecimento no âmbito
geral. Constatou-se que o baixo nível de escolaridade dos associados no sistema de gestão do cooperativismo no Estado do Amapá é
muito baixo, não passando da alfabetização, e isto implica uma forma de acomodação da maioria, deixando sempre a conduçãa dos
mesmos dirigentes que há anos não promovem o avanço do segmento no Estado. Sabe-se que há recursos suficientes para investir no
setor, porém os agentes financeiros não recebem projetos adequados e em conformidade com os padrões dos entes federais e
estaduais. Faz-se necessária a formação de novas lideranças no segmento pesqueiro cooperativista no Amapá, com fins da empoderar
uma sociedade economicamente viável e sustentável ao desenvolvimento do Estad.
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Resumo:
Nos últimos anos, foram desenvolvidos diferentes estudos para medir a relação entre a prática do empreendedorismo e contextos
educacionais, ficando evidenciada a importância das Instituições de Ensino Superior – IES - no desenvolvimento de habilidades
empreendedoras. Pantzier (1999) declara que alunos dentro desta perspectiva têm importante desafio a desempenhar, cabendo as IES
fomentar profissionais habilitados e competentes para o mercado de trabalho. A constituição de empreendedores e a inserção de seus
valores dependem de vários fatores, dentre eles os culturais, sociais e educacionais, sendo este último um dos locais de
desenvolvimento de competências necessárias ao empreendedor. Assim, esta pesquisa tem como objetivo descrever as tendências
empreendedoras dos alunos do curso de Administração de uma Instituição de Ensino Superior do Rio Grande do Norte, bem como
identificar o perfil sociodemográfico dos respondentes. Metodologicamente, caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, descritiva e
estudo de caso. Utiliza-se o modelo proposto pela Durham University Business School (CAIRD, 1988 apud, RUSSO, 2007), utilizado
para avaliar a Tendência Empreendedora Geral –TEG, divididas em: Necessidade de Realização (12 itens); Necessidade de Autonomia (6
itens); Tendência Criativa (12 itens); Propensão e Risco (12 itens); Impulso e Determinação (12 itens). Fazem parte do universo desta
pesquisa os 44 alunos do curso de Administração, último período, da Unidade Zona Norteda Faculdade de Natal – FAL. Os resultados
mostraram que todas as tendências foram observadas, porém em diferentes graus. Destaca-se aqui a Tendência Criativa, Impulso e
Determinação e, Propensão e Risco. Entretanto torna-se necessário apontar as oportunidades de melhoria para a formação de um
profissional cada fez mais empreendedor, visto algumas tendências terem apresentado percentuais baixos, sendo estas: a Dimensão
Necessidade de Realização e de Autonomia. Assim, considera-se relevante a forma como se configurou o perfil dos respondentes, na
medida em que as tendências observadas são importantes para a construção do perfil profissional do administrador.
Titulo: Análise bibliométrica de pesquisas de marketing relacionadas a valor.
Autor(es): Souza, J. C. C.
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Resumo:
Esta pesquisa é uma análise bibliométrica dos artigos veiculados na Divisão Acadêmica Marketing dos Enanpads do triênio 2007-09 que
tenham sido relacionados ao construto valor. Os aspectos contemplados foram cinco: distribuição quantitativa dos trabalhos; análise
quantitativa e de gênero dos autores; instituições a que os autores estão afiliados, suas representatividades estaduais, regionais e por
origem do capital, e a intensidade da participação de cada instituição; metodologia utilizada na pesquisa, especificada pela abordagem,
pela natureza quanto aos fins e quanto aos meios, e pelo instrumento de coleta de dados; e tipos de referência pesquisada, subdivididas
entre brasileiras e estrangeiras. Trata-se de trabalho de abordagem quantitativa, descritivo e exploratório quanto aos fins, e bibliográfico
quanto aos meios, baseado no método bibliométrico para a realização de levantamento sobre características selecionadas dos artigos
veiculados na Divisão Acadêmica Marketing nos Enanpads do triênio 2007-09 que tenham envolvido o construto valor. A seleção dos
artigos analisados se deu acessando-se, via site dos Enanpads (ANPAD, 2011), os trabalhos da Divisão Acadêmica Marketing de cada um
dos três eventos, e fazendo-se uma busca pela palavra valor nos respectivos títulos. Uma vez localizados os artigos pertinentes, eles
foram impressos e lidos, assim como se utilizaram as informações disponíveis nos anais, de forma a se captarem as características de
cada um dentro de cinco parâmetros selecionados com base em estudos bibliométricos relevantes. Isso resultou na análise descritiva
dos dados, com a exposição de freqüências absoluta, relativa e média, e o cruzamento de dados. Os indicadores daí obtidos foram
analisados e interpretados, na tentativa de se estimar o nível de importância da Divisão Acadêmica Marketing e, sobretudo, dos estudos
de Marketing envolvendo o construto valor nos referidos eventos, além de alguns aspectos mais e menos comuns no que tange aos
métodos utilizados. Este estudo bibliométrico revelou que houve crescimento anual paulatino, entre os anos de 2007 e 2009, na
participação dos artigos envolvendo o construto valor em seus títulos sobre o total de trabalhos da Divisão Acadêmica Marketing nos
Enanpads: de 9% em 2007 para 10% em 2008 e para 13% em 2009. A distribuição dos artigos pelo número de autores indicou, por sua
vez, que os anos de 2007 a 2009 assistiram a uma mudança radical nesta característica: em 2007, mais de 30% dos trabalhos eram de
um único autor, enquanto em 2008 quase 70% possuía dois autores e, em 2009, 91% distribuíram-se com dois ou três autores, com
destaque para os 55% relativos a dois autores. Embora quase três dezenas de instituições de ensino tenham sido identificadas neste
levantamento, ao se estudar a freqüência com que participaram dos eventos viu-se que a situação se assemelha à de outros
levantamentos bibliométricos. Conclue-se que o esforço dos pesquisadores de instituições públicas manteve-se destacado no que tange
ao comparecimento nos Enanpads, revelando um aparente paradoxo em relação à teórica maior pressão por produção científica que
sofreriam os pesquisadores (não estáveis) de instituições privadas. A elevada omissão quanto á informação sobre os aspectos
metodológicos adotados poderia ter sido evitada caso o processo de avaliação do material submetido aos Enanpads fosse mais rígido
quanto à obrigatoriedade deste conteúdo. Nenhum trabalho mencionou o uso da pesquisa bibliográfica – apenas à documental –
enquanto instrumento para a coleta dos dados, muito embora o levantamento das fontes utilizadas nos levantamentos das informações
tenham indicado a primazia dos livros e dos periódicos, que são clássicos veículos de informações bibliográficas, e não documentais.
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Titulo: Gaste com moderação: um estudo sobre o comportamento do jovem adulto universitário de classe C frente ao discurso do 274
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Resumo:
Este artigo tem como objetivo compreender como o jovem adulto universitário de classe C interpreta o discurso do consumo consciente
do dinheiro e do crédito veiculado em filmes publicitários de instituições financeiras. Além disso, o estudo buscou identificar se os
filmes publicitários influenciam o comportamento dos alunos em relação ao seu consumo financeiro. A pesquisa utilizou a metodologia
qualitativa, com entrevistas em profundidade. Para um melhor aproveitamento da abordagem qualitativa, o estudo contou com uma fase
preliminar na qual foi aplicado um questionário que serviu de suporte para a pesquisa qualitativa. O questionário foi aplicado para um
grupo potencial de 263 alunos do curso de Comunicação Social. O questionário continha o critério de classificação de classes sociais
adotado por Neri (2010a) e questões para avaliar o nível de conscientização dos entrevistados em relação ao uso do dinheiro e do
crédito. O objetivo desta fase preliminar da pesquisa foi o de selecionar, para a fase qualitativa, o total de 12 estudantes com idades
entre 17 e 30 anos pertencentes à classe C e separá-los em duas categorias — “C
” “N
” — para a posterior
entrevistas. Após ter selecionado 6 alunos em cada categoria proposta foi marcada uma data para as entrevistas e exibição dos filmes
publicitários a cada um dos alunos. Na fase qualitativa da pesquisa, foi feita a exibição de três filmes publicitários veiculados pelo banco
Itaú entre os anos de 2011 e 2012. Os filmes têm em comum as orientações para o consumo financeiro consciente, informando e
conscientizando sobre uma forma mais responsável do uso do dinheiro e do crédito. Os filmes foram exibidos, individualmente, aos 12
alunos classificados — 6 “C
” 6 “N
” — e serviram como um elemento estimulante para provocar a avaliação
dos alunos sobre o consumo consciente do dinheiro e do crédito e para saber como foi a recepção e interpretação de cada entrevistado
das campanhas publicitárias. Ao concluir as entrevistas, foi iniciado o período de transcrição das falas dos alunos entrevistados e após
foi feita a análise do conteúdo das entrevistas realizadas.Os resultados indicam que os alunos mostram-se bem receptivos ao discurso
para o consumo consciente financeiro veiculado pelos filmes publicitários. Independente da classificação em relação ao seu nível de
conscientizaçãoos alunos compreendem os filmes como uma mensagem de conscientização financeira, entendem que a mensagem,
geralmente, está ligada à ideia de economia e planejamento para o futuro. Consideram particularmente relevantes os argumentos
relacionados ao futuro, como aposentadoria e realização de sonhos. Outro aspecto interessante em relação à percepção das mensagens
está no fato de que os alunos, em geral, possuem grande dificuldade em enxergar a ação do banco como uma ação, exclusivamente,
educacional. De certa forma, todos deixaram transparecer desconfiança em relação à iniciativa e à intenção das instituições financeiras.
Demonstrações de dúvidas, receios, estranhamento, suspeitas, desconforto, foram reações comuns entre os dois grupos ao serem
convidados a opinar sobre a iniciativa do banco em veicular campanhas de conscientização sobre o consumo financeiro. Entretanto,
“N
”,
q
v
do dinheiro e do crédito funcionou, pois estes alunos percebem a necessidade de alterar seu comportamento rumo a um modelo de
consumo financeiro mais cons
.
“N
”
j
poupar e, principalmente, funcionam como um alerta, despertando para a necessidade de repensar seu estilo de comportamento
financeiro. Contudo, não percebeu-se uma influência imediata no comportamento de consumo financeiro dos alunos, mas sim uma
espécie de lembrete para refletir sobre a questão da organização financeira.
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Titulo: Gestão de equipamentos médicos como fonte de vantagem competitiva: o papel das práticas de qualidade num hospital de 275
excelência.
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Resumo:
A gestão de equipamentos médicos é uma fonte de vantagem competitiva no hospital, tendo a adoção de práticas de qualidade uma
contribuição significativa nesse processo. Entretanto essa gestão apresenta diversos desafios para sua efetiva implantação. Na tentativa
de superar essas dificuldades, alguns hospitais brasileiros passaram a buscar parcerias com instituições de acreditação internacionais
desenvolvendo iniciativas nacionais, adotando práticas de qualidade obtendo bons resultados. Essas iniciativas de qualidade trouxeram
bons resultados para alguns hospitais privados e públicos, observando melhorias em seus processos de trabalho, através da aplicação
de melhorias de qualidade na assistência, ou a partir da adoção de práticas gerenciais certificadas por organismos internacionais e
nacionais, certificando estas instituições como hospitais de excelência O objetivo desse estudo foi identificar as práticas de qualidade
desenvolvidas na gestão dos equipamentos médicos num hospital de excelência, a partir de categorias descritas na literatura. Estudo de
caso realizado num hospital filantrópico de excelência de São Paulo, com reconhecimento internacional pela adoção de práticas de
qualidade na prestação de serviços de saúde, bem como pelo pioneirismo inovação tecnológica na área de saúde, com experiência
consolidada há mais de 10 anos na gestão de equipamentos médicos. Foram utilizadas como fontes de coleta, entrevistas, observação
de campo e pesquisa documental. O tratamento dos dados seguiu a sistemática de construção de tabelas analíticas. Como resultados,
observou-se que o hospital desenvolvia as práticas recomendadas pelas instituições certificadoras e outros padrões próprios, além dos
recomendados, apresentando uma mudança da gestão de equipamentos do hospital que partiu de uma prática mais operacional,
transformando-se em um componente estratégico para a gestão do hospital. Como benefícios gerados desse processo destacam-se a
modernização do parque tecnológico, o desenvolvimento de pesquisas nacionais e as inovações tecnológicas constantes que
contribuíram para o posicionamento do hospital no mercado. A adoção das boas práticas contribuiu para a vantagem competitiva para a
organização em relação a concorrência, a partir do valor agregado ao negócio, no aumento da produção de serviços, no fortalecimento
dos valores institucionais e na maior atratividade de clientes para o hospital.
Titulo: Roberto Marinho: a lenda da comunicação brasileira.
Autor(es): Pereira, S.V.
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Resumo:
Roberto Pisani Marinho marcou história, foi um dos mais bem sucedidos jornalista e empresário brasileiro, sendo um dos homens mais
influentes e poderosos do Brasil no século XX, não obstante tamanha magnitude, ele sempre teve em vista o bem estar de seu país,
contribuindo de forma expressiva no crescimento nacional por meio da comunicação. Marinho revolucionou os meios de comunicação
no aspecto qualitativo e quantitativo, ao estabelecer um modelo de indústria de entretenimento de alta qualidade técnica e de conteúdo,
“
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novas tecnologias para os veículos de comunicação, para ele a tecnologia era indispensável para o crescimento de qualquer empresa.
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o intuito de evitar a censura à produção artística brasileira. Através da comunicação, Roberto Marinho colaborou com a formação
cultural de nosso país, divulgando os valores, costumes e crenças regionais, transformando a tela da televisão em um reflexo da
sociedade brasileira, como mencionado em
h
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colaboração de Marinho na construção de uma identidade nacional. Ele também contribuiu no fortalecimento da economia nacional,
visto que as Organizações Globo empregam mais de vinte mil profissionais, ajudando no sustento de inúmeras famílias brasileiras.
Roberto Marinho se tornou um exemplo de empreendedor, apesar de que preferia ser chamado de jornalista ao invés de empresário.
Além disso, ele promoveu o desenvolvimento da publicidade, várias empresas começaram a investir abundantemente na divulgação de
seus produtos e serviços por intermédio da televisão, impulsionando os brasileiros ao consumo, fortalecendo, deste modo, a economia
nacional. Vale ressaltar que Marinho ajudou a consolidar o direito dos brasileiros à informação. O Jornal Nacional, por exemplo, foi o
primeiro programa de notícias transmitido em rede nacional, levando informação a todas as regiões, de norte a sul, auxiliando os
brasileiros a compreender o potencial do nosso país e conhecer o mundo sem sair de casa. Em outras palavras, ele garantiu uma nova
dimensão ao jornalismo brasileiro. Roberto Marinho sempre sonhou com a integração nacional, através da televisão transformou esse
sonho em realidade, fazendo com que os brasileiros conhecessem melhor o seu próprio país, a sua cultura, as suas belezas e também os
seus problemas. Um homem simples e altamente responsável, tinha como a principal marca a obstinação, visto que, empenhou a sua
própria casa para fundar a Rede Globo, lutou catorze anos a fim de conseguir colocar a Tv no ar. Em décadas de trabalho construiu um
império: As Organizações Globo, o maior grupo de empresas de mídia da América Latina e uma das maiores do mundo. Pela
grandiosidade de sua obra, foi eleito em 1993, membro da Academia Brasileira de Letras e em 1999 foi nomeado pela revista Isto é, como
o brasileiro do século na categoria comunicação. De fato, Roberto Marinho foi um exemplo de cidadão brasileiro que por meio da
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contribuição à comunicação brasileira e ao desenvolvimento nacional.
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Resumo:
Clima Organizacional é um fenômeno que interfere e orienta os comportamentos individuais dos empregados em uma organização.
Muitas empresas preocupadas com o desempenho e produtividade de seus funcionários, já adotaram a pesquisa de Clima
Organizacional como ferramenta de gestão, ou seja, se utilizam dos resultados das mesmas para mensurar, avaliar e melhorar a satisfação
dos seus funcionários. Este estudo buscou identificar como as pesquisas de Clima Organizacional são utilizadas em Banco Público de
direito privado que, embora vise o lucro, é um agente de execução de diversas políticas públicas federais direcionadas para o âmbito
social. Objetivo: Analisar as pesquisas de Clima Organizacional realizadas por um Banco Público, agência de Vitória-ES, nos anos de 2005,
2007 e 2009 a fim de identificar se as mesmas contribuíram para melhorar o Clima Organizacional da instituição e quais ações de
melhorias foram tomadas. Metodologia: Foi realizado um estudo de caso em uma agência de um banco público de direito privado,
situada em Vitória-ES. O método utilizado foi uma análise documental das pesquisas de Clima realizadas nos anos de 2005, 2007 e 2009
e dos planos de ação gerados. Resultados: Os resultados mostram que a empresa utiliza a pesquisa como ferramenta para melhorar o
Clima Organizacional e realiza ações de melhorias alinhadas com suas estratégias. A pesquisa de 2005, por exemplo, revelou que um dos
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promoção de qualidade de vida no trabalho; Respeitar a jornada de trabalho e revisar a carga de trabalho por empregado, revisar e
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melhorias foram: Desenvolver critérios e procedimentos para valorização do mérito na modelo de valorização e ascensão; Estabelecer
equidade no tratamento dispensado aos empregados; Disseminar os valores éticos da Caixa; Respeitar a jornada de trabalho e Promover
processos seletivos transparentes. Na pesquisa de Clima de 2007 foi observada melhora dos fatores apontados como críticos em 2005.
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anterior. Para promover melhora desse fator, foi implementado Programas de Desenvolvimento em Liderança Educadora. O fator
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observado que, para isso, o Banco adotou ações voltadas para clarificar os critérios para a ascensão profissional na empresa, baseados
nas ações já citadas no fator Justiça e Transparência. Além disso, definiu uma política interna de Reconhecimento e Valorização do
Empregado. Conclusão: Após os comparativos de todas as pesquisas, foi possível perceber que as ações realizadas foram percebidas
pelos funcionários e que, na maioria dos fatores, essas ações foram suficientes para aumentar seus níveis de satisfação. Com isso podese observar que a gestão do Clima Organizacional pode funcionar como uma ferramenta que auxilia os gestores a canalizar a atenção para
aspectos relevantes para organização e para o desenvolvimento humano.
Titulo: Satisfação de clientes na prestação de serviços de secretaria escolar em uma instituição superior de ensino.
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Resumo:
Para sobreviver no mercado as empresas precisam satisfazer seus clientes, fornecendo serviços de qualidade com um bom atendimento.
Ao satisfazer seu cliente, a empresa está buscando a fidelização dele e, consequentemente, projetando lucros para o futuro. Na
prestação de serviços, por ser uma ação intangível, é necessário construir uma relação de confiança com o cliente, sendo que a qualidade
no atendimento esta ligada diretamente a qualidade no relacionamento estabelecido. Objetivo: Este pesquisa objetivou analisar e
comparar a satisfação dos clientes na prestação de serviços de secretaria escolar com a secretaria virtual (SIA) de uma Instituição de
Ensino Superior Privado em Vitória-ES. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório, que utilizou como
instrumento de coleta de dados um questionário com questões fechadas sobre a satisfação com o serviço de secretaria da instituição
que estudam. Foi aplicado 150 questionários em alunos de diversos cursos de graduação da instituição investigada. Resultados: Em
relação qualidade do serviço prestado, observamos que na secretaria presencial a maioria dos entrevistados, 62,86% não demonstraram
satisfação com a qualidade oferecida. Ao contrário da secretaria virtual, que 65% aprovaram o serv . Q
“
à
õ
”,
v -se que o nível de satisfação entre as duas secretarias, é praticamente o mesmo. Há, entretanto, dados
que indicam fragilidades em ambas secretarias: a maioria dos alunos, 79,29% na secretaria presencial e 74,29% na secretaria virtual,
indicaram que não há preocupação da empresa em sanar dúvidas após a utilização de algum serviço; a maioria dos alunos também
indica, em ambas secretarias, que o problema não foi resolvido de imediato. Também observou“
õ
”. E
“ v ê
”h v
aria
presencial: 57,86% dos alunos responderam que há divergência de informações entre os funcionários da secretaria presencial.
Conclusão: Apesar dos índices negativos apurados sobre a satisfação com os serviços de secretaria da instituição investigada, 73,57%
dos alunos responderam que indicariam a instituição para um amigo, mostrando que há outros serviços, nessa mesma organização, que
interferem na satisfação geral. Vale, entretanto, ressaltar que é urgente a melhoria do serviço de secretaria, tanto presencial quanto
virtual, como um diferencial competitivo nessa instituição. Isso porque um dos modos mais importantes de uma empresa se diferenciar
das outras é executar serviços de qualidade superior ao de seus concorrentes.
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Resumo:
Nesses tempos modernos os consumidores estão mais seletivos quanto as suas necessidades, demonstrando percepções maiores
referente aos serviços prestados pelas empresas. Eles buscam bons produtos, serviços e atendimento que o satisfaçam, além de estarem
mais seletivos e sofisticados. A realidade do mercado evidencia uma grande competitividade entre as empresa que atuam neste
segmento, levando-as assim, a adotar uma parceria com o cliente para conquistar sua fidelidade. Na prestação de serviços, por ser uma
ação intangível, é necessário construir uma relação de confiança com o cliente, sendo que a qualidade no atendimento esta ligada
diretamente a qualidade no relacionamento estabelecido. Sendo assim, de a
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Instituições de Ensino Superior não é diferente, pois diante de um ambiente cada vez mais competitivo tem se tornado um desafio
sobreviver por um longo período. Um dos maiores e mais qualificados grupos de ensino superior da América Latina, a Faculdade Estácio
de Sá tem uma história que teve início em 1970. O grupo educacional tem hoje universidades, centros universitários e faculdades,
distribuídos em 76 unidades, em 16 estados do País e América Latina. Sua missão é promover a formação e ascensão profissional de
seus alunos através de uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua.
Devido à alta competitividade nesse mercado, a satisfação do cliente com relação ao atendimento oferecido pela Faculdade Estácio de Sá
– Vitória/ES é considerada um ponto importante na busca pelo diferencial, fez se necessário uma pesquisa de campo para medir o grau
de satisfação dos alunos do turno noturno. A empresa oferece dois tipos de serviços em sua secretaria. O sistema virtual que agiliza o
processo e o cliente ganha tempo, onde são oferecidos serviços de acesso à biblioteca virtual, acadêmico, material didático,
requerimentos, financeiro, avaliação institucional, atividades complementares. E a secretaria presencial que depende de um pré
agendamento pelo site da faculdade na secretaria virtual. Para sobreviver no mercado as empresas precisam satisfazer seus clientes,
fornecendo serviços de qualidade com um bom atendimento. A satisfação do cliente não é consequência somente do resultado e/ou da
conformidade com as especificações técnicas, mas também de fatores como prazo, condições de pagamento, pontualidade na entrega,
atendimento pré e pós-venda. Ao satisfazer seu cliente, a empresa está buscando a fidelização dele e, consequentemente, projetando
lucros para o futuro. Quando um cliente passa a comprar em seu estabelecimento comercial, ou utilizar os seus serviços pela satisfação
que lhe é proporcionado, ele torna se um cliente fiel. O objetivo é identificar a percepção qualidade no atendimento das secretarias da
unidade, especificamente avaliar os tipos de serviços prestados na Instituição, pesquisar a percepção da qualidade e analisar os fatores e
características que afetam e influenciam a qualidade no atendimento. O artigo aborda pesquisa de campo descritiva de caráter
exploratória, elaborada através de um questionário com questões fechadas, de natureza quantitativa, aplicada aos alunos do turno
noturno da Faculdade Estácio de Sá campus de Vitória ES. A amostra constituiu em 140 alunos do turno noturno, o que representa
aproximadamente 10% da população investigada, sendo essa coleta feita de forma aleatória. Os resultados mostram uma divergência nos
dois tipos de serviços prestados. Quando o serviço é presencial, o funcionário demonstra uma carência em procurar atender e resolver
de imediato o problema do aluno. Já no serviço virtual, o aluno esta satisfeito com a agilidade do processo. O que fica claro é que os
serviços precisam de alguns ajustes que se fazem necessários em relação ao feedback da Empresa.
Titulo: O processo de inovação tecnológica nas atividades de front-office das empresas de serviço.
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Resumo:
O setor de serviços tem crescido bastante e está assumindo um papel cada vez mais importante na economia mundial. Devido à
importância do setor de serviços e às suas especificidades, desenvolveu-se este estudo com o objetivo de entender o processo de
inovação tecnológica nas empresas de serviço de alto contato. O estudo baseou-se em uma pesquisa exploratória qualitativa que usou
um instrumento semi-estruturado para obter os dados. Este instrumento foi utilizado em um estudo de caso de uma rede de
restaurantes que tem muitas filiais e que implementou uma inovação tecnológica objetivando a eficiência na operação de suas atividades
de front-office. Esta inovação consiste em um sistema que o garçom utiliza para registrar os pedidos eletronicamente e enviá-los para a
área de back office. Com base na entrevista com o gerente de TI da empresa observou-se que a decisão de adoção da inovação foi feita
sem usar um processo estruturado. Além disso, observou-se que a motivação para adoção da inovação tecnológica está relacionada com
a importância que a companhia dá para a redução dos efeitos da variabilidade e da inseparabilidade sobre suas atividades de frontoffice. Este trabalho envolve o estudo de uma empresa do setor de alimentos que atua no Brasil no segmento de restaurantes que
operam com o produto galeto. Em suma a empresa é pioneira na oferta de frango desossado. O problema de pesquisa que se sustenta
este trabalho é se há a necessidade de se inovar para se manter competitivo no mercado. O maior interesse da empresa, é, além de
aumentar a rapidez e a agilidade no atendimento, é de criar um padrão de atendimento, que permita, mesmo com a troca de funcionários,
manter a mesma qualidade do serviço, através de um treinamento específico, o que minimizaria a quantidade de erros humanos. Além
disso, criar uma inovação perceptível a todos, que agrade à maioria dos clientes.
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Resumo:
A Bolsa de Valores de São Paulo, também conhecida com BOVESPA, é a maior Bolsa em operação na América do Sul, segunda maior do
mundo em valor de mercado atingindo R$ 30,4 bilhões (Jornal O Globo, 2010) em setembro de 2010 e com volume de negociação para
o mesmo ano de R$1.066,2 bilhões (Relatório Bovespa, 2010). Diariamente investidores de todos os portes buscam rentabilizar seu
capital através de produtos financeiros oferecidos no mercado. Porém, para que isso seja possível, são necessários análises e
aprofundamento teórico visando racionalizar a análise de investimentos, diminuindo assim o risco de perdas. Duarte Júnior (2005),
afirma que em qualquer investimento existem níveis de incerteza, e que é necessário mensura-las a fim de prever possíveis perdas, sendo
assim qualquer medida numérica que defina essa incerteza é reconhecida como risco. Oliveira e Pacheco definem que mercado, [Favor
enviar o texto modificado.] pode ser compreendido como o processo pelo qual as pessoas interessadas em vender algum produto ou
serviço encontram-se com as pessoas interessadas em comprar esse mesmo produto ou serviço (2010, p.9). No mercado de ações não
ocorre diferente, porém, as oscilações e o alto grau de risco relacionado a este mercado, exige uma grande quantidade de informações e
conhecimento técnico. Entende-se que ações, [Favor enviar o texto modificado.] são títulos (negociáveis) de renda variável que
representam a menor fração do capital da empresa emitente, [Favor enviar o texto modificado.] o valor da ação (preço de compra e
venda) é determinado em mercado, variando principalmente em função do desempenho financeiro previsto para companhia, bem como
da conjuntura econômica, doméstica e internacional. (LIMA, LIMA & PIMENTEL, 2011, p.25-26).
q
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as informações de maneira racional, difundiu-se em duas grandes correntes teóricas, a corrente fundamentalista e a corrente técnica.
Segundo Pinheiro (2009) análise fundamentalista, objeto de estudo do presente projeto, é a análise de toda informação disponível da
organização em questão, a fim de obter seu verdadeiro valor de mercado e assim emitir uma recomendação de investimento. O mercado
de ações se caracteriza pelo dinamismo e competitividade que resultam em uma parcela de incertezas, que por sua vez são atenuadas por
informações relevantes e conhecimentos complexos em Finanças. O objetivo geral deste artigo é analisar a eficiência dos fundamentos
contidos no teorema de Joel Greenblatt no mercado de ações brasileiro, comumente conhecido como BOVESPA, no período de abril de
2002 a fevereiro de 2012. Para determinar os resultados obtidos pelo modelo de Greenblatt no mercado de ações brasileiro (BOVESPA)
foi feita uma pesquisa do tipo exploratória e, quanto aos métodos, um estudo de caso baseado em pesquisa bibliográfica e análise
documental. Foi utilizado como espaço amostral todas as ações de empresas listadas na BOVESPA durante o período estudado, o qual
abrange do ano 2001 a 2011. Uma vez que para iniciar os investimentos em 2002 se faz necessário estudar os dados relativos ao espaço
amostral referente ao ano de 2001. Todos os dados de balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício, índices de análise
das empresas e índices de mercado local foram obtidos com a utilização do banco de dados do software Economática. Os índices
históricos das bolsas internacionais foram retirados do Yahoo Finance e os de renda fixa da CETIP. O resultado acumulado da carteira, foi
superior a 12.500 %(doze mil e quinhentos por cento), 26 vezes superior ao maior rendimento apurado dentre os índices comparativos.
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Resumo:
Nesta pesquisa, apresentada como um recorte de um trabalho maior desenvolvido em Programa de Pós-Graduação em nível de
Mestrado, analisa-se uma sequência didática (SD) destinada ao ensino de Funções Polinomiais, instrumentalizadas por um software.
Este estudo baseou-se nas dificuldades apresentadas pelos alunos ao estudarem este assunto, na importância do mesmo para a
formação de um cidadão e na sua relevância para os estudos futuros no Ensino Superior e, também, nas possibilidades do uso de uma
ferramenta computacional como importante recurso para auxiliar professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem. Desta
forma, a pesquisa objetivou analisar uma SD para o ensino de Funções Polinomiais de 1º e 2º graus instrumentalizada por um software.
Para objetivos específicos tem-se: identificar as respostas utilizadas pelos alunos na construção e na interpretação de gráficos das
Funções Polinomiais utilizando o lápis e papel e verificar, a partir de uma SD, como o Winplot pode favorecer os alunos na construção e
na interpretação de gráficos das funções. Diversas pesquisas defendem o uso dos recursos tecnológicos, especialmente dos
computadores, uma vez que estes são considerados como grandes aliados para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e ferramenta
fundamental para os professores. A informática tem sido apontada, pelos documentos oficiais e por diversos pesquisadores, como uma
das possibilidades de mudança da prática pedagógica. Diante das possibilidades do uso das tecnologias da informática nas salas de aula
é importante destacar que a Matemática tem sido uma área muito privilegiada em relação às diversas tecnologias presentes no mundo
moderno. Sejam as calculadoras, os jogos virtuais, os computadores e os diversos softwares, todos esses recursos tecnológicos estão
sendo propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais com o intuito de melhorar o processo de ensino e de aprendizagem da
Matemática.O aporte teórico também foi direcionado para algumas concepções ligadas a Didática da Matemática (Teoria das Situações
Didáticas, Transposição Didática e Transposição Informática), que se insere como uma das tendências que compõem a grande área de
Educação Matemática. A pesquisa foi desenvolvida segundo as concepções metodológicas da Engenharia Didática, tendo como campo
de pesquisa uma Escola Pública e os sujeitos; inicialmente, 36 alunos que realizaram o teste diagnóstico (1ª etapa da pesquisa). Destes,
em virtude das limitações do laboratório de informática, foram selecionados 15 e apenas 9 participaram do desenvolvimento da SD (2ª
etapa da pesquisa), todos alunos do 1º ano do Ensino Médio. Inicialmente, foi aplicado um teste diagnóstico, composto por sete
questões relacionadas à construção e interpretação gráfica, para levantar os conhecimentos prévios e as dificuldades inerentes aos
conceitos de função e, a partir dos resultados obtidos, elaborou-se a SD para ser desenvolvida com o uso do Winplot. Esta foi
constituída de 7 questões produzidas a partir dos subsídios apresentados no teste diagnóstico. Os resultados do teste diagnóstico
apontaram para dificuldades relacionadas à plotagem de pontos no plano cartesiano e sobre os eixos, aos problemas em reconhecer a
leitura gráfica como um elemento importante para encontrar soluções de problemas e as dificuldades na construção gráfica. A partir
destas dificuldades estabeleceu-se a SD para ser desenvolvida apoiada ao Winplot. Em relação às análises da SD, convém destacar os
seguintes aspectos: a) O uso do Winplot proporcionou maior liberdade nas escolhas a serem estudadas, não sendo mais necessário
levar em consideração as limitações de cálculos ou de conjuntos numéricos; b) A utilização do Winplot permitiu que, a partir da
visualização dos gráficos construídos pelo programa, os alunos pudessem se dedicar mais ao estudo das características das funções; c)
Isoladamente, o manuseio do software não é suficiente para possibilitar a construção do conhecimento.
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Resumo:
Este estudo investigou como a comunicação integrada de marketing, CIM, está sendo aplicada no mercado carioca, examinando práticas
da CIM a partir do ponto de vista das agências de propaganda. Partiu-se de referências consagradas para definir conceitos relacionados à
CIM. O objetivo principal deste trabalho é: investigar como a CIM está sendo aplicada no mercado carioca, examinando as práticas
características da CIM do ponto de vista das agências de propaganda. Para tanto foram investigados os seguinte aspectos: como ocorre
o processo de seleção e utilização das ferramentas de comunicação com o uso da CIM, considerando o foco no consumidor final ou
potencial; a presença ou não da utilização de uma declaração de posicionamento como tema integrador das mensagens criadas para a
comunicação de marketing. Neste trabalho, foi utilizada a abordagem qualitativa. Como a finalidade foi levantar informações sobre uma
área pouco estudada até o momento, foi utilizada a investigação exploratória. Quanto aos meios de investigação, esta pesquisa utilizará o
método de estudo de casos, por meio do estudo de caso único incorporado. O caso estudado é a aplicação da CIM do ponto de vista
das agências de propaganda, tendo como contexto o mercado carioca. As unidades incorporadas de análise ou sujeitos da pesquisa
escolhidos foram quatro agências de propaganda, pois, tradicionalmente, foram responsáveis pela coordenação de todo o processo de
criação, de execução e de gestão da comunicação de marketing de seus clientes, sobretudo porque a propaganda era a ferramenta mais
utilizada na comunicação de marketing. Para o levantamento das evidências foi utilizada a entrevista em profundidade. Para análise e
interpretação das evidências foi aplicada a análise de conteúdo de base semântica, utilizando uma grade fechada de categorias, definidas
a partir dos objetivos da pesquisa. A análise e interpretação dos dados apresentaram os seguintes resultados: As agências de
propaganda cariocas conhecem e praticam a CIM e as empresas-cliente de maior porte, também. No entanto, as nomenclaturas,
comunicação integrada de marketing e CIM, são pouco conhecidas e utilizadas. Outros termos são usados como fullservice, 360º, IMC,
IMC briefing. Esse estudo atesta o grau de aceitação e progresso da CIM no mercado carioca. A flexibilidade na escolha das ferramentas
de comunicação, característica da CIM, segundo Shimp (2009), é uma mudança ainda em processo no mercado carioca, por implicar
profissionais de marketing especializados em todas as ferramentas de comunicação. As agências estão conscientes da necessidade de
ampliar a sua capacidade de ofertar novas formas de contato entre empresas e consumidores. Existe a preocupação em adequar as
ferramentas de comunicação ao público-alvo e em minimizar os custos da comunicação das empresas-cliente, mas sem perder em
qualidade. O objetivo de comunicação foi apontado como determinante na escolha das ferramentas de comunicação. Esta variável reitera
o foco no cliente, a preocupação em afetar o comportamento do consumidor e em criar laços com o mesmo, três características da CIM,
apontadas por Shimp (2009). As agências de propaganda estudadas demonstraram consciência no que diz respeito ao uso de uma
declaração de posicionamento. As empresas-cliente desenvolvem suas declarações de posicionamento, mesmo que seja de forma parcial
com as agências de propaganda também participando desta definição. Como conclusão pode-se dizer que a investigação realizada
revelou que a CIM está sendo aplicada no mercado carioca, com o processo de seleção e utilização das ferramentas de comunicação
ocorrendo de forma mais flexível e diversificada, sempre considerando o público-alvo e com as agências de propaganda e as empresascliente demonstrando consciência da importância do uso de uma declaração de posicionamento
Titulo: Mobbing: a toxidade organizacional.
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Resumo:
Vive-se atualmente uma sociedade altamente competitiva, o que torna o mercado de trabalho cada vez mais inseguro quanto à
estabilidade no emprego. As pessoas buscam ser melhores e mais eficientes no que fazem, mas em contra partida esta insegurança gera
uma reação totalmente tóxica para o ambiente de trabalho, e esta reação aflora como assédio moral, ou ainda como é chamado nos
Estados Unidos: Mobbing. Através da pressão exercida sobre o empregado muitos com medo de perderem o emprego e outros com sede
de poder, agridem moralmente de forma perversa seu colega de trabalho, subordinado e em alguns casos até mesmo seu superior. Estas
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tornando-a desnecessária para que o perverso seja visto como um bom funcionário, ou para que o superior perverso continue em seu
cargo. A insegurança de supervisores, gerentes, diretores e até mesmo lideres de equipes torna-os totalmente agressivos com um
colaborador que apresente qualificações semelhantes ou superiores aos seus, isso porque sabem que profissionalmente a vítima pode
exercer a mesma função, pois esta preparada em sua estrutura de formação. Ao invés de tratarem as qualificações como oportunidades
de crescimento e para gerar acréscimo de valores, o chefe perverso cria um ambiente de verdadeiro martírio para a vítima que passa a
perder a autoestima e acaba entrando em um total enredamento, isolando-se na obscuridade de preconceitos estabelecidos por este que
deveria ser seu facilitador. Em meio a tantas agressões os Recursos Humanos das empresas em todo o mundo tem estudado
mecanismos para solucionar este problema, mas esta busca esta ainda no começo uma vez que vivemos em uma estrutura altamente
consumista que valoriza mais o produto do que o produtor, ou ainda a quantidade e qualidade dos produtos do que a qualificação e
qualidade de vida das pessoas. Mudar a perversidade vai além da mudança organizacional, ela abrange a mudança cultural e moral, e para
entendermos um pouco mais sobre o Mobbing, como surge, quais são seus tipos e fases, o risco para empresa e para a vítima e como
podemos prevenir esta ação degradadora apresentaremos este assunto que tanto destrói as organizações e as pessoas.
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Resumo:
O manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, sujeito à influência constante das marés
e característico de regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, estes ambientes distribuem-se ao longo da costa, desde o estado do Amapá
até Santa Catarina, perfazendo uma área total de 25.000 metros quadrados, colocando-o entre os países com maiores extensões de
manguezais do mundo. A disponibilidade de alimento faz com eles funcionem como locais de abrigo para algumas espécies. Desde os
tempos mais remotos, não somente os animais, mas também o Homem, tem uma grande relação com este ecossistema. Este ambiente,
porém, vem sofrendo ao longo dos anos agressões que contribuem para sua degradação constante e crescente. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar a percepção ambiental dos moradores dos arredores do manguezal de Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro – RJ. A
coleta de dados foi feita através de formulários com 13 moradores da região em estudo. Analisando os resultados pode-se verificar que a
maioria deles (30,77%) possuía mais de 65 anos de idade; 76,9% morava no local há mais de 40 anos; 53,8% possuíam Ensino
Fundamental Incompleto; 46,1% tinham família com 3 a 5 pessoas; 61,54% tinha até 2 membros da família trabalhando como coletores
de crustáceos e moluscos no mangue; 70% declarou que os animais coletados são um complemento na alimentação da família; 38,5%
dos chefes de família são pescadores e/ou coletores e dependem diretamente do manguezal. Cerca de 77% dos moradores analisados
afirmaram ter percebido mudanças no mangue, sendo que cerca de 89% relacionam estas mudanças com a diminuição da quantidade de
animais presentes no local. Cerca de 44,5% acreditam que isso ocorreu devido à poluição do local. A maioria deles (53,8%) acredita que
sua atividade não contribuiu para a diminuição dos animais ali presentes. Os dados aqui apresentados revelam a necessidade da
elaboração de um projeto de educação ambiental para o local; capacitações que proporcionem outras formas de renda para a
comunidade e uma fiscalização contínua e efetiva no local.
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Resumo:
Nas últimas décadas a preocupação com o meio ambiente tem aumentado gradativamente, não apenas em âmbito mundial, mas também
em nosso país. No Brasil, retirando os interesses governamentais, a questão em foco dispõe ainda da preocupação da sociedade como
um todo e de inúmeros órgãos não governamentais. Os conflitos ambientais oriundos do avanço da urbanização e a degradação dos
recursos naturais originaram a necessidade de implantação de medidas mitigadoras para as desconformidades ambientais. Desta
maneira, a atividade de uso e manejo dos solos se tornou objeto de constante monitoramente por parte de órgãos fiscalizadores, bem
como, de algumas entidades privadas, considerando a obrigatoriedade de atendimento e aplicação das legislações ambientais brasileiras.
O Licenciamento Ambiental é um instrumento que através de uma avaliação prévia de projetos ou atividades, tanto do poder publico,
quanto de particulares, que, com sua instalação, operação ou mesmo ampliação possam vir a causar algum dano ao meio ambiente,
sendo ferramentas positivas para prevenção e controle ambiental possibilitando que o desenvolvimento econômico caminhe junto com
a proteção ao meio ambiente. No Brasil a principal fonte de energia ainda é proveniente de recursos não renováveis, tendo como grande
potencia a energia hídrica, que é utilizada em grande escala, devido aos grandes mananciais de água ainda existentes. Atualmente a
discussão voltada à utilização de fontes alternativas para a produção de energia elétrica, tendo como principal motivo é a preservação de
mananciais e a falta de chuva que esta ocasionando grandes déficits na oferta de energia elétrica. A bioenergia, energia proveniente do
processo agroindústria de usinas sucroalcooleiras, que gera energia através do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, resíduos gerados no
processo de fabricação industrial do álcool e do açúcar, tem sido uma das fontes de energia alternativa mais estudada no Brasil. O
presente trabalho tem como foco mostrar os principais tramites legais atualmente existentes para implantação de Usinas no MS. O
projeto se encontra atualmente na fase de levantamento detalhado de todas as etapas de licenciamento ambiental, demonstrando o
período necessário para liberação e implantação do empreendimento. Pretende-se ao final do estudo montar um documento para
utilização por parte do quadro de docentes e acadêmicos da Faculdade Estácio de Sá, em todas as suas unidades da federação, visando
orientar e/ou ser utilizado como parâmetro quando do estudo dos principais procedimentos ambientais exigidos para desenvolvimento
da atividade sulcroenergética e o tempo necessário para obtenção das licenças obrigatórias.
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Resumo:
O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo ambiental exigido pelo órgão ambiental federal, estadual ou municipal,
tendo como objetivo a internalização das externalidades negativas ambientais produzidas pelas atividades potencialmente poluidoras e,
uma vez realizados, garante-se o cumprimento de um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Objetiva-se identificar as
atividades potencialmente poluidoras existentes no município de Campo Grande, por meio de uma avaliação quantitativa dos
procedimentos de licenciamento existentes na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da prefeitura da
cidade de Campo Grande/MS. O trabalho ainda tem como objetivos específicos: Conceituar licenciamento ambiental e identificar sua
previsão legal no âmbito federal, estadual e municipal; Estudo da legislação ambiental municipal a respeito do licenciamento ambiental;
Analisar os princípios do desenvolvimento sustentável e do poluidor-pagador: internalização das externalidades negativas ambientais;
Pesquisar e apresentar estatísticas das atividades potencialmente poluidoras existentes no município de Campo Grande. A metodologia
de estudo é o dedutivo-indutivo, visto que serão analisados, teoricamente, os princípios do direito ambiental para, em seguida, verificar a
efetividade dos mesmos à realidade do município de Campo Grande. Serão três etapas: levantamento e estudo da literatura;
Levantamento dos processos de licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano;
Organização, processamento e divulgação dos dados por meio de ferramentas da Estatística utilizando o software Excel®. Como
resultado parcial fez-se a consulta à Lei municipal 3612/99 que institui o Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental
possibilitando a elaboração de um fluxograma norteador dos procedimentos para obtenção das licenças prévia, instalação e operação.
Concomitantemente foram levantadas as atividades e empreendimentos potencialmente poluidores, sujeitas ao licenciamento ambiental
municipal.
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Praia De Itaipu
Resumo:
A praia de Itaipu em Niterói – RJ, é uma praia oceânica, de águas calmas e, por isso, muito procurada por turistas, principalmente aqueles
que possuem crianças. Somada à tranqüilidade e beleza natural, a praia também é freqüentada por tartarugas marinhas fato que atrai
ainda mais os turistas da região. Infelizmente a areia, o mar e o costão rochoso são alvos da poluição causada pelo lixo deixado pelos
turistas que a freqüentam. Os detritos são facilmente observados na areia, dentro da água e agarrado às pedras do costão rochoso. Um
dos maiores problemas ocorre devido ao plástico ali deixado, que pode ser confundido pelas tartarugas com seu alimento (águas vivas)
provocando sua morte. Além disso, o lixo pode ocasionar uma série de problemas de saúde em seus freqüentadores. O presente
trabalho teve como determinar o perfil do comportamento ambiental dos freqüentadores da praia. A coleta de dados foi realizada no
período de janeiro a maio de 2012, através de formulário, com XX frequentadores e XX comerciantes. A análise dos dados revelou que A
faixa etária predominante dos entrevistados nas praias era de adultos de 46 a 60 anos (33,33%); 40% possuíam renda entre R$ 1.240,01
e R$ 3.110,00, 75,76% eram moradores de Niterói, 39,4% possuem curso superior completo. Com relação a infraestrutura da praia
51,6% acreditam que a prefeitura deveria ampliar os investimentos no local. 54,5% dos frequentadores afirmaram descartar
adequadamente o lixo quando estão na praia. Com relação aos frequentadores que jogam lixo na areia 77,4% acredita que este ato é
errado mas admite não fazer nada quando vê isto acontecendo. 52,7% dos frequentadores acreditam que as tartarugas marinhas são um
dos principais motivos pelo qual as pessoas vão a esta praia. Com relação aos comerciantes verificou-se que 41,7% possui renda de até
R$ 622,01; 83,4% são moradores de Niterói; 50% acreditam que sua atividade não traz qualquer impacto ao meio ambiente; 91,7%
sentem-se responsáveis pelo lixo produzido pelos clientes e alegam recolhê-lo; 100% acredita que a criação de um programa de educação
ambiental ajudaria a melhorar as condições do local e, consequentemente, aumentar os lucros. Os resultados obtidos permitiram a
obtenção de dados para a elaboração de uma cartilha de educação ambiental para os frequentadores da praia de Itaipu.
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Resumo:
O trabalho propõe-se a demonstrar dados e resultados de uma pesquisa, tendo comobase o Estudo de Caso, cujo objetivo concentra-se,
principalmente, em compreenderqual a visão das pessoas que utilizam a modalidade de ensino e aprendizagem onlinequando
relacionamos as emoções, contribuindo para a qualidade da educação a distânciaonline. Como percurso metodológico, elegeu-se o tipo
de pesquisa exploratória, hajavista que o estudo adotou, para fins de análise, alguns conceitos voltados para o tema, –inter-relações,
mediação, interatividade e a linguagem dialógica, emoção e cognição –buscando nesse arcabouço teórico a ênfase com as relações das
emoções no processo deensino e aprendizagem online. Para consolidar a pesquisa de campo, realizou-se umdiagnóstico com uma
amostra composta por 9 (nove) educandos da web-aula(professores da Estácio unidade Bahia), pela aplicação de um questionário,
objetivandoverificar se os educandos dos cursos online reconhecem a importância dos aspectos daemoção para a aprendizagem
individual e coletiva. Em síntese, todos compreendem quea emoção tem um papel fundamental para a construção do conhecimento,
devendo serestudada e analisada em qualquer modalidade de ensino – seja na educação online, sejana presencial – e que o grande
diferencial está na disciplina dos interlocutores (alunoprofessores-grupo), na mediação pedagógica, no conteúdo, no design do
ambiente, oque facilita a interatividade e a forma da linguagem. Incluiu-se, também como campo depesquisa a web-aula da Estácio de Sá,
ó
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(PIQ EAD)–curso: Educação e Sustentabilidade, de modo a serem analisados osdiálogos da tutora e de 19 (dezenove) educandos, em
processo de interatividade,visando conhecer como se manifestam as emoções no ambiente virtual. Foi possívelidentificar na escrita e em
outros elementos da linguagem no fórum 2 as característicasque materializaram as emoções dos educandos. Os resultados foram
satisfatórios, já quese identificaram no ambiente web-aula, nos diálogos dos educandos, 17 expressões dosentimento de ira, 10 do
sentimento de medo e 05 de tristeza. A soma dessessentimentos, o equivalente a 32 manifestações da emoção, relaciona-se às
insatisfaçõesreferentes ao contexto do tema em discussão no fórum que, pelo grau de polêmica,desdobrava-se em diferentes opiniões e
questionamentos. O ponto mais alto identificadona análise dos diálogos foram as 33 expressões do sentimento de prazer e 18 do
sentimento de amor. O somatório desses sentimentos corresponde a 51 expressões daemoção. Essas marcas da emotividade foram
identificadas tanto pelas palavras escritasquanto pelos símbolos utilizados no ambiente online, o que revela a efetiva participaçãode
todos os envolvidos e comprova a satisfação dos educandos quando expressaram, pormeio da escrita dialógica, suas emoções de
satisfação com a proposta dessa modalidade,a saber: o conhecimento construído no fórum, o material disponibilizado, as interações
desenvolvidas, bem como a habilidade e didática da tutora nas mediações. Os resultadosevidenciaram que a emoção na educação online
é possível de ser incorporada naspráticas pedagógicas, considerando-se que os indivíduos os quais utilizam essamodalidade são, antes
de tudo, motivados pelos sentimentos e que, por essência,precisam externalizar tais emoção, o que lhes confere as características de
seres sociaise, portanto, em processo de aprendizagem. O que se pode extrair, como conclusão destetrabalho, é que, indubitavelmente, a
emotividade instaura-se no processo de ensino eaprendizagem na retroalimentação das emoções. O que se propôs neste estudo, ainda
incipiente – já que a temática da emoção no ambiente virtual de aprendizagem não contaainda com teorias específicas –, é que os
educadores comecem a vislumbrar novaspossibilidades de associar a emoção a esse novo cenário de aprendizagem.
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Resumo:
Este trabalho tem por foco apresentar o papel do treinamento na promoção da educação corporativa em uma organização que atua com
o ensino a distância, face aos seus desafios em relação aos seus colaboradores. Tem o intuito de identificar o grau de satisfação dos
colaboradores em relação ao treinamento recebido, as informações transmitidas, e ao feedback. Atuando no mercado de ensino a
distância desde 1999, tem por objetivo de desenvolver sistemas de ensino qualificados e adaptados a realidade brasileira, por meio de
conceito de inteligência educacional, ou seja, através da preparação e formatação de conteúdos para livros, videoaulas e plataformas
computacionais, sempre de forma integrada e complementar possibilitando a aprendizagem à distância, tendo como produto principal o
Plano Educação, responsável pela promoção da educação corporativa em organizações por todo Brasil. Atualmente é composta por 585
colaboradores distribuídos em 7 (sete) unidades pelo Brasil (Curitiba, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e belo
Horizonte). Em Curitiba, esta localizada a Matriz com 208 (duzentos e oito) colaboradores, a sede Barigui com 129 (cento e vinte e nove)
colaboradores e mais 67 (sessenta e sete) colaboradores em mais duas empresas do grupo, das quais uma administra toda parte
acadêmica (secretaria) dos cursos de graduação. O presente estudo foi fundamentado de acordo com a pesquisa-ação, no processo
ensino-aprendizagem e, posteriormente, na observação, coleta de dados: (entrevista semiestruturada e questionários) e análise, em
ambos utilizando o método indutivo. Optou-se em realizar a técnica de entrevista do tipo semiestruturada, envolvendo cinco
departamentos (Marketing, Tecnologia da Informação, Comercial, Recursos Humanos) e 8 (oito) pessoas, coletando assim os dados
primários, bem uma análise documental para levantar os dados secundários (histórico da organização). Em paralelo às entrevistas, foram
aplicados os questionários (quantitativos) com 41 questões que serviram de complemento para demais ferramentas de diagnostico,
servindo para identificar e levantar as necessidades de treinamento (LNT). O questionário foi elaborado e aplicado por amostragem a 30
(trinta) colaboradores da matriz, que conta com 208 atualmente, e tabulado, obtendo assim os resultados para embasar as propostas de
melhorias. Verificou-se assim que com as transformações que o mundo do trabalho vem passando, torna-se necessário preparar as
organizações para enfrentarem o dinamismo e a flexibilidade na adaptação dos avanços tecnológicos. Para isso, faz-se necessário
observar e analisar o ambiente da organização, percebendo suas fraquezas e utilizando suas forças para potencializar as estratégias de
melhorias. Neste sentido, constatou-se que os colaboradores consideram a empresa um bom lugar para trabalhar, estão satisfeitos com
seus lideres e condições de trabalho. No entanto, apresentaram insatisfação considerável nas questões de comunicação, treinamento e
reconhecimento/relacionamento. Conclui-se que a empresa encontra-se diante de uma grande oportunidade de reavaliar seus processos
internos. Assim, a fim de aumentar o índice de satisfação nas questões acima mencionadas, devem ser adotados novos métodos de
reestruturação de treinamentos, aplicando-os com maior frequência e principalmente de acordo com as necessidades da empresa, ou
seja, é fundamental investir em treinamento e feedback, utilizando o Plano Educação, como ferramenta de capacitação para seus
colaboradores, proporcionando oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, tanto no que se refere à função atual como
também para funções futuras, resultando assim uma melhor produtividade, satisfação e motivação dos mesmos pois são eles os
sujeitos ativos deste processo e, só dessa maneira a organização obterá um diferencial no mercado de competitividade de capital
humano, bem como na minimização dos custos para a empresa.
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Titulo: Do canal de vendas diretas ao suporte à responsabilidade ambiental

285
285

- o caso da Natura.

Autor(es): Nahmias, M.
Email:
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Palavra Chave: Venda Direta
Distribuição

IES:
UNESA
Responsabilidade
Natura
Resumo:
Esta pesquisa possui, como objetivo principal, verificar até que ponto a atuação do canal de vendas diretas da Natura, no momento de
sua interface com o consumidor final, suporta o posicionamento de Marketing da empresa ao lhe resgatar o discurso público referente à
responsabilidade ecológica, especificamente no que tange aos produtos extraídos da biodiversidade amazônica. Em paralelo, possui
cinco objetivos intermediários: 1) compreender a concepção de responsabilidade ecológica concebida pela Natura e sua linha de
produtos extraídos da biodiversidade amazônica; 2) entender o que é Marca Amazônia; 3) identificar os produtos da Natura ligados à
biodiversidade amazônica, denominados de linha Ekos; 4) identificar como a Natura treina seu canal de vendas diretas em relação aos
conceitos de sustentabilidade ecológica, para este repassá-los ao consumidor no momento da divulgação e da venda de produtos; e 5)
verificar como o canal de vendas diretas da Natura compreende o treinamento de vendas recebido da empresa. Quanto à metodologia,
trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa. Descritiva e explicativa quanto aos fins, quanto aos meios ela é bibliográfica, documental,
de campo e estudo de caso. Os sujeitos selecionados foram de dois tipos: 1) dez clientes finais Natura localizados na cidade do Rio de
Janeiro que tenham deliberadamente procurado contato presencial com consultoras Natura, com vistas à aquisição de produtos, nos
três meses anteriores à pesquisa; e 2) três profissionais que façam parte do corpo de gestores da empresa, que inclui diretores e gerente
de departamentos, cujas funções tangenciem o treinamento de consultoras. Subsidiariamente, para melhor compreender a extensão do
esforço da Natura em treinar suas consultoras quanto às concepções de sustentabilidade ecológica, o pesquisador acompanhou
algumas reuniões de treinamento e de capacitação das consultoras. O levantamento das evidências foi realizado por meio de triangulação
de fontes, compreendendo pesquisas bibliográfica, documental e de campo; também foi realizada pesquisa de campo, consistindo em
entrevistas semiestruturadas junto às 10 clientes e aos três gestores. As evidências levantadas foram examinadas por meio da técnica da
análise de discurso.
Titulo: Fatores que impactam na implantação do e-government – o caso do sped.
Autor(es): Nascimento, L. A.
Email:
augusto@inca.gov.br
Palavra Chave: Governo Eletrônico
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IES:
UNESA
Fatores Que Impactam
Resumo:
No Brasil e em outros países a tributação representa um custo elevado em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Como se não bastasse
isto, grande diversificação de ramos de atividade das empresas brasileiras faz com que haja mais de 170 obrigações acessórias para
serem cumpridas em relação à tributação. Outro fator, latente, que torna essa realidade ainda mais complexa é a ocorrência da sonegação
fiscal que corresponderia à diferença entre os pagamentos efetivos e a obrigação legalmente prevista de pagar. Com os recentes avanços
no campo da tecnologia da informação e comunicação, tendo a internet figurando como fator de destaque, também os governos
passaram a se utilizar das potencialidades das tecnologias de informação e comunicação, redesenhando diversas áreas de atividade
governamental, tais como, processo eletrônico de compras, ou simplesmente e-procurement, além de projetos para melhorar a qualidade
da informação e o poder de fiscalização no âmbito tributário, dando forma ao chamado e-Gov. Como marco de avanço do e-Gov em
gestão tributária no Brasil, pode-se destacar a instituição do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. Com este projeto de e-gov o
governo brasileiro entrou, definitivamente, na era digital, com a finalidade de aproximar o fisco de seus contribuintes. Neste contexto,
segundo a Receita Federal do Brasil, o SPED possibilitará benefícios para os contribuintes, tais como aperfeiçoamento do combate à
sonegação, preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel, redução de custos com a racionalização e simplificação
das obrigações acessórias, melhoria da qualidade da informação, redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas,
possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir de um layout padrão, redução de custos administrativos
entre outros. Com o objetivo de ampliar o entendimento sobre os fatores que impactam a implantação do e-government, este trabalho
pretende responder quais são os fatores que impactam a implantação do e-government na avaliação dos gestores de empresas
brasileiras. Para isto, recorre-se ao emprego de um estudo de caso, de caráter exploratório e quantitativo, mediante aplicação de survey,
para buscar melhor compreensão do fenômeno da implantação de um projeto e-gov e que fatores, na visão dos gestores, podem
impactar esta atividade.
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Titulo: O velho e o novo: a persistência de portugueses na liderança do comércio exterior no final do império e os esforços na
286
construção de uma nova imagem de Portugal no Brasil.
Autor(es): Teles, A.M.C. M.
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angela_telles@yahoo.com.br
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Resumo:
Nas décadas de 1870-1880, vivenciava-se o processo final de desagregação do sistema escravista e o Rio de Janeiro, então capital e
principal porto do Brasil, era a porta de saída do café. Sabe-se que a imagem do Império brasileiro estava vinculada ao café. Era o principal
produto de exportação do país. Este era negociado por comerciantes portugueses, como Eduardo Lemos e Joaquim Ramalho Ortigão,
que foram figuras de destaque na sociedade da época. Criaram o Centro da Lavoura e Comércio, no Rio de Janeiro, que se tornou um
importante elo de ligação entre os cafeicultores brasileiros e os consumidores internacionais. Foram eles que elaboraram os planos das
exposições para a propaganda do café brasileiro, no norte da Europa e na América e no Rio de Janeiro. É importante observar, que o café
representava, naquele momento, o papel mais importante no movimento comercial do país. Além disso, tanto Eduardo Lemos quanto
Ramalho Ortigão foram presidentes do Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Na gestão de Eduardo Lemos,
propositalmente, na semana do terceiro centenário de comemorações Camões (junho de 1880), foi lançada a pedra fundamental do
prédio da biblioteca, que se transformou num marco arquitetônico de estilo manuelino português no Rio de Janeiro, numa evocação a
expansão portuguesa pelo mundo, bem como da língua de Camões. E, a imagem do poeta dos Lusíadas foi colocada em destaque no
interior do Real Gabinete, enfatizando o seu caráter de templo dedicado a Camões, a língua portuguesa. É a apropriação de um passado
que não se devia esquecer, de um Portugal quinhentista que dominou mares e oceanos, e espalhou língua portuguesa. Para o culto da
língua portuguesa era mister a construção de um prédio monumental, um templo dedicado a Camões. Para que os brasileiros tivessem
na memória a continuidade da história de Portugal no Brasil. É, também, uma vontade de construção de um sentimento luso-brasileiro,
tendo a língua como ligação. Sabe-se que o sentimento nacional não é espontâneo, é preciso ser ensinado. Portanto a construção do
prédio do Real Gabinete Português de Leitura pode ser percebido como símbolo de uma nova imagem identitária que portugueses como
Eduardo Lemos e Joaquim Ramalho Ortigão queriam imprimir no Brasil.
Titulo: Balança comercial brasileira. O dinamismo da pauta exportadora e o benefício do termos de troca favoráveis.
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Resumo:
Este trabalho visa estudar a blança comercial brasileira durante a primeira década do século XXI. São analisados dados referentes ao
crescimento do fluxo de comércio exterior brasileiro neste período, bem como os principais parceiros e destinos das trocas comerciais.
Com ênfase econômica, demostramos como o crescimento d participação brasileira no comércio internacional catapultou o País a uma
posição de destaque no âmbito internacional, colocando-o como o maior exportador de determinados produtos, assim como um
parceiro importante no lado das importações. A justificativa para a elaboração deste estudo é indicar de que forma se deu o expressivo
saldo comercial verificado na balança de comércio exterior brasileira durante os anos 2000. Mostra-se neste trabalho de que modo a
perda de dinamismo das exportções de manufaturados brasileiros no período 2006 a 2008 foi compensada pela melhora dos termos de
troca nacionais. Explorando o conceito de termos de troca, identificamos quais produtos e motivos levaram estes a terem significância
no período analisado. ainda, utilizando-se da teoría do modelo de gravidade de Krugman e Obstfeld (2010) , descreve-se como o
crescimento mundial permitiu ao Brasil "surfar esta onda". Através de uma metodologia analítica e utilizando gráficos e dados
econômicos, verifica-se o salto nos resultados da balança comercial durante a primeira década do século XXI. Com base em noticias
veiculadas pelos principais meios de comunicação do cenário brasileiro, analisam-se as medidas e leis que foram anunciadas, mesmo que
não adotadas, com objetivo de melhor dinamizar a relação de crescimento do saldo comercial e perda de participação da indústria
brasileira na pauta exportadora neste processo. Descreve-se de que modo foi possível a manutençaõ da saúde do comércio exterior
nacional em face da crise financeira internacional iniciada em 2007. Aborda-se como os termos de troca da balança comercial brasileira
tornaram-se favoráveis com a alta dos preços das commodities exportadas nas bolsas internacionais e a queda dos preços de bens
importados advindos de economias fragilizadas pela crise finnanceira. Conclui-se com a pesqusia das medidas tomadas pelo governo de
modo a preservar a saúde comercial brasileira durante o período da crise financeira de 2007 a 2010.
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Resumo:
O presente trabalho versa sobre a candidatura turca à União Européia. Ao longo do mesmo irei desenvolver os argumentos que são
utilizados para contestar uma possível entrada da Turquia à UE e, posteriormente, aprofundarei a discussão e análise de cada tema
abordado. O objetivo geral é demonstrar que os argumentos contrários à adesão da Turquia à União Européia que serão analisados e
debatidos nos capítulos a seguir não são suficientes para barrar a entrada da Turquia à UE, nem mesmo são motivos para maiores
preocupações. Os objetivos específicos são defender alguns dos benefícios que a entrada do país em questão traria ao bloco europeu,
ao invés dos pressupostos malefícios, defendendo, por conseguinte, a própria entrada da Turquia à União Européia como um todo. A
hipótese defendida é, portanto, que os argumentos contrários à entrada da Turquia ao bloco de integração europeu não são bem
estruturados, não se sustentando após uma análise minuciosa do real status quo. Dessa forma, eles não representam verdadeiro entrave
à adesão da mesma à União Européia. O trabalho apresenta um enfoque na teoria construtivista das relações internacionais,
endossando o valor e importância das instituições no cenário internacional. Nesse contexto, afirmo que a entrada da Turquia na União
Européia fortaleceria o bloco de integração europeu enquanto instituição, assim como alçaria a Turquia a um novo patamar de relevância
e influência enquanto ator internacional. As informações necessárias ao desenvolvimento do tema proposto foram obtidas
prioritariamente através de pesquisa bibliográfica de fontes secundárias, como livros, artigos e dissertações. Outras fontes como
publicações periódicas especializadas, inclusive virtuais, revistas de política e análises conjunturais, também foram utilizadas. Houve
também pesquisa de fontes primárias oficiais, de diferentes órgãos governamentais e intergovernamentais como o Ministério de
Relações Exteriores da Turquia, os sites oficiais da União Européia e de suas instituições, como a Comissão Européia, além do site oficial
da Delegação da União Européia para a Turquia. A obtenção de tais informações foi de suma importância para a realização deste trabalho
monográfico. Conclusões Foi colocado sob perspectiva o esperado poder político da Turquia dentro das principais instituições
européias, explicando o funcionamento das mesmas, e concluíu-se que, de modo geral, a Turquia não exerceria tanto poder dentro do
bloco como comumente argumentado. A questão de Chipre, à qual se procurou analisar imparcialmente, e mostrar como essa disputa
dificulta as negociações entre União Européia e Turquia e impossibilita uma eventual adesão. Por fim, destaquei o argumento da
capacidade de absorção, onde critiquei uma falta de consenso dentro do próprio bloco de integração europeu no que diz respeito à
utilização desse termo, assim como a utilização desse argumento exclusivamente em relação à candidatura turca. Dessa forma,
evidenciou-se que os argumentos analisados se demonstram ora especulativos, ora exagerados ou por vezes até mesmo juridicamente
inválidos. Conseqüentemente, a entrada da Turquia na União Européia deve depender apenas da harmonização de sua legislação com o
acquis communautaire do bloco em questão, sem a adição de quaisquer novas condições ou obstáculos.
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Resumo:
A presente pesquisa é parte de um projeto maior centrado na capitania e cidade do Rio de Janeiro, visto como ponto nodal de uma rede
global de relações mercantis e interetnicas. Tendo este projeto uma proposta interdisciplinar e estendendo seu campo de investigação às
capitanias limítrofes. transitamos aqui no campo da Cartografia Histórica. Neste, temos como objetivo primeiro demonstrar que a análise
de dados de natureza cartográfica, presentes não só nos mapas e cartas históricas, mas também em documentações textuais, pode
revelar novas conjunturas, não expressas de forma discursiva. No caso presente, consideramos que os termos das cartas de doação das
capitanias meridionais, apesar de emitidas somente pouco mais de três décadas após o descobrimento, nos revelam que as
determinações de seus limites estiveram a cargo de cosmógrafos, termo genérico para aqueles que dominavam conhecimentos de
cartografia/astronomia/matemática, a partir da utilização de mapeamentos da região costeira meridional brasileira. Metodologia: Estudo
analítico de documentação primária, no caso cartas de doação de capitanias, voltado para a identificação geográfica e cartográfica dos
pontos estabelecidos como limítrofes costeiros das capitanias do sul-sudeste. Resultados: A análise cartográfica dos limites
determinados nas cartas de capitanias nos revelou, dentre outros dados, que as concedidas aos irmãos Pero Lopes de Sousa e Martim
Afonso de Sousa formavam um bloco geográfico. Este traz a particularidade de ter seus limites definidos não por pontos referenciais
costeiros ou distâncias lineares a outras capitanias, mas sim por paralelos geográficos. O paralelo 21º S é o demarcatório do limite
, q
28
1/3,
j , 28º 20’ S, é
onal. A partir do posicionamento
longitudinal do meridiano divisório estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, calculado por nós em sua extensão máxima ocidental,
constatamos que o ponto costeiro de interseção do paralelo definido como limite meridional para capitania de Pero Lopes coincide, de
forma quase que inteiramente precisa, com o ponto de interseção do meridiano estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas com a costa
meridional americana. Conclusões: O fato de estarmos trabalhando com dados cartográficos de natureza matemática nos leva a excluir a
possibilidade do constatado ter sido fruto do acaso ou mera coincidência, principalmente ao se considerar a precisão fracionária na
definição do paralelo estabelecido como limite para a Capitania de Santana – 28° e 1/3. Contudo, ao se considerar que tamanha precisão
implicaria em conhecimentos não só de latitude, mas também de longitudes da América portuguesa, se constata uma expressa
incoerência entre os dados de natureza cartográfica expressos neste conjunto de documentações quinhentistas com as versões
v ,
õ
,
“
”
B
.
,
documentação permite revelar o alto nível da capacitação e competência dos assessores técnicos da Coroa de Portugal. Apesar de
anônimos e, portanto, desconsiderados, acreditamos que sem estes não teria sido possível que a expansão ultramarina portuguesa
ganhasse uma grandeza global. Esta constatação nos leva ainda a propor o resgate da crença em uma instituição nos moldes da
“E
S
”,
, v
,
,
ó
v
C
ado
por um colegiado de doutos especialistas.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é analisar estrategicamente a possibilidade de ampliação do MERCOSUL com a entrada da Venezuela. Identificar
as transformações que poderão ocorrer, particularmente, no que tange a cooperação física e energética. Portanto, é preciso entender os
mecanismos adotados pelos países envolvidos para a consolidação deste processo e até aonde a concretização da PETROSUR seria um
estímulo ao desenvolvimento deste tipo de integração para o bloco. É relevante estudar este tema, primeiro, por ser de muito interesse ao
Brasil devido ao estreitamento de suas relações diplomáticas e comerciais com esse país, principalmente, após a eleição de seu atual
presidente Hugo Chávez. Segundo, mesmo que na realidade contemporânea a questão do desenvolvimento sustentável seja bastante
considerada e que novas fontes de energia renováveis sejam pesquisadas, os hidrocarbonetos ainda são vitais ao progresso, e sua
exploração só vêm aumentando. Neste contexto, a entrada da Venezuela no MERCOSUL pode significar um maior acesso a este bem. No
decorrer desta pesquisa se tenta descobrir se é possível o ingresso da Venezuela no MERCOSUL, o porquê e como esse processo
influenciaria na integração energética do bloco. E, a partir de tais questionamentos são discutidos os aspectos positivos e negativos
desta parceria, e o que ela acrescenta ou prejudica para uma maior inserção internacional da região. A Venezuela está em vias de aderir ao
MERCOSUL como membro pleno. Em Dezembro de 2005 os seus quatro representantes assinaram um documento, legitimando a sua
incorporação, que ficaria condicionada a uma negociação, a qual poderia durar de seis meses a um ano. Em Maio de 2006, Chávez
aceitou todas as condições e em Julho assinou o Protocolo de Adesão, que hoje ainda depende da ratificação do Paraguai. Primeiro se
analisa cronologicamente as relações Brasil X Argentina desde a assinatura do Acordo Tripartite e a criação da Usina Hidroelétrica de
Itaipu até a ratificação do Tratado de Assunção em Março de 1991. O segundo capítulo trata da ampliação do MERCOSUL com a adesão
da Venezuela, traçando, primeiramente, uma linha do tempo sobre a história da política externa deste País que, à época do Punto Fijo,
fundamentava-se na democracia e na proximidade com os Estados Unidos, seu maior importador de petróleo. Entretanto, com a eleição
de Hugo Chávez este cenário reverteu-se totalmente, a doutrina Betancourt de outros tempos foi substituída pelo ideal bolivariano do
novo governo. A segunda sessão deste capítulo refere-se à política externa venezuelana (PEV), contudo, focando o MERCOSUL. Julga-se
necessário dar destaque às relações bilaterais Venezuela X Brasil, devido ao status hegemônico natural que este país possui no
continente sul-americano e, particularmente no Cone Sul. O terceiro e último capítulo deste trabalho aborda a questão energética dentro
MERCOSUL. Analisa a criação da PETROSUR e as possíveis contribuições deste processo – utilizando como exemplo a Refinaria Abreu e
Lima em Pernambuco. Conclui-se que a intensificação das relações entre a Venezuela e o MERCOSUL é viável. Posições isolacionistas não
cabem mais no mundo de hoje. Portanto, é possível acreditar que a política externa adotada por Hugo Chávez, que prioriza o
fortalecimento dos acordos bilaterais e regionais, não se limita apenas ao seu mandato, mas, se estende aos líderes do porvir deste país.
Sendo assim, os representantes do MERCOSUL não devem pensar que ratificar a adesão da Venezuela significa consentir ao seu governo
atual, mas aceitar a sua política de Estado, que pode ter a contribuir com bloco, principalmente, no que tange a questão energética. É
compreensível que ocorra a ampliação do MERCOSUL, pois somente pelar razões supracitadas percebe-se que a região necessita de um
agente que a impulsione, e nada como a adesão de novos parceiros para renovar os votos e compromissos com o aprofundamento da
integração. Neste contexto, a entrada da Venezuela seria de grade valia. Do ponto de vista da integração econômica, um fator
fundamental é a infraestrutura, e sem uma prévia integração energética ela não existe. Então é possível concluir que energia é vital ao
desenvolvimento econômico, e é indispensável que os países do Cone Sul mantenham relações amistosas com a Venezuela. Portanto, é
provável que a entrada deste país no MERCOSUL, possibilite que seus membros tenham maior acesso ao petróleo por meio da
cooperação com a criação da PETROSUR e que o Bloco, impulsionado por esta iniciativa conjunta, fomente o desenvolvimento da
integração física da região. A partir do que foi apresentado neste trabalho, a incorporação da Venezuela pode trazer benefícios à
integração do Bloco.
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Resumo:
O tema da investigação se refere à questão da teoria não-ocidental de relações internacionais no contexto asiático. Precisamente, tratase do estudo da compreensão da mesma questão por estudiosos da Ásia leste e da Ásia do Sul. O estudo focaliza a ideia da teoria nãoocidental de relações internacionais e a discussão desenvolvida por estudiosos asiáticos quanto ao caminho capaz de conduzir à
formulação de um quadro teórico mais voltado à realidade, aos interesses, à história e à cultura da Ásia. Neste sentido, a problemática
investigada inclui: o surgimento da ideia da teoria não-ocidental de relações internacionais (contexto histórico e intelectual), as objeções
dos estudiosos asiáticos à teoria existente de relações internacionais, a aplicabilidade da teoria atual à realidade dos países asiáticos, e os
dilemas teóricos surgidos na consideração da ideia da teoria em questão. Esta problemática foi investigada em relação à China, à Índia, ao
Japão e à Indonésia. Também, a investigação considerou o tratamento do mesmo tema por estudiosos da Europa e dos Estados
Unidos. O tema foi investigado do ponto de vista epistemológico, quer dizer a partir da epistemologia da teoria de relações
internacionais. A base teórica do estudo inclui o livro de Amitav Acharya (o autor de maior importância nos estudos das relações
internacionais da Ásia) e Barry Buzan: Non-Western International Relations Theory, London and New York: Routledge, 2010. No contexto
cientifico, este livros é visto como essencial na discussão sobre o uso da teoria de RI nos estudos da Ásia. Também, a investigação
envolve os estudos específicos dos autores da China, do Japão, da Índia e da Indonésia. Quanto o objetivo da investigação, trata-se de
fazer visível a presença e a importância da questão acima indicada no contexto de estudos das relações internacionais. É necessário
mencionar a falta da informação e do estudo quanto à questão citada.
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Resumo:
O turismo é um universo que se expande, muda de forma, e assume novos contornos. Torna-se um fenômeno abrangente e sistêmico
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pedagogia. Segundo os princípios da pedagogia moderna a transmissão do saber não se limita a prática, mas sim aquilo que se faz com a
prática. Conceitos não são transmitidos, mas sim construídos, a percepção sensorial amplia esta capacidade de aprendizado. A escola
deveria ser um grande laboratório de experimentação transformando as experiências vividas em aprendizado (BARROS, 2010). A
essência do turismo pedagógico está diretamente ligada à ampliação dos recursos de aprendizagem. Sendo assim, seu conceito extrapola
os conceitos tradicionais do turismo, sendo mais amplo e não somente ligados ao lazer, recreação e negócios. Pode-se afirmar que o
turismo pedagógico é entendido como a extrapolação da sala de aula para um grande laboratório social e cultural nos principais recursos
turísticos de um município. O contato direto do aluno com os recursos naturais, históricos, culturais e sociais sugere um
questionamento das várias situações vivenciadas (GONZAGA, 2009). Este artigo apresenta um estudo sobre a utilização do Turismo
Pedagógico na rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Seu objetivo foi o de identificar a importância da inclusão dos jovens
alunos aos recursos do patrimônio histórico e cultural por meio de visitas aos principais locais turísticos do Rio de Janeiro. Foi
conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz junto às escolas públicas situadas em locais de baixos recursos financeiros do bairro de
Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. Os resultados alcançados mostraram que o turismo pedagógico proporcionou novas
oportunidades aos jovens carentes, além de disponibilizar uma alternativa na melhoria dos seus rendimentos escolares. Pelo estudo
realizado, verifica-se que ainda não existe um programa governamental de implementação do turismo pedagógico na rede pública, este se
limita a iniciativas pontuais de órgãos da iniciativa privada e organizações não governamentais relacionados à projetos sociais. Para tal,
foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a origem e as definições do Turismo Pedagógico, bem como o estudo de um projeto
relacionado ao tema. Realizou-se também pesquisa participante, no intento de se obter conhecimento mais profundo do grupo elencado
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Resumo:
A presente pesquisa teve como propósito fomentar a discussão acerca de como o turismo vem remodelando a dinâmica de áreas rurais,
buscando apresentar a relação do turismo com a ruralidade e seus impactos sobre a sustentabilidade. O objetivo principal foi investigar
como o papel que o turismo desempenha no desenvolvimento de áreas rurais tem sido abordado pelas Ciências Sociais no Brasil, tendo
como fonte os artigos publicados em periódicos brasileiros de Sociologia nos últimos 12 anos (a partir de 2000). Como resultado
previu-se a elaboração de um inventário dos conhecimentos disponíveis sobre a questão de maneira a testar uma metodologia de revisão
bibliográfica criteriosa que, eventualmente, possa servir de ferramenta aos tomadores de decisões em políticas pública. A pesquisa
empregou, em modos gerais a abordagem conhecida como Evidence-based policy – EBP (Política Baseada em Evidência – PBE), que tem
por objetivo facilitar o acesso ao conhecimento científico disponível aos tomadores de decisões em políticas públicas, visando
embasamento em suas decisões.A análise foi feita através de levantamento bibliográfico sistemático em periódicos da área de Sociologia,
localizados na base eletrônica Scielo (www.scielo.br) e no portal de periódicos WebQualis, da Capes
(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/), que fazem a estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pósgraduação, classificados por níveis de hierarquia, segundo avaliação do corpo editorial. A triagem foi feita seguindo a classificação
atribuída pelo Capes, onde foram selecionados os periódicos de nível A1, A2, B1 e B2, cobrindo os números publicados entre 2000 e
2012. Não foram levados em consideração os periódicos com classificação B3, B4, B5 e C, assim como os periódicos estrangeiros. O
levantamento dos artigos se deu a partir das palavras-chave norteadoras da pesquisa que foram: agricultura / agrícola, ambiente /
ambiental, biodiversidade, rural / ruralidade, sustentável / sustentabilidade. Estas foram consideradas sempre com a palavra turismo, ou
seja, se quaisquer umas delas aparecessem em cruzamento com a palavra turismo seja no campo do título, resumo ou palavras-chave, o
artigo era selecionado. O turismo, em especial aquele voltado para o meio rural, é um campo da ciência relativamente novo. Apesar do
material já desenvolvido por inúmeras áreas, esta pesquisa voltou seu olhar para o que vem sido abordado pelos estudiosos e
publicados em periódicos nacionais da área de Sociologia. Dentro do universo pesquisado, a leitura bibliográfica levantada foi
sistematizada em fichas de leitura com o objetivo de padronizar as informações do conjunto de artigos levantados e também para servir
de protótipo de instrumento de sistematização do conhecimento com vistas à produção futura. A partir da conceituação e definição das
características do turismo em áreas rurais, este estudo buscou elaborar um levantamento sobre as seguintes questões: 1. Apresentar a
multidisciplinaridade do objeto de estudo; 2. Desmistificar a imagem do turismo como uma indústria sem chaminés; 3. Discorrer sobre a
associação entre a urbanização, o turismo e os impactos provenientes de tal atividade; 4. Mostrar como a sustentabilidade pode se
tornar um fator de inclusão.
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