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APRESENTAÇÃO

O Seminário de Pesquisa da Estácio foi concebido inicialmente para possibilitar a apresentação dos trabalhos de
pesquisa da comunidade interna.

No entanto, a partir da terceira edição passamos a integrar a Semana Nacional e Ciência e

Tecnologia organizada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, abrindo espaço para a participação de outras instituições.
Este ano o evento incorpora também a I Jornada de Iniciação Científica da UNESA, considerando‐se a consolidação do
Programa de Iniciação Científica na instituição, contemplado, inclusive, com bolsas para esta categoria concedidas pelo CNPq.
A Comissão Organizadora recebeu 1427 resumos originários de 38 instituições de 20 estados do Brasil. Cada resumo
foi pontuado anonimamente por 3 avaliadores de um conjunto de 238 professores integrantes do corpo editorial. Foram
selecionados 550 títulos para compor o presente volume, dentre os quais 327 para apresentação oral.
A realização do V Seminário de Pesquisa da Estácio e I Jornada de Iniciação Científica da UNESA reforça o
compromisso da Estácio em divulgar a atividade de pesquisa e estimular a interação entre alunos e professores da graduação e pós‐
graduação.
Outubro/2013.
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RESUMO
A utilização de novas tecnologias para a melhoria do processo de ensino e aprendizado vem ocupando um espaço cada vez maior no decorrer dos
últimos anos. Em função das poucas opções disponibilizadas pelas escolas, em geral somente o livro didático está acessível, tornou-se necessário
o uso de novos meios para a motivação dos alunos. Em virtude da realidade econômica das escolas públicas brasileiras, é imprescindível que os
novos recursos didáticos não necessitem de alto investimento financeiro. Dessa maneira, este trabalho objetivou o uso da música como nova
tecnologia para a melhoria do ensino e aprendizagem e, das baixas condições sociais pelas quais, normalmente passam os alunos de escolas
públicas das periferias. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do 6º ano, antiga 5ª série, de uma Escola Estadual, no município de São Cristóvão,
Sergipe. Durante a pesquisa, ministraram-se aulas com a finalidade de promover o aprendizado de conceitos de Ciências e, paralelamente às
aulas, foram realizadas oficinas musicais que levaram a um conhecimento básico sobre música e ao aprendizado sobre construção de
instrumentos de percussão e seu manuseio. Como última etapa do projeto os alunos construíram músicas sobre os temas abordados em sala de
aula, integrando o conhecimento da disciplina com aqueles vistos nas oficinas musicais. Percebeu-se que a utilização da música na sala de aula
permitiu um novo olhar por parte dos alunos em relação à matéria ministrada. Um conteúdo que poderia ser ministrado de modo enfadonho,
ganha uma nova roupagem que envolve toda a turma. A realização das oficinas musicais levou não só ao aprendizado sobre a confecção de
instrumentos a partir de material que seria desperdiçado, como também permitiu um maior contato entre docente e discentes. Esse vínculo
estabelecido pode auxiliar no controle de turma, dado que os alunos estabelecem maior respeito pelo profissional. O uso de material que seria
jogado no lixo despertou o interesse sobre temas como redução, reutilização e reciclagem. A composição de paródias pelos alunos permitiu o
desenvolvimento de habilidades que, provavelmente, não seriam despertadas em uma aula tradicional. Embora o copiar e reproduzir
conhecimentos seja uma prática constante na educação, é importante que os alunos sejam estimulados a serem também agentes ativos da
aprendizagem, e não somente expectadores da ação do professor. O uso da música em escolas nas quais não há o hábito de se desenvolverem
outras estratégias de ensino, além das tradicionais, deve ser realizado de maneira contínua e estimulante. Desse modo é possível atingir não
somente um grande número de estudantes, como também propiciar que os mesmos permaneçam motivados na realização das atividades. A
construção de músicas sobre temas abordados em sala de aula é uma maneira de inserir o aluno no campo da atuação, abrindo uma porta à
comunicação aluno-professor e possibilitando ao estudante despertar e desenvolver sua criatividade e capacidade de observação. Baseando-se
nos resultados e com o intuito de contribuir com um ensino mais dinâmico e que prenda a atenção e o interesse do aluno, o presente trabalho
traz aqui algumas propostas, ao educador, que podem auxiliar o processo de aprendizagem: utilizar paródias já existentes com temas biológicos, a
fim de facilitar o aprendizado, quando a disponibilidade de tempo for curta; confeccionar paródias com temas biológicos, quando houver
disponibilidade de tempo, a fim de não só facilitar o aprendizado, como também elevar a autoestima dos alunos; promover oficinas musicais com
o intuito de criar um elo entre o conhecimento da cultura musical (valorizando os ritmos regionais) e o conhecimento científico; utilizar a
confecção de paródias como forma de valorizar a criatividade do aluno, estimulando assim suas potencialidades.
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RESUMO
A Costus spicatus, ou ‘cana-do-brejo’, é nativa em todo o território brasileiro principalmente na mata Atlântica e região Amazônica. A pesquisa de
suas propriedades é incentivada pelo SUS, constando na Relação Nacional de Plantas Medicinais com Interesse ao SUS - Lista RENISUS. Neste
estudo avalia-se a citotoxicidade do extrato de Costus spicatus pelo método de difusão em disco. Quatro antibióticos dos mais prescritos pelo SUS
no tratamento de afecções por Staphylococcus aureus, presentes Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - lista RENAME, foram
comparados com o extrato aquoso liofilizado de Costus spicatus (concentração de 300 mg/mL), bem como a ação deste quando adicionado aos
antibióticos em uma proporção de 50%. Após o isolamento das cepas bacterianas (S. aureus ATCC 8096) houve o plaqueamento em Agar
nutriente pelo método de esgotamento, permanecendo em estufa a 37 °C por 24h, para a manutenção da cultura. Após overnight foi realizada a
suspensão em Na Cl (0,9%) de colônia de S. aureus ATCC 8096, comparando a turbidez com escala de MC Farlland (0,5). Seguiu-se a semeadura
com swab em placas de agar mueller hinton (MH) com espessura de 4mm. A inserção dos discos seguiu a seguinte ordem: Teste de
Citotoxicidade - Amoxicilina (50mg/mL), extrato aquoso de Costus spicatus (300 mg/mL), extrato + amoxicilina (proporção de volume 50% cada),
Chloramphenicol (30 microg), chloranphenicol + extrato, Ampicillin (10 microg), Ampicillin + extrato, Gentamicin (10 microg), Gentamicin +
extrato. A genotoxicidade foi avaliada pelo mesmo método, porém com discos contendo SnCl2 (2,5 mg/mL) como agente genotóxico, e H2O2
como oxidante. Genotoxicidade - SnCl2 (2,5mg/mL), SnCl2 + extrato, H2O2 (10 volumes, 3%), H2O2 + Extrato, SnCl2 + H2O2 + Extrato. Em ambos
os testes as placas foram incubadas em estufa a 35 °C de 18h a 24h, todos os testes foram realizados em quadriplicata e os resultados das
medições dos halos formados foram analisados com o auxílio do programa estatístico Graph Pad3. Pode-se sugerir um efeito citotóxico em cepas
de S. aureus ATCC 8096 do referido extrato, a partir da formação de halos de inibição que apresentaram tamanho semelhante aos dos
antibióticos empregados. Suger-se um estudo mais aprofundado para verificar uma possível interferência no mecanismo de ação da gentamicina,
devido à redução do halo formado quando combinada ao extrato, além da verificação de seu potencial genoprotetor, pois apresentou diminuição
da ação do SnCl2 sobre a cepa empregada.
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RESUMO
A Arrabidaea chica Verl pertence à família Bignoniaceae, a qual contém cerca de 120 gêneros e 800 espécies, assim distribuídas nas regiões
tropicais (América do Sul e na África). No Brasil, plantas dessa família ocorrem desde a Região Amazônica até o Rio Grande do Sul, não possuindo
habitat único. Na medicina popular, A. chica recebe designações variadas, dependendo da região, sendo conhecida como: Crajiru, Pariri, Carajuru,
Punca-panga. O extrato da A. chica Verl vem sendo utilizado para o tratamento de várias doenças, o qual possui indicações terapêuticas variadas:
antiinflamatória, anemias, antioxidantes, dentre outras. Em face dessas várias atividades biológicas e do crescente interesse terapêutico, o
presente trabalho avaliou o potencial genotóxico da A. Chica Verl sobre a frequência de micronúcleo em eritrócitos policromáticos de
camundongos Swiss. Os animais foram tratados com diferentes concentrações de A. chica, sendo estas 3,2; 1,6 e 0,8 mg/kg p.c. Foram incluídos
grupos controles negativo (água) e positivo (doxorrubicina, DXR; 15 mg/kg p.c.). As concentrações de A.chica Verl foram administradas durante 48
horas aos animais através de gavage. Foram coletadas amostras de sangue periférico 48h após os tratamentos. A frequência de eritrócitos
policromáticos micronucleados foi obtida a partir da análise de 3000 eritrócitos policromáticos anucleados por animal. A fim de avaliar a
citotoxicidade dos diferentes tratamentos, foram analisados 600 eritrócitos/animal para obtenção do índice de divisão nuclear (IDN). Os
resultados demonstraram que os animais tratados com as diferentes concentrações de A. chica apresentaram frequências de micronúcleo
semelhantes aqueles do controle negativo. Os valores de IDN obtidos mostraram que os tratamentos não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas em relação ao controle, revelando ausência de citotoxicidade. A partir destes dados, concluiu-se que A. chica Verl
não apresentou efeito genotóxico e nem citotóxico, nas condições utilizadas neste trabalho.
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RESUMO
A Camellia sinesis é conhecida no Brasil popularmente como chá verde. É uma árvore que mede até 15 metros de altura, nativa das florestas do
nordeste da Índia e sul da China. No Brasil há poucas plantações, mas já foram observados indivíduos crescendo na mata, sem a interferência
humana, o que mostra que o clima deste país é muito favorável à plantação de chá em larga escala. Pode chegar até 1,5 metros se for submetida
à poda regular. Possui folhas oblongas, escuras, lustrosas, com nervuras bem marcadas nas superfícies, de margem inteiramente denteada.
Popularmente no Brasil tem o chá de suas folhas utilizado nos processos de emagrecimento. Pesquisas dos efeitos farmacológicos investigam sua
ação sobre úlceras, espasmos musculares, hipertensão, apatia, certas infecções bacterianas, e no bloqueio da replicação do vírus Influenza
Humano tipo A e do HIV-1. O objetivo do estudo do extrato aquoso liofilizado da Camellia sinensis (na concentração de 50 mg/mL) foi investigar a
interação do extrato aquoso da planta com os antibióticos ampicilim (10 microg), gentamicin (10 microg) e norfloxacin (10 microg), pelo método
de difusão em disco e da citotoxicidade e genotoxicidade, pelo mesmo método. Os testes de citotoxicidade e genotoxicidade ocorreram em duas
etapas: na primeira foram utilizadas cepas de Escherichia coli bw 9091 e na segunda cepas de Escherichia coli ab 1157, ambas diluídas em solução
salina e comparadas com a escala de turvação de Mc Farland. Todos os testes foram realizados em placas pequenas, descartáveis contendo Agar
nutriente, e em duplicatas A e B, seguindo uma sequência numérica dos discos. Foi verificado o potencial antibacteriano do extrato da camellia
sobre as duas cepas empregadas. Houve uma interferência positiva, sugerindo uma possível potencialização dos efeitos citotóxicos e bactericidas
da ampicilin quando acrescidos na proporção de volume de 50% do extrato aquoso da Camellia sinensis sobre a cepa de Escherichia coli ab 1157.
Estes resultados ainda preliminares sugerem que o extrato aquoso de Camellia sinensis pode ser utilizado como potencializador da ampicilin
aumentando sua eficácia sobre cepas resistentes a este antibiótico.
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RESUMO
Os conchostráceos são crustáceos da ordem Conchostraca, que fazem parte da fauna bentônica de ambientes aquáticos temporários. Possuem
uma carapaça bivalve com uma série de linhas de ecdise consecutivas (linhas de crescimento), as quais são acrescidas na periferia das valvas
durante o crescimento do animal. Pelo tamanho diminuto, têm sido identificados em testemunhos de sondagem, amostras laterais e de calha
durante a perfuração de poços em sub superfície, podendo fornecer informações sobre o fóssil e o ambiente em que se deu a deposição dos
sedimentos. A descrição do padrão de ornamentação microalveolar dos conchostráceos cyzicídeos, permite caracterizar essas espécies e
possibilita a interpretação bioestratigráfica e a realização de inferências paleoambientais do ambiente em que se deu a deposição dos
sedimentos. Essas inferências só são possíveis a partir da identificação morfológica e da ornamentação, permitindo caracterizar cada espécie pela
presença de valvas ou fragmentos das mesmas, a partir de observações em microscopia ótica com iluminação direta. A análise morfológica das
carapaças de conchostráceos foi realizada nos microfósseis das bacias interiores do nordeste brasileiro depositadas na coleção do Departamento
de Geologia (IGeo/UFRJ), através de microscópio estereoscópico e a descrição da ornamentação foi realizada através da leitura de lâminas
preparadas através da metodologia pra obtenção de fácies orgânicas e observadas em microscopia óptica. As observações permitiram reconhecer
características morfológicas dos cyzicídeos, como as descritas: a espécie Cyzicus pricei apresentou concha com contorno sub-oval alongado, com
curvatura anterior mais ampla e borda dorsal reta, umbo saliente, numerosas zonas de crescimento com escultura microalveolar característica; a
espécie Cyzicus brauni apresentou valva com contorno ovalado, charneira retilínea, altura anterior e posterior com mesmas dimensões e umbo de
forma subcentral, linhas de crescimento abundantes e finas de forma concêntrica. A ornamentação é constituída de hachuras sub-retilíneas; a
espécie Cyzicus codoensis apresentou contorno sub-oval, região umbonal com maior altura, charneira retilínea com umbo nítido e numerosas
zonas de crescimento; a espécie Cyzicus mirandibensis apresentou morfologia muito semelhante a Cyzicus codoensis apresentando como
diferença morfológica apenas a região umbonal mais pronunciada; a espécie Cyzicus audouin apresentou carapaça ovalada com linhas de
crescimento espaçadas regularmente, margem dorsal reta e alongada e um espaçamento inter-linhas de crescimento na porção mais interna
maior que a as situadas nas zonas central e marginal. Claramente, existe um padrão definido morfologicamente para caracterizar essas espécies
de cyzicídeos baseado na análise dos aspectos morfológicos da carapaça, ornamentação microscópica, posição proeminente do umbo e linhas de
crescimento. Esse trabalho amplia os procedimentos metodológicos para identificação dos conchostráceos cyzicídeos permitindo a realização de
inferências paleoambientais e facilitando as correlações bioestratigráficas através da identificação das espécies.
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RESUMO
As praças e bosques públicos são frequentemente utilizados como pontos de lazer para a população. Os solos destes locais acabam muitas vezes,
sendo fonte potencial de contaminação por diferentes agentes causadores de doenças parasitárias. Indivíduos de todas as idades podem contrair
zoonose por meio do solo, entretanto as crianças estão sob risco especial. Além de brincarem diretamente no solo, têm costume de levar mãos e
objetos sujos à boca, e de sentarem diretamente no chão, tendo contato direto com o solo contaminado. Sendo assim, a contaminação de áreas
de recreação infantil por parasitos constitui um grande problema de Saúde Pública, devido à possibilidade de transmissão de parasitoses,
especialmente a Larva migrans visceral (LMV) e a Larva migrans cutânea (LMC). Quanto menor a faixa etária da criança, menor a sua noção de
higiene e maiores os riscos da sua contaminação. Este trabalho é parte de um projeto que visa analisar, do ponto de vista parasitológico, a areia
de algumas áreas de recreação infantil da região de Jacarepaguá, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Foram realizadas coletas de 3 pontos
diferentes de um Bosque localizado em Jacarepaguá/RJ, sendo eles: proximidades do balanço, gangorra e escorregador. Foram utilizadas para as
coletas pás de jardinagem e sacolas plásticas de alimentos para o acondicionamento das amostras, as quais foram transportadas ao Laboratório
de Parasitologia da Universidade Estácio de Sá, campus Vargem Pequena/RJ, dentro de um prazo máximo de 18 horas. Ao chegar ao laboratório,
as amostras foram refrigeradas para proceder a análise parasitológica dentro de um prazo máximo de 3 dias. Antes de cada análise foi realizada a
homogeneização da areia. As técnicas utilizadas para análise foram o método de Hoffmann e o de flutuação com solução saturada de açúcar,
visando realizar a pesquisa de ovos leves e pesados. Para cada amostra coletada foram preparadas várias lâminas para cada método, as quais
foram analisadas em microscópio óptico com as objetivas de 10x e 40x. Não existe um método capaz de diagnosticar, ao mesmo tempo, todas as
formas parasitárias. Alguns são métodos mais gerais, permitindo o diagnóstico de vários parasitas intestinais, além de serem de fácil execução e
pouco dispendiosos, por isto foram escolhidos nesta pesquisa. Os resultados foram considerados positivos quando foi encontrada a presença de
ovos e/ou larvas do parasito. Na coleta realizada nas proximidades do balanço, não foram encontrados ovos e/ou larvas de acordo com as
técnicas empregadas, talvez pelo fato da areia estar sendo constantemente empurrada para pontos mais distantes, em virtude da própria
brincadeira. Já os materiais coletados na gangorra e no escorregador apresentaram resultados positivos para larva de Enterobius sp., larva sp. ,
ovos de Ancylostoma sp. E ovos de Eimeria. Mesmo estando diante de resultados preliminares, é possível concluir que o local analisado encontra
uma elevada prevalência de ovos e larvas de parasitos, sendo importante informar aos responsáveis pelo Bosque, a respeito das condições de
higiene locais, visando ao desenvolvimento de alternativas e medidas profiláticas, de forma a garantir o estado de saúde dos visitantes,
principalmente no que diz respeito às crianças.
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RESUMO
O presente estudo foi elaborado com objetivo de analisar a presença de formas infectantes de parasitos com risco de infecção humana. Sabe-se
que a frequência de animais em ambientes de lazer e diversão humana é uma situação crescente. Esta presença decorre da aquisição de animais
pela população humana e também pelo deslocamento de determinadas espécies animais no intuito de buscar alimento. Estão sendo colhidas
quinzenalmente amostras de solo de um Bosque Público. Para o esquema de coleta, foram selecionados pontos de acordo com a presença de
brinquedos e de trilhas para caminhada. O material é colhido com auxílio de pás de jardinagem e tubos de PVC com 30 cm de comprimento e
diâmetro de ¾ polegadas, sendo recolhidas amostras de aproximadamente 100 g. As amostras são condicionadas em sacos plásticos estéreis e
etiquetadas de acordo com o local e data de coleta, com posterior envio ao Laboratório de Parasitologia do Campus Vargem Pequena/ Barra III.
No laboratório ocorre a etapa de processamento, que obedece às técnicas de Sedimentação Espontânea e de Flutuação em Solução Saturada de
Glicose. A técnica de sedimentação permite observar a presença de larvas de parasitos bem como a observação de ovos pesados. Neste processo
as amostras são lavadas com água destilada e são postas para sedimentar em cálice de Hoffmann. Já a técnica de flutuação permite observar as
formas císticas de alguns protozoários e a visualização de ovos considerados leves. Neste caso o sedimento do processo anterior é acrescido da
solução para que ocorra a flutuação das formas parasitárias. São confeccionadas três lâminas para cada amostra colhida e a observação é feita
por microscopia utilizando-se objetivas de 4 X, 10 X e 40X. Como método de análise faz-se a varredura de toda a lâmina. Já foram visualizadas
larvas de Strongyloides sp, Ancylostoma sp que são agentes causadores processos parasitológicos em humanos e animais. Também já foram
visualizados ovos de Taenia sp, Toxocara sp e Ascaris lumbricoides.
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RESUMO
Brasil com 270 mil t/ano é o 6to produtor mundial de bentonitas. Na Paraíba, os municípios de Boa Vista, Cubati e Pedra Lavrada, produzem mais
de 80% desse total. Também se produz bentonita na Bahia, São Paulo e Paraná. As bentonitas da Paraíba são policatiônicas, ou seja, das que
incham pouco em água ou não incham e que em sua maioria devem ser modificadas por sódio utilizando barrilha (Na2CO3). As bentonitas da
Paraíba se destinam para fluidos de perfuração de poços para petróleo e gás, para pelotização de minério de ferro, para moldes de fundição
metalúrgica, produção de tintas especiais, descoramento de licores, carga de reforço em polímeros e muitos outros. Os autores têm dedicado
esforços à caracterizar e avaliar novos usos destas bentonitas em nanotecnologia, meio ambiente, cosméticos, saúde, dentre outros. Fruto desses
esforços é a publicação do livro BENTONITAS DA PARAÍBA que consta das seguintes partes principais: Mineralogia das Bentonitas; Aplicações e
Usos; Bentonitas para tratamento de efluentes; Bentonitas pilarizadas e atacadas com ácido; Bentonitas na produção de biodiesel e na produção
de nanocompósitos. Livro dirigido às pessoas envolvidas com o desenvolvimento e uso de materiais e/ou produtos que utilizam bentonitas, tal
como as indústrias de prospecção e extração de petróleo e gás, metalúrgica, extração e tratamento de minério de ferro, criação de novos
materiais poliméricos, aplicações nas indústrias de cosméticos, farmacêuticas e alimentícias e outros ramos da ciência e da técnica. Objetivo deste
trabalho é apresentar didaticamente a caracterização das argilas esmectíticas do Estado da Paraíba em livro a ser lançado proximamente como
contribuição ao conhecimento dos recursos minerais do Brasil. A metodologia utilizada no livro baseia-se em informação dos mais de setenta
artigos publicados pelos autores sobre as argilas da Paraíba. Como resultados se discutem a definição de Bentonita, origem e estrutura cristalina
destas argilas. Mostra-se breve história das bentonitas, seu descobrimento na Paraíba, as características geológicas e comercialização no Mundo e
no Brasil. Descrevem-se as Bentonitas de Boa Vista, Cubati e Pedra Lavrada além de citar as principais empresas produtoras na Paraíba.
Importante para estudantes e pesquisadores e a descrição das técnicas de caracterização das bentonitas, Mineralógicas, de Difração de raios X, de
Análise Química, Espectroscopia na Região do Infravermelho, Microscopia Eletrônica, Área Específica, Análise Térmica, Inchamento de Foster,
Densidade Aparente, Teor de Areia, Umidade, Granulometria, pH, Capacidade de Troca de Cátions e Viscosidade. Descrevem-se os métodos para
modificação de Bentonitas Policatiônicas a Bentonitas Sódicas que incham em água, a Ativação Ácida para descorante de licores e óleos, a
pilarização das Bentonitas para catalisadores na produção de petróleo, e a obtenção de Argilas Organofílicas. Descrevem-se alguns usos das
Bentonitas e suas características em cada caso, sempre baseados em pesquisas realizadas pelos autores. Destacam-se: a produção de nanomembranas de filtragem para produção de biodiesel; seu uso como carga de reforço em polímeros e elastômeros para produção de
nanocompósitos; no combate a vazamentos de hidrocarbonetos e no tratamento de efluentes oleosos. No fim do livro se apresenta a bibliografia
utilizada. Pode-se concluir que o Livro Bentonitas da Paraíba apresenta de forma didática, técnica e científica as argilas esmectíticas desse Estado
do Nordeste Brasileiro. É guia atualizada para os futuros engenheiros de materiais, de petróleo e metalúrgicos pelas aplicações dessas argilas no
tratamento do minério de ferro que o Brasil exporta; por participar no controle da viscosidade e reologia das lamas de perfuração dos poços para
petróleo, nos moldes de fundição para a metalurgia, na clarificação de licores, em novos materiais nanocompósitos, como nano cápsulas em
novos fármacos, cosméticos e muitos outros usos industriais importantes para a economia nacional.
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RESUMO
A Hidroclorotiazida, descoberta em 1958, foi considerada a primeira droga eficaz no tratamento da hipertensão arterial. Pertencente à família dos
diuréticos tiazídicos e age como substância que aumenta a excreção de água e sódio do corpo, e em sua grande parte tem ação direta nos rins.
Esta substância é frequentemente associada a outros fármacos, geralmente sob a apresentação de 12,5mg. Porém, para o uso em monoterapia é
fornecida ao mercado nas apresentações de 25 mg e 50 mg. O controle de qualidade é uma ferramenta de extrema importância para garantir a
qualidade, eficácia e segurança do medicamento. Sendo assim, o presente estudo teve como intuito avaliar a qualidade de medicamentos de
referência, genérico e similar cujo princípio ativo é a hidroclorotiazida na forma farmacêutica de comprimidos de 50mg a partir de testes de peso
médio e doseamento. A verificação do peso médio foi realizado em balançada analítica e os dados foram tratados estatisticamente. Já a
determinação de teor foi desenvolvida por análise em espectrofotômetro UV (273nm) como preconizada na Farmacopéia Brasileira 5ª edição. De
acordo com os resultados obtidos, todos os comprimidos analisados encontraram-se dentro dos limites aceitáveis em relação aos testes de peso
médio. Porém, apenas os medicamentos referência e genérico tiveram seus limites de teor ativo de fármaco dentro dos critérios avaliativos
necessários para garantir a conformidade do medicamento com relação a este parâmetro, enquanto o medicamento similar se manteve fora dos
limites de aceitação. De acordo com o relato feito neste estudo, alguns comprimidos do medicamento similar foram encontrados quebradiços e
esfarelados antes da efetivação dos testes, podendo este fator atentar as possíveis razões para o plausível não cumprimento aos critérios
relativos ao teor do princípio ativo que é preconizado pela farmacopeia. Sendo assim, estes resultados exibem a importância de existirem os
procedimentos de Boas Práticas de Fabricação, que visam eliminar os desvios de qualidade, garantindo a segurança e eficácia dos medicamentos
comercializados.
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RESUMO
O Município do Rio de Janeiro possui um quantitativo aproximado de 5,9 milhões de moradores, e desses 13% sofrem de algum tipo de limitação
física que restringe a mobilidade e interfere na funcionalidade para a realização das atividades da vida diária. A prática de exercícios físicos
devidamente adaptados a estas condições específicas, normalmente oferecido como um serviço dos centros de fitness & wellness pode ser uma
opção para essa população no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de suas vidas, independente da faixa etária. Pessoas com
necessidades especiais de locomoção, incluindo aí atletas competitivos, não atletas, e demais indivíduos interessados na melhoria das suas
capacidades funcionais e da saúde podem obter muitos benefícios a partir de programas de exercícios resistidos desde que elaborados e
orientados de forma adaptada. O presente estudo teve como objetivo analisar 14 (quatorze) academias localizadas no bairro de Copacabana na
cidade do Rio de Janeiro, em relação a existência de facilidades para o atendimento à população cadeirante de acordo com a proposta de
facilitação ao atendimento a PCD´s sugerida pelo Center for Universal Design at North Caroline State. A escolha deste bairro deu-se pelo fato de
conter a maior concentração de idosos na cidade, o que significa um público potencialmente acometido por reduções na sua mobilidade além
daquelas com algum tipo de deficiência locomotora. O instrumento usado é composto por 77 perguntas fechadas e 01 semiaberta, divididas em
nove categorias. Foram entrevistados professores, coordenadores, funcionários da recepção além de observações visuais durante as visitações
para responder as perguntas do instrumento. Como resultado da pesquisa obtive-se as seguintes evidências: todas as academias pesquisadas
necessitam de investimentos nas suas instalações, de reorganização em seus ambientes para que possam oferecer trânsito livre seguro para as
cadeiras de rodas e seus usuários, há demandas por adaptações nos vestiários com vistas à oferecer conforto e privacidade associadas, além da
necessidade de adaptações que ofereçam alternativas de equipamentos e bancos livres com assentos adaptados facilitando assim o acesso aos
espaços e seu uso. Foram evidentes, também, as necessidades de adaptações nas piscinas e, finalmente, ficou clara a necessidade de capacitação
profissional específica para os funcionários responsáveis pelos setores com os quais esse público tem algum tipo de contato ou uso, além da
necessidade de planos de emergência específicos para situações que ofereçam risco aos cadeirantes. Conclui-se, portanto, que embora a função
destas empresas esteja ligada a oferta de serviços em qualidade de vida, bem estar e saúde suas estruturas foram dimensionadas
desconsiderando esta clientela que, em tese, apresenta mais carência de serviços que os permita uma vida qualitativamente melhor em termos
de autonomia e funcionalidade.
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RESUMO
A “qualidade de vida”, termo bem abrangente, é influenciada por diversos aspectos do cotidiano. O termo inclui os aspectos sociais, mentais,
físicos e ambientais, apesar de geralmente direcioná-lo mais para os aspectos físicos. A sociedade moderna demonstra a importância de se
adquirir uma melhor qualidade de vida, no entanto a tecnologia emergente vem modificando bruscamente as relações sociais desenvolvidas no
mundo do trabalho, ocasionando, por consequência, declínio crescente na qualidade de vida da população.O objetivo da pesquisa foi analisar a
qualidade de vida dos participantes do projeto, identificando seus aspectos social, psicológico, físico e ambiental e discutir as relações entre os
aspectos relevantes para a classificação do nível de qualidade de vida. A amostra foi composta por 33 participantes do projeto Pró-Sáude de faixa
etária entre 21 e 67 anos de idade. O instrumento utilizado foi o questionário World Health Organization Quality of Life –bref (WHOQOL – bref)
composto por 26 questões de caráter fechado. O questionário abrange os aspectos social, psicológico, físico e ambiental influenciadores da
qualidade de vida. O questionário foi respondido em apenas um encontro e foi o próprio entrevistado que o leu. Os resultados são apresentados
em frequência absoluta (n) e relativa (porcentagens). Foi utilizado o coeficiente alpha de Cronbach para determinar a confiabilidade do
questionário aplicado. Os escores de cada domínio foram pontuados utilizando o programa estatístico SPSS versão 17.0 (SOMERS, NY, USA). A
sintaxe necessária para realizar os cálculos encontra-se disponível na página oficial da versão em português dos instrumentos de avaliação de
qualidade de vida, Departamento de psiquiatria e medicina legal, Universidade Federal de Rio Grande do Sul. De acordo com a sintaxe, os escores
para cada aspecto são pontuados em uma escala de 4 a 20 pontos. O valor de 4 pontos significa nenhuma importância e 20 pontos significa total
importância. Finalmente, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre os diferentes aspectos. O nível de significância adotado foi p ≤
0,05.Boa parte da amostra (45,5%) respondeu que sua qualidade de vida se classificava como “boa” e 42,4% responderam que estavam
“satisfeitos” com sua saúde. Os escores para cada aspecto foram: 15,45 ± 1,91 para o físico; 15,05 ± 2,11 para o psicológico; 15,52 ± 2,94 para o
social e 12,85 ± 2,20 para o ambiental. Concluiu-se que os aspectos físico, social e psicológico (com ênfase para o social) se apresentaram como
fatores de maior relevância.
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RESUMO
Comportamentos relacionados ao estilo de vida como, boa alimentação, atividade física, atitudes preventivas e controle do estresse, tem sido
classificados como fatores decisivos na qualidade de vida, tanto numa perspectiva individual como coletiva. Um estilo de vida saudável é um dos
principais determinantes na promoção da saúde dos indivíduos, grupos e comunidades. Por outro lado, um estilo de vida com comportamentos
negativos tem associação com várias doenças, principalmente as crônico-degenerativas ou também chamadas de não-transmissíveis. Nesta
perspectiva, analisar os universitários que, em decorrência do acesso ao mundo do trabalho e a ligação com os estudos, passam a adotar um
estilo de vida inadequado. Portanto, o estudo aqui apresentado, pretende investigar a qualidade e estilo de vida, o estado nutricional e a imagem
corporal de universitários dos cursos de Educação Física e Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá Goiás – FESGO (análise comparativa). Todos os
acadêmicos matriculados no presente curso foram convidados a participarem voluntariamente do estudo caso. Com o intuito de garantir
representatividade da população a ser investigada, o tamanho mínimo da amostra foi calculado por meio de uma equação para populações
finitas. Inicialmente foi aplicada uma ficha sócio-demográfica, sendo que, para avaliar a qualidade de vida, utilizou-se a versão genérica e curta WHOQOL - Brief (OMS, 1998). O estilo de vida individual e do grupo foi conhecido a través do questionário Perfil do Estilo de Vida Individual de
Nahas, Barros e Francalacci (2000). Já o estado nutricional, foi determinado mediante avaliação antropométrica do índice de massa corporal
(kg/m²) e classificado pelos critérios da World Health Organization (2000). Para a imagem corporal adotamos a escala de silhuetas de Kakeshita
(2008). Os dados, foram apresentados e analisados mediante estatísticas paramétricas ou não-paramétricas, de acordo com suas distribuições,
sendo tabulados e analisados com o pacote estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 13.0. Considerando que a inserção
no meio universitário é um momento em que os jovens estabelecem novas relações sociais e, portanto, podem modificar seu estilo de vida e que
uma das competências do profissional de Educação Física e Fisioterapia deve ser o de contribuir para a formação de um cidadão crítico e
autônomo, capaz de promover mudanças de comportamento visando à adoção de hábitos saudáveis e saúde (intervenção, promoção e
prevenção), o presente estudo apresenta a seguinte questão norteadora: será que estudantes universitários, sobretudo de Educação Física e
Fisioterapia, estão satisfeitos com sua imagem corporal, possuem estado nutricional dentro do recomendado, adotam um estilo de vida saudável
e consequentemente tem uma boa qualidade de vida? Assim, os dados reforçaram que o perfil de estilo de vida dos acadêmicos dos cursos de
Educação Física e Fisioterapia, são semelhantes nas referências de Qualidade de Vida, estado nutricional, imagem corporal e o próprio estilo de
vida, justificado pelo perfil jovem, proximidade de formação e vinculo com a saúde (características dos dois cursos), reforçando a condição
apresentada pela literatura, de que Educação Física e Fisioterapia são formações homônimas de atuação e perfil profissional.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar a associação entre equilíbrio e postura corporal em mulheres idosas. A amostra contou com 15 sujeitos iniciantes
(GE; n: 15; Idade: 69±4,1 anos; IMC: 27,82±3,4) no programa de atividades físicas do Projeto III Idade em Movimento, no período do primeiro
semestre de 2013, na Universidade Estácio de Sá - Cabo Frio/RJ, que consiste em exercícios aeróbicos e resistidos (caminhada: 15 minutos; 2 a 3
séries de 8 a 10 repetições para cada exercício: 35 minutos; 3x/sem; 50 minutos/sessão). A análise do equilíbrio foi feita através da plataforma de
força (AMTI, USA), acoplada ao software Balance Clinic, utilizando-se o protocolo de base aberta e olhos abertos com duração de 20 segundos na
posição bipodal, com o sujeito mantendo o olhar na direção de um alvo visual fixado a 90 cm de distância. Avaliou-se o centro de pressão (COP)
projetado na plataforma observando-se o deslocamento lateral direito (DLD), esquerdo (DLE), anterior (DAnt), posterior (DPost), a amplitude de
deslocamento látero-lateral (DLL) e ântero-posterior (DAP) e a área elíptica (AE). A análise postural foi feita observando-se os pontos anatômicos
para identificação dos desnivelamentos de quadril (DQ) e ombro (DO) em vista anatômica anterior e formação de hiperlordose lombar (HL) e
hipercifose torácica (HC) em vista anatômica lateral, através de um simetrógrafo (Sanny, Brasil). O teste Qui-quadrado de Pearson foi utilizado
para a análise estatística e apresentou associações significantes entre o DLD e o DO (ombro direito mais elevado) (χ2=12,00; p<0,05), o DAP e a HL
(χ2=15,27; p<0,05) e a AE e o DQ (quadril direito mais elevado) (χ2=12,13; p<0,05). Observou-se que a postura lordótica e desnivelamentos de
ombro e quadril apresentados na amostra podem ser os causadores do deslocamento do centro de gravidade e das oscilações do COP. Isso pode
provocar desequilíbrios posturais acentuados. Dessa forma, a participação regular em um programa de exercícios físicos pode ser uma estratégia
de fortalecimento muscular e conservação da postura corporal em sujeitos idosos.
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RESUMO
O exercício intenso é capaz de provocar profundas modificações no sistema imune. O objetivo do presente estudo é comparar as alterações no
perfil plasmático de citocinas em resposta ao esforço máximo realizado nas condições de recuperação total e parcial. Dezesseis remadores de
nível nacional realizaram dois estímulos máximos de 2000m em remo-ergômetro sendo o primeiro após 32 horas de descanso (E1) e o segundo 4
horas após o primeiro (E2). As amostras de sangue foram obtidas antes (Pré), imediatamente após (Pós) e depois de 30min do encerramento de
cada estímulo (Pós-30). A concentração plasmática de citocinas e fatores de crescimento foram mensuradas através de imuno-ensaio com
multiplex utilizando Luminex 100. As alterações dos níveis de citocinas plasmáticas foram apresentadas como média e desvio padrão (pg/ml) e
analisadas por ANOVA com medidas repetidas, pós teste de Newman-Keuls e grau de significância de p<0,05. Foi observado comportamento
semelhante para citocinas pró-inflamatórias TNFα (PréE1:27,3±14,2; PósE1:55,3±26,3; Pós30-E1:36,2±21,8; PréE2:38,14±17; PósE2:65,4±25,8;
Pós30-E2:42,9±26,4) e IL-1β (PréE1:3,5±1,5; PósE1:5,8±2,1; Pós30-E1:4,8±1,9; PréE2:5,0±2,4; PósE2:7,9±3,5; Pós30-E2:5,0±2,2) e antiinflamatórias, IL-6 (PréE1:7,4±3,0; PósE1:14,1±5,9; Pós30-E1:10,3±4,2; PréE2:10±3,7; PósE2:15±5,0; Pós30-E2: 10,6±3,7) e IL-10 (PréE1:12,6±3,9;
PósE1:19,9±6,8; Pós30-E1:16,7±7,2; PréE2:15,31±2,2; PósE2:24,29±6,1; Pós30-E2:17,5±7,1), com aumento significativo dos níveis plasmáticos ao
final de cada um dos estímulos e retorno aos valores pré-exercício 30 minutos após. Apesar de compartilhar comportamento semelhante, a
citocina anti-inflamatória IL-1ra, capaz de antagonizar a ação da IL-1β, permaneceu aumentada mesmo após 30 minutos do encerramento do
exercício (PréE1:137±43; PósE1:308±132; Pós30-E1:210±83; PréE2:219±72; PósE2:360±115; Pós30-E2:211±66). Neste contexto, a citocina antiinflamatória IL-15, também envolvida nas sinalizações de lipólise e síntese protéica na fibra muscular, apresentou elevação gradual durante o
protocolo somente alcançando significância estatística ao final do segundo estímulo (PréE1:8,2±5,1; PósE1:10,25±5,9; Pós30-E1:10,75±6,32;
PréE2:10,8±6,3; PósE2:11,75±6,2; Pós30-E2:9,8±6,3). Da mesma forma, MIP-1β (PréE1:87,89±37; PósE1:121,6±59; Pós30-E1:121,1±54,5;
PréE2:105,7±51,5; PósE2:152,6±76,03; Pós30-E2:99,1±40,1), IL-8 (PréE1:36±13,6; PósE1:199±201,3; Pos30-E1:263,7±224,7; PréE2:122,8±79,3;
PósE2:522±347,1; Pós30-E2:106,4±92,2) e os fatores de crescimento VEGF (PréE1:131,8±81,4; PósE1:190±116,7; Pós30-E1:168,9±114,1;
PréE2:206,2±106,5; PósE2:252,7±138,7; Pós30-E2:201,2±116,5) e PDGF (PréE1:11376±3571; PósE1:16139±5926; Pós30-E1:13255±5089;
PréE2:13562±3507; PósE2:16901±7173; Pós30-E2:14244±5375), envolvidos em adaptações associadas a angiogênese, apresentaram aumentos
apenas após o segundo estímulo sugerindo que suas elevações dependam da sobreposição de atividades intensas que impeçam a completa
recuperação do organismo. Concluiu-se que os estímulos de remo em alta intensidade, apesar de promoverem aumentos concomitantes de
citocinas pró e anti-inflamatórias, produzem efeito anti-inflamatório predominante e que desafios prévios no organismo que provoquem
condição de overeaching talvez sejam necessários para permitir adaptações vasculares associadas a angiogênese.

Titulo:

Correlações entre os níveis de atividade física e o Índice de Massa Corporal em alunos de uma escola pública
do estado do Ceará, Brasil

25

Autor(es) Francisco Girleudo Coutinho da Silva*; Thiago Medeiros da Costa Daniele; João Paulo Lima Vasconcelos; Lissiane Almeida
Cabral
IES: FIC
E-mail para contato: girleudocoutinho@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Atividade Física; Alunos; IPAQ; Índice de Massa Corporal
RESUMO
A atividade física regular é bastante eficaz no combate as doenças cardiometabólicas e disfunções neurológicas, o que leva a uma diminuição no
número de consultas médica reduzindo os problemas gastos com saúde pública. A escola pode e deve ser um facilitador para a formação desses
hábitos, mostrando de forma clara e objetiva a importância da educação alimentar e da prática regular de atividade física. O objetivo desse
estudo é avaliar o nível de atividade física de adolescentes da rede pública no estado do Ceará e correlacionar com os padrões nutricionais através
da mensuração do Índice de Massa Corporal (IMC). Trata-se de um estudo de natureza quantitativa e qualitativa de caráter descritivo-exploratória
realizado em uma escola da rede pública no município de Caucaia, Ceará. A amostra é composta de 36 alunos do 9º ano que foram escolhidos
aleatoriamente. Para correlacionar o nível de atividade física foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Foram incluídos
estudantes regularmente matriculados no sistema de ensino do governo do Estado do Ceará. Os critérios de exclusão foram: idade superior ou
inferior à referida anteriormente. Todos os sujeitos foram voluntários a participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento de acordo
com a Lei 196/96 do CNS. As estatísticas descritivas do estudo foram apresentadas como média ± desvio padrão e frequências (%), teste de Fisher
foi utilizado para as variáveis categóricas. O valor de P< 0,05 foi aceito como significante. Os dados foram submetidos a um pacote do programa
de estatística SPSS for Windows versão 17.0. Em relação aos gêneros, verificou-se que os participantes do sexo masculino são mais ativos do que
as do sexo feminino. De acordo com o Índice de Massa Corporal , 44% dos alunos estão em situação normal, 36% em sobrepeso e 20% das
crianças foram classificadas como obesas. Após a comparação dos dados deste estudo verificou-se que houve uma relação irregular, pois houve
um índice alto de atividade física, quando classificados de acordo com o IPAQ em relação ao IMC, onde neste, a união do nível de sobrepeso e
obesidade obteve mais da metade da população da amostra, quando somadas.
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RESUMO
A suplementação com creatina (S-Cr) contribui para melhorias na capacidade anaeróbica alática e indução da síntese proteica no músculo
esquelético. Apesar de evidenciada sua ação antioxidante e anti-inflamatória sobre o endotélio vascular, nenhum estudo até o presente
investigou os efeitos deste procedimento sobre a reatividade microvascular e suas influências na perfusão tecidual. Neste sentido, o presente
estudo tem como objetivo investigar os efeitos da S-Cr sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio e a densidade capilar
sistêmica. Após aprovação do CEP do Instituto Nacional do Coração (parecer 53301), quarenta indivíduos entre 20 e 40 anos, tiveram a
reatividade microvascular e a densidade capilar cutânea (DCC) avaliadas em repouso e após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO), através das
tecnologias de fluxometria Laser Speckle e de vídeo-microscopia intravital e os elementos do sangue analisados antes e após uma semana de
suplementação com 20g diárias de creatina. A S-Cr não alterou a reatividade microvascular ou a homocisteinemia, porém, elevou
significativamente (p < 0,05) a DCC em repouso (114,2±26 vs 118,8±28) e após PORH (118,6±28 vs 126,3±28). Além disso, aumentou
significativamente a massa corporal (74,9±12,4 vs 75,4±12,7), IMC (25,2±3 vs 25,4±3kg/m2), creatinina (0,9±0,1 vs 1,0±0,2), e CK (351±272 vs
537±563) provocando também reduções na pressão arterial média (92,06±7,68 vs 89,76±7,4) e nos níveis de ácido úrico (5,0±1,2 vs 4,3±1,1) e
colesterol LDL (118±42 vs 112±41). Os resultados sugerem que a S-Cr aumente os níveis de energia celular reduzindo o catabolismo de purinas e
reduza a resistência arteriolar contribuindo para elevação do fluxo sanguíneo tecidual provavelmente associado ao efeito osmótico da creatina
que pode contribuir para turgência e eventualmente para lise celular
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RESUMO
A visão é um dos principais sentidos do ser humano , pois além de ser uma importante fonte sensorial que atua no controle dos movimentos
coordenados, ainda interfere diretamente nas relações com o mundo exterior desde o nascimento, possibilitando um registro geral de imagens
que atuará no desenvolvimento psicossomático de uma criança. Portanto, perder a visão ou nascer sem ela pode causar defasagens
principalmente na área motora, comprometendo a coordenação a qual é exigida na realização de várias tarefas como andar, correr, pular, pegar
um objeto, entre outras atividades comuns do dia-a-dia. Estatísticas revelaram que no Brasil, existam mais de 6,5 milhões de pessoas com
deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. Estima-se que esse número pode dobrar até 2020. E, sabe-se de acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS), que a principal causa de cegueira no Brasil é a catarata, com aproximadamente 40% dos casos. Em seguida
está o glaucoma com 15%, a retinopatia diabética com 7%, a cegueira na infância com 6,4% e a degeneração macular relacionada à idade com
5%. Esse crescimento do número de pessoas com deficiência visual tende a levar a um aumento também na participação destes no meio
esportivo. Atualmente, vários eventos esportivos paralímpicos para pessoas com deficiência visual são realizados em diversas modalidades como
atletismo, ciclismo, boliche, esqui alpino, esqui cross country, futebol de 5, goalboall, judô, natação, levantamento de peso, tiro com arco, tiro,
showdown, toarball, hipismo, vela, xadrez e arco e flecha. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o nível de coordenação motora
de pessoas com deficiência visual praticantes de goalball, atletismo e não praticantes de esporte. Participaram desta pesquisa 14 pessoas, todas
do sexo masculino, sendo nove com cegueira adquirida e cinco com cegueira congênita. Entre os praticantes do goalball dois apresentavam baixa
visão e entre os praticantes de atletismo três apresentavam baixa visão. Ambos tinham a classificação esportiva B2. Os demais participantes,
inclusive os não praticantes de esporte, apresentavam perda total da visão. Todos responderam oralmente á um questionário sociodemográfico e
realizaram a bateria de teste KTK para avaliação da coordenação motora. Os resultados demonstraram que os praticantes de esporte apresentam
um nível melhor de coordenação motora, destacando que os praticantes de goalball (72,6 ±24,25) foram maior do que o atletismo (64,8 ± 20,65).
Porém o esporte não é o único fator que influenciou nos resultados, pois levou-se em consideração o tipo de cegueira, se adquirida ou congênita,
se baixa visão ou perda total. Os que apresentavam cegueira adquirida e os que apresentavam baixa visão obtiveram uma média maior no nível
de coordenação motora do que os que tinham cegueira congênita e os que tinham perda total da visão. Tal resultado se explica pela memória
visual e resquícios de visão, mesmo que sejam mínimos. Desta forma conclui-se que não é apenas o esporte, mas são vários os fatores que
contribuem para o desenvolvimento da coordenação motora. De acordo com a média total do nível de coordenação motora, que foi 64,85 ±19,74
nível baixo, percebe-se a importância de se planejar e executar um programa para o aprimoramento da coordenação motora de pessoas com
deficiência visual.
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RESUMO
Muito tem se pesquisado sobre a melhora da qualidade de vida nas suas diversas variáveis. Alguns autores a relacionam com o padrão de vida,
poder aquisitivo, entusiasmo pela vida, ou seja, um sentimento positivo geral. Mas sabe-se que a qualidade de vida está intimamente ligada ao
nível de bem-estar que um indivíduo ou uma população pode desfrutar, incluindo aspectos psicossociais. Assim, atualmente, a qualidade de vida
é, sem dúvida, um dos temas mais comentados e discutidos na atualidade, em diferentes fóruns. Na imprensa e em várias situações de marketing
relacionadas a produtos e serviços, a promessa de melhoria da qualidade de vida está presente. Da mesma forma, nas publicações científicas,
com frequência, vê-se referência à avaliação da qualidade de vida. A partir desse princípio, este estudo de campo, de caráter exploratório
descritivo, procurou relacionar o nível de percepção da qualidade de vida com a prática de atividade física com entre estudantes universitários.
Para tanto, participaram 72 graduandos, com média de idade 24,7± 3,7 anos, sendo 17 do sexo masculino. Destes, 33 são graduandos em
Educação Física e 39 são graduandos em Fisioterapia de uma faculdade privada da cidade de Juiz de Fora, MG. Foram aplicados dois
questionários. Inicialmente, o questionário Baecke de Avaliação da Atividade Física sendo este um instrumento recordatório dos últimos 12
meses, de fácil aplicação e entendimento, sendo proposto em escala qualiquantitativa e abordando magnitudes como atividade física
ocupacional, exercícios físicos no lazer e atividades de lazer e locomoção. Posteriormente, o questionário de avaliação da Qualidade de Vida SF-36
sendo um instrumente dirigido a pessoas a partir de 12 anos de idade e que objetiva pesquisar o estado de saúde física e mental. É composto por
11 tópicos totalizando 36 itens em oito dimensões: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade,
aspectos sociais, limitação por aspectos emocionais e saúde mental. Analisando a relação entre os valores do questionário SF36 com os dados
obtidos no questionário Baecke chegou-se aos resultados nos domínios: "capacidade funcional”, que abrange a presença de limitação física,
amostra geral 92,2± 11,7, entre os praticantes de esporte/exercícios físicos 93,7 ± 10,7 e dentre os não praticantes foi de 86 ± 14,8. No domínio
de “limitação por aspectos físicos”, que tem abrangência nas limitações das atividades diárias, o resultado médio da amostra geral foi de 77,4
±30,9, entre os praticantes de esporte/exercícios físicos 74,5 ± 30,6 e dentre os não praticantes foi de 89,2 ± 18,8.Analisando os resultados do
domínio “dor” a média foi de 73,2 ± 17,8 no geral, entre os praticantes a média foi de 74 ± 17,4 e dentre os não praticantes foi de 70,1 ± 21,4. No
domínio “estado geral de saúde” que abrange a autopercepção de saúde os resultados médios foram 67,73 ± 15 para a amostra total, 69,3 ± 15,2
para os praticantes de esporte/exercícios físicos e 61,1 ± 12,4 para os não praticantes; “vitalidade”, que abrange a fraqueza e o cansaço, média de
62,1 ± 17,8 na amostra total, 62,6 ± 17,6 entre os praticantes de esporte/exercícios físicos e de 60 ± 18,3 dos não praticantes. No domínio
“aspectos sociais”, que tem abrangência os relacionamentos, o resultado médio da amostra total foi de80,7± 22,7, entre os praticantes de
esporte/exercícios físicos a média foi 79,1 ±20,1 e 86,1 ± 22 dentre os não praticantes. Analisando os resultados médios do domínio “limitações
por aspectos emocionais”, que abrange aspectos emocionais, a média foi de 79,6 ± 20,8 em toda a amostra, já entre os praticantes a média foi
80,9 ± 38,8 e entre os não praticantes esta foi de 75 ± 45,2.No domínio “saúde mental”, que abrange depressão e ansiedade, o resultado médio
foi 70,5 ± 29,2 para a amostra geral, 69,8 ± 15 para os praticantes de esporte/exercícios físicos e 73,4 ± 17,5 para os não praticantes. A partir da
análise destes resultados pode-se concluir que a prática de esportes ou de exercício físico por estudantes de nível superior pode contribuir para
uma melhor percepção da qualidade de vida.
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RESUMO
Objetivou-se com o presente trabalho detectar os fatores que levam as crianças de 09 a 15 anos a procurar a prática do futebol na Academia de
Futebol de base PH Sports. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo de caráter quantitativo descritivo. Serviram de sujeitos para a
pesquisa, 40 crianças com idades compreendidas entre 09 e 15 anos, todas matriculadas na Academia, no município de Três Rios/RJ. Como
instrumento de coleta, optou-se por um questionário fechado composto por seis perguntas que tiveram como base o instrumento criado por
Gaya e Cardoso denominado Inventário de Motivação para a Prática Desportiva. O inventário é composto por 19 itens que procuram abordar três
fatores: competência esportiva, amizade, lazer e saúde. Aprofundando o tema, foi analisado o trabalho de Hernandez et al que concluiu que os 19
itens constituintes do inventário acima mencionado se agrupavam melhor em 5 fatores e sob rótulos diferentes dos originais. Optou-se assim por
uma reorganização dessas questões, que passaram pelo crivo de três profissionais de Educação Física que atuam no município de Três Rios que,
por suas experiências docentes, entenderam que tais adaptações seriam de boa aceitação para o cumprimento dos objetivos propostos no
trabalho. Com o presente trabalho foi destacado que as crianças buscam a prática da modalidade esportiva através de incentivos advindos da
família, amigos, em busca de saúde e através da mídia; os objetivos que as crianças buscam a prática seriam ser profissional de futebol, socializar,
ter lazer e condicionamento físico, e os fatores que fazem com que as crianças permanecem a praticar a modalidade se dá através do professor,
de amigos do ambiente e da atividade em si. A 1ª questão da pesquisa destacou o tempo de participação dos alunos na academia de futebol,
constatando que 55% destes frequentam a academia há mais de 01 ano. Os fatores de maior influência sobre os entrevistados, conforme questão
2, são os amigos e os pais, com 47% cada, totalizando 94% das respostas. Embora diferentes autores apontem alguns fatores negativos na
participação dos pais nas escolhas esportivas de seus filhos, influências positivas também são identificadas. Para Bittencourt, a busca pela
escolinha de futebol deve partir da criança, mas com um incentivo súbito dos pais. Na questão 3, constata-se que, com relação aos objetivos dos
participantes para a prática do futebol, 80% objetivam se preparar para ser um jogador de futebol, o que revela a pretensão da maioria em
praticar o futebol profissionalmente. Na questão 4 foi possível perceber que na academia de futebol PH Sports os professores têm exercido um
papel mais importante que os amigos, porém as atividades realizadas têm sido o maior motivo de satisfação dos alunos, visto que 60% dos
entrevistados consideram as mesmas como o fator mais relevante. Na pergunta 5 pôde-se constatar que 70% dos alunos participantes da
pesquisa têm no futebol sua única opção como prática esportiva. Esse é um fato bastante evidente ao se considerar o fato de que o futebol é um
esporte de extrema importância no Brasil e que os meninos são motivados à sua prática desde muito cedo. Na questão 6, que se refere à
instituição de ensino, pôde-se perceber que 65% dos alunos entrevistados estudam em escolas públicas. Segundo Monteiro, constatou-se que a
modalidade praticada pelos amigos influencia a escolha de um desporto, independentemente do sexo e do grupo social de origem. Porém, esta
influência é maior nos meninos inseridos nos grupos sociais menos elevados. Analisando os resultados obtidos, constatou-se que mesmo com
todo apelo da mídia acerca do futebol e toda sua exposição pelos meios de comunicação, as relações pessoais ainda exercem grande influência
nas escolhas de nossos jovens e que a busca pela profissionalização e a concretização do sonho de se tornar um atleta de futebol parece ser o
principal motivo das crianças em buscarem a Academia de Futebol PH Sports para desenvolverem a prática do futebol.
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RESUMO
Pode-se definir a bibliometria como o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e utilização das informações registradas.
Esses estudos tentam quantificar, descrever e prognosticar o processo de comunicação escrita. Atualmente, a importância dos estudos
bibliométricos está em investigar o comportamento do conhecimento e da literatura como parte dos processos de comunicação, designando o
tratamento quantitativo da informação registrada. Esses estudos tentam quantificar, descrever e prognosticar o processo de comunicação escrita
através de parâmetros observáveis como tipo de publicação, autores, palavras-chave, usuários, citações e periódicos. Assim, a bibliometria é um
tema da área da biblioteconomia que representa um conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para estabelecer os fundamentos
teóricos da Ciência da Informação. Dessa forma, a importância da utilização dessa metodologia de estudo não reside somente na obtenção de
valores absolutos, mas também nas mudanças que estes valores sofrem através do tempo, revelando maior ou menor uso das fontes
documentais. O objetivo do presente estudo foi analisar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Educação Física da Faculdade
Estácio de Sá de Juiz de Fora entre os anos de 2009 e 2011, utilizando a bibliometria como metodologia de pesquisa. As informações coletadas
durante a pesquisa foram analisadas a partir da confecção de uma tabela por ano de publicação, título, metodologia utilizada, foco do objetivo do
estudo, público alvo e modalidade esportiva abordada, caso houvesse. Foram recuperados trinta e nove Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)
do curso de Bacharelado em Educação Física entre os anos de 2009 e 2011, sendo 14 (35,89%) de 2009, 12 (30,76%) de 2010 e 13 (33,33%) de
2011. Na análise desses trabalhos foi possível perceber que o público foco dos estudos estava dividido da seguinte forma: 11 (28,2%) estudaram
sobre pessoas idosas, quatro (10,25%) sobre praticantes de musculação, três (7,69%) sobre atletas (dois desses abordaram qualquer modalidade
esportiva, seja ela individual ou coletiva, e um abordou, especificamente, a musculação). Sobre pessoas com osteoporose, crianças, praticantes
de ciclismo e/ou ciclismo indoor, atuação do profissional de educação física foram representados, respectivamente, por dois estudos (5,12%). Já
sobre indivíduos obesos, sobre homens com idade entre 20 e 30 anos, fumantes, mulheres com idade entre 18 e 35 anos, praticantes de
hidroginástica, personal trainer, mulheres jovens praticantes de exercícios físicos, praticantes de Jiu-Jitsu, pessoas com Síndrome de Down,
árbitros, seleções campeãs mundiais, jogadores de basquete e sobre jogadores de futebol tiveram apenas um TCC apresentado, ficando com
2,56% respectivamente. Sobre a modalidade esportiva ou exercício físico estudado doze (30,76%) sobre musculação, três (7,69%) sobre futebol
de campo, dois (5,12%) sobre ciclismo, dois (5,12%) sobre alongamento. Já futsal, hidroginástica, Jiu-Jitsu, natação, capoeira, basquetebol, jogos
recreativos e caminhada orientada foram escolhidos como tema de apenas uma pesquisa representando respectivamente 2,56%. De acordo com
a metodologia de pesquisa utilizada 33 (84,61%) utilizaram a revisão de literatura, seis (12,82%) utilizaram a pesquisa de campo. Assim, após estes
resultados é possível concluir que os formandos do curso de Educação Física da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, que apresentaram seus
TCCs durante os anos de 2009, 2010 e 2011, direcionaram suas pesquisas para a área da pessoa idosa e para o exercício físico musculação,
optando ainda por realizar seus estudos utilizando a revisão de literatura como metodologia de pesquisa principal.
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RESUMO
A insulina é o principal hormônio que regula a quantidade de glicose absorvida pela maioria das células a partir do sangue, principalmente células
musculares e de gordura, mas não células do sistema nervoso central, a sua deficiência ou a insensibilidade de seus receptores desempenham um
papel importante em todas as formas da diabetes mellitus. A síndrome metabólica – também conhecida como síndrome X, síndrome da
resistência à insulina, quarteto mortal ou síndrome plurimetabólica – é caracterizada pelo agrupamento de fatores de risco cardiovascular como
hipertensão arterial, resistência à insulina, hiperinsulinemia, intolerância à glicose/diabete do tipo 2, obesidade central e dislipidemia (LDLcolesterol alto, triglicérides alto e HDL-colesterol baixo). E estudos epidemiológicos e clínicos têm demonstrado que a prática regular de atividade
física é um importante fator para a prevenção e tratamento dessa doença. Tem sido demonstrado que uma única sessão de exercício físico
aumenta a disposição de glicose mediada pela insulina em sujeitos normais, em indivíduos com resistência à insulina parentes de primeiro grau de
diabéticos do tipo 2, em obesos com resistência à insulina, bem como em diabéticos do tipo 2, e o exercício físico crônico melhora a sensibilidade
à insulina em indivíduos saudáveis, em obesos não-diabéticos e em diabéticos dos tipos 1 e 2. Os benefícios a médio e longo prazo, da prática
regular de atividade física, contribuem para diminuir os fatores de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular. O objetivo do estudo
foi verificar o efeito agudo do exercício físico nos níveis de glicose em alunos do Ensino Médio durante uma partida de futsal. Pesquisa de cunho
quase experimental, com 10 alunos do ensino médio da CIEP 384 - GUIMARÃES ROSA - Município de Araruama. Foram respeitados os
procedimentos éticos para a pesquisa em seres humanos de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foi utilizado o
glicosímetro da marca accu-chek active e fitas de medição da mesma marca, agulhas, luvas, algodão, álcool. Solicitou-se aos participantes do
estudo para não se alimentar pelo menos três horas antes da realização do experimento. Foram feitas três medidas e os resultados médios foram
REPOUSO - 91,22; 10 MIN - 104,66 e 20 MIN - 109,56. Conclui-se que o metabolismo do grupo observado promoveu um reciclagem rápida da
glicose, através dos sistemas fisiológicos, creditando à modalidade, por não ser contínua, permitiu que os sujeitos recuperassem sua condição
durante a atividade.
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RESUMO
Esta pesquisa é fruto das discussões do Grupo de Estudos e Pesquisas em Esporte, Cultura e Cidade (GEPECC), linha de pesquisa “Processos
Urbanos e Lazer”, que visa analisar e compreender como o lazer tem sido tratado e compreendido no espaço urbano de Goiânia. Assim, percebeuse que o lazer é tido como uma necessidade básica do homem, tão importante quanto se abrigar, alimentar-se ou vestir-se. Embora, hoje se fale
muito da necessidade do lazer para aliviar as tensões do dia-a-dia, um “remédio” da modernidade, a intenção principal desse estudo é reconhecer
as formas tradicionais e alternativas de lazer, adotadas pelos goianienses, tendo como amostra algumas regiões e localidades da cidade,
conhecendo de que forma essa população apropria e se expressa no seu espaço, por meio de suas atividades ligadas ao lazer. Assim, o estudo é
relevante por compreender como se dá a apropriação dos espaços de lazer em Goiânia. No desenvolvimento da pesquisa, foram levantados
documentos com dados históricos, arquitetônicos, mapas, entre outros, capazes de desvendar e construir o entendimento do espaço urbano em
seu uso – lazer, nas suas diferentes manifestações. Para que pudéssemos ter a participação da população, foram aplicadas entrevistas em
algumas das localidades da cidade (parques), para colher o máximo das informações, que se constituem em impressões pessoais sobre o lazer do
bairro e da região. Sem dúvida, essa técnica, aliada aos levantamentos históricos e espaciais e as observações sistematizadas, possibilitaram uma
apreensão das atividades de lazer, nas localidades pesquisadas. Os mapas e fotografias complementam o trabalho, registrando e ilustrando toda a
pesquisa. A metodologia aplicada (entrevistas, observações, mapas, etc.) pode ser definida como usual, mas a iniciativa de estudar e discutir um
assunto a partir da população propõe uma nova maneira de se conhecer o espaço urbano, o lazer e a relação social deste processo. O palco dos
acontecimentos é improvisado a qualquer momento, em qualquer lugar. É preciso estar atento e compreender o local, o momento, as pessoas,
enfim, o contexto para que seus valores possam ser reconhecidos e analisados. Assim, as poucas propostas tentando criar novas áreas de lazer,
em Goiânia, ou são implantadas nas chamadas áreas nobres, como parques e bosques, ou não possuem os equipamentos necessários ou não são
adequados aos freqüentadores. Pode-se dizer que os hábitos de lazer cotidiano em Goiânia, estão mais condicionados ao uso de determinados
equipamentos do que ligados a uma atividade criativa e autêntica, que favorece até mesmo o encontro entre pessoas. Percebeu-se, que os
bairros de Goiânia não possuem uma estrutura de lazer de serviço, que lhes permitam ter vida própria e consolidem pontos de encontros, não
foram identificados elos de ligação com outros bairros, mas sim, fragmentos do urbano que não se interligam, mas se juntam. Nas entrevistas,
50% dos entrevistados responderam que não são satisfeitos com os espaços de lazer e outros 38%, responderam que atendem parcialmente, pois
não atendem a todas as necessidades familiares ou grupos frequentadores de tais espaços. Portanto, os dados da pesquisa reforçam a diversidade
de indivíduos que freqüentam os espaços formais e informais pesquisados da cidade de Goiânia, como também a forma de apropriação dos
espaços por estes habitantes da cidade, seja de forma direta, indireta, concreta, intensa ou esporádica. Conclui-se que são importantes as ações
que visam possibilitar a democratização do lazer. Embora os espaços não se configurem enquanto elemento definidor das práticas de lazer,
reconhece-se que a não existência destes espaços formais, não impedem da realização desta categoria analisada, tão importante e essencial a
vida do homem. Em Goiânia, esta realidade é posta à prova, a partir das pessoas que vivenciam os diferentes espaços, de diferentes formas e
estratégias, consolidando compreensões não unificadas, seja na localidade, bairro ou região.
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RESUMO

O objetivo deste estudo foi identificar o perfil somatotípico dos atletas profissionais da elite mundial do bodyboarding masculino, participantes da
etapa brasileira do Circuito Mundial de Bodyboard “Buzios Bodyboarding 2010”, que figuraram entre a elite do esporte entre os anos de 2008,
2009 e/ou 2010 conforme o ranking da International Bodyboarding Association (IBA ). A metodologia é descritiva e pesquisa de campo e como
ferramenta de trato estatístico e construção dos dados, foi utilizado o programa Excel 2007 que compõe o pacote do Office para Windows. A
amostra contou com a participação de atletas da França, Portugal, Espanha, Austrália, Estados Unidos e Brasil. Os materiais utilizados para a
coleta de dados foram: uma balança eletrônica; um estadiômetro de parede; um plicômetro e um paquímetro. Os dados foram coletados durante
o campeonato na área interna do evento, em local coberto e confortável, para cada cálculo de média foi utilizado o cálculo de desvio padrão.
Participaram do estudo quinze atletas profissionais do sexo masculino, idade 27,8±6,67 anos, com massa corporal média de 71,75±5,48 Kg,
estatura de 176,60±3,94 cm. Para o somatotipo, utilizou-se o método de Carter e Heath (1990). Os resultados revelam o componente endomorfo
de 2,8±1,4; do componente mesomorfo de 3,1±1,03 e do componente ectomorfo de 2,6±0,64. O somatotipo apresenta a classificação
mesomorfo-equilibrado concluindo assim que independente de sua nacionalidade o genótipo é um dos requisitos para alcançar a elite masculina
mundial do esporte figurando entre os top 16, indicando assim que esses indivíduos estejam, geneticamente, melhor adaptados as altas
exigências metabólicas e motoras que um atleta da elite masculina do bodyboarding deve suportar. Esses resultados aqui apresentados devem
ser utilizados como uma das formas de avaliação prognóstica do atleta em manter um alto nível de eficiência atlética, cabendo ao educador físico
interpretar e auxilia-lo na manutenção de sua eficiência esportiva.
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RESUMO
O Enfermeiro possui conhecimentos e habilidades específicos para definição da prioridade de atendimento, administra o fluxo de oferta e
demanda dos usuários nos serviços de urgência do serviço, contribuindo para a diminuição da morbi-mortalidade (19). Realizou-se uma revisão
integrativa, com busca nas bases de dados: BDENF, SCIELO e LILACS, artigos científicos completos, nacionais e publicados entre 2000 e 2012.
Foram identificados 254 artigos científicos, de referências potenciais, a amostra final constituiu-se de 20 artigos relacionados ao foco deste
estudo, por atenderem o critério de inclusão no estudo, dos quais 60% artigos científicos no do LILACS, 35% artigos científicos no SCIELO e 05%
artigo cientifico no BDENF, resultando em um total de 20 artigos científicos. O levantamento de dados, utilizamos os descritores no DeCs
descritores “Triagem”, “Enfermeiro”, “Acolhimento”, “Urgência” e “Emergência”, aonde foram combinadas entre si, de maneira que as palavras
Urgência e Emergência, estivesse sempre entre os outros descritores. O estudo objetivou descrever a atuação do enfermeiro na classificação de
risco na triagem dos serviços de urgência e emergência e identificar os protocolos utilizados no respectivo setor. Os resultados encontrados foram
que após a leitura dos 20 artigos encontrados, permitiram agrupar os resultados por similaridade, tendo constituído duas categorias de análises,
referentes aos de conteúdo foi identificado que os protocolo de enfermagem, aliado á classificação de risco, pode subsidiar o desenvolvimento
das intervenções de enfermagem, de forma sistematizada e organizada, no acolhimento emergencial as vítimas, com segurança e qualidade,
garantindo agilidade e a integralidade do atendimento (12), dentre estes, 50% estão vinculadas às atuações do enfermeiro no Acolhimento com
Classificação de Risco e 50% aos protocolos utilizados por eles nos setores de triagem. Conclui-se que a classificação de risco consiste em uma
ferramenta que organiza a fila de espera e propõe ordem de atendimento imediato para pacientes com grau de risco elevado ao invés da ordem
de chegada e que há necessidade na elaboração de novos estudos relacionados à utilização de protocolos de urgência e emergência por
enfermeiros, que no Brasil há pouco incentivo público para utilização desses protocolos.
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RESUMO
O presente estudo tem como linha de pesquisa o cuidar no processo saúde-doença e área predominante enfermagem em saúde coletiva, traz
como tema A atuação do enfermeiro no incentivo ao autocuidado em pacientes colostomizados e traz como objeto de estudo, a colostomia. O
que motivou o grupo a elaborar a construção deste trabalho foi a visita ao programa Pólo1-Macaé de Atenção a Clientes Ostomizados, onde foi
observada a necessidade de um tratamento diferenciado a esses usuários, que possuem pouca ou nenhuma informação de sua nova condição
após um procedimento cirúrgico de ostomia. Traz-se como problemática: Que ações podem ser desenvolvidas pelo enfermeiro frente ao pouco
conhecimento do autocuidado nesses clientes? Como amenizar o sofrimento psicológico desses clientes que enfrentaram e/ou ainda enfrentarão
o procedimento da colostomia? A pesquisa traz como objetivos: descrever o sentimento do cliente em relação à colostomia; Identificar que ações
podem ser desenvolvidas pelo enfermeiro para orientar os clientes colostomizados a realizarem o autocuidado; e desenvolver um fluxograma
para o atendimento do paciente colostomizado. Optou-se pela seguinte metodologia: abordagem de natureza qualitativa; método descritivo e do
tipo bibliográfica, baseados nas metodologias descritas por Triviños (1987) e Minayo (2003). Utilizou-se como cenário as bibliotecas privadas e
públicas do Município de Macaé e os sujeitos foram fontes como livros, artigos científicos de revistas especializadas, monografias, dissertações,
entre outros. A revisão de literatura foi respaldada por diversos teóricos. A análise de dados aponta que existe um enorme transtorno psicológico
nos pacientes portadores de colostomias e a necessidade do ensino do autocuidado é algo real, que pode promover a independência e
recuperação da auto-estima, proporcionando aumento de sua qualidade de vida. Observou-se, também, a necessidade de investimento em
profissionais e em pesquisas nesta área, para a formação de enfermeiros qualificados técnica e pedagogicamente. Assim, concluiu-se que o
trabalho do enfermeiro divide-se em duas vertentes que são: o cuidar e o ensinar, e que para se cumprir tal missão se faz necessário a busca
contínua pelo conhecimento e a difícil capacidade de se colocar no lugar do próximo, entendendo suas limitações e sentimentos.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Enfermagem

| 31

Titulo:

A comunicação do enfermeiro na terapia do brincar para a criança hospitalizada

Autor(es) Carlos Jorge dos Santos Cunha Filho; Maria de Fátima da Silva Souza
E-mail para contato: garciasalome@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Ludoterapia; Criança Hospitalizada; Comunicação; Acolhimento

32

IES: FAL/AL

RESUMO
O presente estudo tem como intuito mostrar a comunicação entre o enfermeiro e paciente/cliente é de fundamental importância, principalmente
no campo da pediatria, de fato, quando a criança está no ambiente hospitalar onde as atividades são rotineiras e cansativas fazendo com que os
pais se sintam impotentes para enfrentar essa dura experiência com os filhos. Muitos pais não conseguem interagir com a criança num ambiente
hospitalar fazendo por diversas vezes que dificultem o processo de cuidar, nisso, à comunicação se apresenta como um forte elo para que nesse
processo, o enfermeiro possa utilizar seu conhecimento e habilidades para interagir com a criança e seus pais. Através do brinquedo e de um
ambiente facilitador a criança se liberta de seus sentimentos. Assim, o processo terapêutico da ludoterapia (brincar) centrada na criança possui
aspectos de comunicação que diferem do processo com adultos, aspectos esses que envolvem desde as intervenções do terapeuta ao modo
particular da criança se comunicar através do brinquedo. Assim, o enfermeiro interage com a criança tanto de forma verbal como não-verbal,
através do olhar, da expressão facial, da postura corporal. O presente estudo tem como intuito mostrar os benefícios do brincar no ambiente
hospitalar, com objetivo de desenvolver a prática ludoterapêutica através de brinquedos a fim de possibilitar o desenvolvimento e estimulação da
criança na recuperação, amenizando sua dor, tornando o ambiente hospitalar harmonioso, alegre e dinâmico. Inicialmente foi realizada uma
pesquisa bibliográfica, através da revisão de artigos científicos, visando descrever o brinquedo terapêutico como um recurso na assistência de
enfermagem à criança hospitalizada. Resultados positivos e melhora no acolhimento, recuperação e bem estar de criança e a interação da família
com a equipe de enfermagem. Pois ao ser hospitalizada, a criança traz consigo não apenas um corpo doente, mas, também, todas as experiências
pelas quais já passou, suas relações com a família e os amigos. Brincar é o intrínseco da criança, é uma atividade essencial ao seu bem-estar
mental, emocional e social, proporciona diversão e um meio para aliviar tensão. Conclui-se, então, que é de suma importância o uso do brincar
como recurso terapêutico. Este estudo nos mostrou a importância da comunicação do enfermeiro no processo da aplicação do brinquedo
terapêutico para a criança hospitalizada, pois ele pode se tornar um recurso valioso para a assistência de enfermagem, visto que o brincar torna o
período de hospitalização menos doloroso, agressivo e incômodo e conquista maior cooperação para a realização dos procedimentos e aumenta
o vinculo entre pais e filho, atuando na recuperação e menos tempo da criança no ambiente hospitalar.
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RESUMO
A consulta de enfermagem e a educação em saúde são atividades privativas do Enfermeiro que possibilitam uma atuação direta e independente
como cliente, subsidiando o ensino e aprendizagem, bem como a preocupação com o trabalhador. Desta forma, o curso de enfermagem da
Universidade Estácio de Sá- Campus Macaé tem buscado aplicar a consulta de enfermagem e educação em saúde,como instrumento de
excelência do profissional Enfermeiro nas disciplinas de práticas e em eventos internos e externos do campus. Acredita-se que o desenvolvimento
dessas atividades, são facilitadoras para a atuação do Enfermeiro no mercado de trabalho. Durante o mês de maio são realizadas atividades em
comemoração ao dia do trabalhador e uma delas é a SIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Esta atividade é
desenvolvida pela CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho em parceria com os cursos de graduação do Campus e
empresas parceiras. No ano de 2013 ao realizar a III SIPAT realizamos consultas de Enfermagem. Os assuntos de saúde e prevenção, sempre são
alvos de relevância e se tornam favoráveis para um atendimento individualizado aos trabalhadores, com o intuito de traçar um perfil de saúde, e
formar nesses trabalhadores Multiplicadores da informação, frente aos principais agravos da saúde coletiva: hipertensão arterial, diabetes,
obesidade e doenças mentais. Como objetivos traçou-se Implementar a Consulta de Enfermagem ao trabalhador da Universidade Estácio de Sá,
Campus Macaé; Consolidar uma parceria entre o Curso de Enfermagem a SIPAT. Foi realizada uma pesquisa com abordagem quantitativa, tendo
como sujeitos 36 trabalhadores administrativos. Foram avaliados 20 trabalhadores, dos quais nove eram homens e 11 mulheres, com faixa etária
em torno de 18 á 60 anos, maioria solteiro. Cinco eram tabagista e cinco etilista, apenas quatro praticam atividades físicas e a maioria (18)
mantém alimentação saudável. Cinco são hipertensos, dois são cardiopatas e um relatou que já teve Doença Sexualmente Transmissível. Nove
estão com sobrepeso e cinco estão eutróficos. Diante dos resultados, conclui-se que ficou nítida a necessidade de ampliar as atividades
educativas e assistenciais para este público alvo. O curso de Graduação em Enfermagem realizará, frente aos resultados, atividades educativas no
consultório de Enfermagem periodicamente, bem como atividades em grupo para conscientização do estado de saúde dos trabalhadores.
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RESUMO
A ESF Machado Fagundes, em Petrópolis, havia cadastrado até o dia 29/05/2001, 547 famílias, população de 1917 habitantes, dentre os quais 277
com mais de 60 anos, sexo feminino com 173, masculino com 104 e hipertensos 284 (Datasus, 2001). Com predomínio de mulheres hipertensas,
viúvas e solteiras, ficando assim definida a população alvo. O objetivo deste estudo consiste em conhecer a validade da educação na terceira
idade com intuito de melhorar o trabalho a ser desenvolvido nas ESFs junto à população idosa de Cascatinha. Trata-se de uma pesquisa de campo
qualitativa, segundo a visão da pesquisa-ação de René Barbier e Henri Desroche, apoiando-se na análise documental do diário de campo do grupo
“Nosso Cantinho de Amor” da ESF Machado Fagundes e nas entrevistas semi estruturadas realizadas com as enfermeiras das ESFs de Cascatinha
do município de Petrópolis. Análise do diário de campo. Categorização: 1º Cuidado com o corpo: está presente no acompanhamento da saúde, na
aparência física e na melhora da autoestima. “Fiquei viúva após a participação do grupo, melhorei minha aparência com a convivência com as
amigas.” (Palma). 2º Afeto: é entendido como processo cognitivo pelas integrantes do grupo “Saúde é uma benção de Deus, com ela podemos
ajudar ao próximo, dar uma palavra amiga.” (Jasmim); 3º Trabalhos manuais: são vistos pelas integrantes como um modo de se sentirem úteis.
“Apesar da idade me sinto feliz dando algo meu e recebendo vibrações. “O trabalho bem executado traz a alegria do dever cumprido”. (Rosa); 4º
Conhecimento: A capacidade de aprendizagem é sempre exaltada pelo grupo, assim como a de ensinar. “Nós todas somos professoras, nos
sentimos úteis tanto para terceira idade como para qualquer idade.” (Lírio). 5º Convivência: é valorizada como importantíssima para a saúde.
“Adora as alunas. Estou mais calma em casa e dormindo sem remédio” (Palma). Quanto às entrevistas. Categorização: 1º Cuidado: O cuidado
com a pessoa humana está presente na assistência de enfermagem oferecida. “Frustrante é quando o idoso não consegue realizar seu
autocuidado. Gratificante é quando ele participa das atividades em grupo integrado-se a equipe de saúde aos outros idosos”. (Entrevistada C). 2º
Convivência: A enfermagem concorda que a convivência em grupo melhorar a saúde dos idosos. “O idoso responde de forma rápida e automática
melhorando sua qualidade de vida.” (Entrevistada A). 3º Família: é sempre vista com preocupação para agrega-la ao cuidado com idoso. “Quando
ocorre o resgate do idoso para a própria vida, geram renda e podem cuidar da aparência física melhorando a saúde mental. As vezes não temos
retorno porque a família não quer”. (Entrevistada D). 4º Conhecimento: é sempre visto pelas enfermeiras através da escolarização e como
sabedoria de vida. “O idoso que teve acesso ao nível cultural melhor, vai entender melhor sobre a saúde. Aquele que não tem instrução a
dificuldade de compreensão é pior”. (Entrevistado E). 5º Afeto: O afeto permeia todo o convívio, descrevendo os idosos como pessoas afetivas,
carentes e frágeis precisando de amparo. “Eu acho o idoso mais vulnerável e considero como indivíduo frágil.” (Entrevistada B). Conclui-se que na
faixa etária acima de 60 anos, em março de 2002, as consultas médicas desta faixa etária ficaram em torno de 21%. Comparando com junho de
2001, que era em torno de 25%, antes do início do programa. O grupo passou a compreender melhor as orientações de saúde oferecidas, a
hidroginástica é praticada pela maioria. Percebeu-se que o afeto é o veículo condutor para a construção mútua do cuidado com idoso no intuito
de trabalhar suas potencialidades e habilidades. Porém, é preciso mudar a imagem do idoso “frágil”, “carente”. Essa postura concorre contra a
educação que a Equipe propõe para esta faixa etária.
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RESUMO
Na auditoria de enfermagem, a análise dos prontuários é de extrema importância para o enfermeiro auditor, pois trata-se de uma ferramenta que
contém informações precisas da assistência prestada ao paciente, tendo como objetivo descrever, compreender e destacar a importância das
análises dos registros de enfermagem para a auditoria, enfatizando a qualidade da assistência. O estudo teve uma abordagem de levantamento
bibliográfico do tipo integrativo, descritivo, exploratório de natureza qualitativa, utilizando como fonte de pesquisa de análises a base de dados da
biblioteca virtual em saúde (BVS), sendo pesquisados artigos publicados no período de janeiro de 2006 a agosto de 2012 e que atendessem os
critérios de inclusão e exclusão propostos para o estudo. Os resultados foram obtidos por levantamentos que atendessem os critérios da
pesquisa, identificando a atuação do enfermeiro auditor no ambiente hospitalar e sua avaliação perante os registros, focando a importância da
auditoria nas anotações para a qualidade da assistência, assim eliminando os erros e possíveis cortes nas contas hospitalares através das glosas.
Desta forma, expõem-se como o enfermeiro auditor atua no decorrer do seu dia e quais ferramentas são utilizadas em seu embasamento para a
revisão das contas hospitalares, enfatizando a importância da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para a organização dos
prontuários e da assistência ao paciente, mostrando com efetividade, eficiência e eficácia a qualidade do serviço tanto para o prestador como
para o cliente/usuário/paciente.
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RESUMO
Atualmente, o modelo hegemônico de masculinidade contribui para o aumento da morbimortalidade da população masculina. O uso da violência
é outra característica imposta por tal modelo. Nas últimas décadas, os índices de acidentes de trânsito (AT) aumentaram e a problemática tornouse um problema de saúde pública no Brasil. Mortes por causas externas, incluindo os AT, é a terceira causa de morte no Brasil. As principais
vítimas são homens jovens. Considerando essa problemática, os casos de acidentes e violências envolvendo o homem no trânsito têm crescido
exponencialmente. Diante desse contexto, a enfermagem, como promotora de saúde e membro da equipe que presta cuidados a essa clientela,
precisa saber como pode intervir para amenizar as crescentes taxas. Pretende-se analisar na literatura cientifica indícios que comprovem as
causas de acidentes e violências no trânsito na população masculina e como os profissionais de enfermagem podem contribuir para a redução dos
mesmos. Trata-se de uma revisão de literatura realizada na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram analisados 22
artigos que atenderam aos seguintes critérios: apenas artigos publicados nos últimos dez anos, em língua portuguesa, completos e de acordo com
a temática em estudo. Foram utilizados os descritores: Acidentes de Trânsito e Enfermagem. Os principais motivos evidenciados aos acidentes de
trânsito e violência sofridos pela população masculina foram: desenvolvimento tecnológico, crescimento populacional, acesso aos veículos
automotores, falta de infra-estrutura e baixa qualidade dos transportes coletivos. Além disso, o uso de substâncias de abuso como álcool e outras
drogas continuam prevalecendo. Percebeu-se que a enfermagem atua de maneira simples na prevenção de acidentes de trânsito ou nas demais
causas de violência no trânsito. A assistência de enfermagem limita-se a prestação de cuidado ao paciente seja no momento do resgate ou
quando chega ao serviço de emergência. Evidenciou-se que, na maioria das vezes, cabe ao enfermeiro buscar por si só qualificação para atuar na
prevenção de acidentes e violências no trânsito. CONCLUSÕES: Concluiu-se que as causas dos acidentes de trânsito são as mais diversas possíveis,
desde questões que envolvem o desenvolvimento dos grandes centros urbanos ao fator humano, ou seja, individual. Confirmou-se que os AT
continuam sendo uma das principais causas de morte em todo o país, além de contribuírem para o aumento na taxa de morbimortalidade da
população masculina economicamente ativa. Sugere-se que o enfermeiro e outros profissionais de saúde promovam a cultura de paz e não a
violência, por meio da educação em saúde pode-se reduzir os altos índices de violência e acidentes de trânsito.

Titulo:

A vulnerabilidade das pessoas que apresentam problemas relacionados à dependência de álcool e outras
drogas

34

Autor(es) Janaina da Rocha Soares*; Lívia Nygaard do Vale; Milena Borges Cyrne de Toledo
E-mail para contato: janainarsoares@gmal.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Vulnerabilidade em Saúde; Alcoolismo; Drogas Ilícitas
RESUMO
A pesquisa teve como objetivos levantar as características sociodemográficas dos pacientes atendidos em um hospital psiquiátrico que são
dependentes de álcool e outras drogas; identificar os estados de vulnerabilidade destes mesmos pacientes dependentes de álcool e outras
drogas; analisar os estados de vulnerabilidade junto a estes pacientes que são dependentes de álcool e outras drogas. Tratou-se de um estudo
descritivo, de abordagem qualitativa, com uso de pesquisa documental como método de coleta de dados, utilizando-se a técnica de análise de
conteúdo para tratamento dos dados, respeitando a Resolução n° 196/96 Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Os sujeitos são pacientes
internados em um hospital psiquiátrico, localizado no município do Rio de Janeiro, onde realizavam tratamento 15 dependentes de álcool e
outras drogas, atendidos no período de agosto 2012 a maio de 2013. A análise e discussão dos resultados identificaram convívio com amigos
usuários, relacionamento conturbado entre pais e filhos, falta de acompanhamento dos filhos por parte dos pais. Mostrou-se, dentro dos limites e
possibilidades, que o instrumento de pesquisa proporcionou, a sua situação de vulnerabilidade individual e social. Com isso, concluiu-se que a
família tem um papel fundamental no tratamento dos dependentes químicos, pois se a mesma possui uma estrutura frágil, o dependente fica
mais vulnerável às influências. Portanto, os resultados obtidos com o estudo possibilitaram a apresentação das seguintes sugestões: é necessário
elaborar programas de capacitação para os profissionais, treinar profissionais para acompanhamento das famílias, realização de novas pesquisas
desenvolvendo estudos com os familiares de dependentes químicos, visto que a família é referenciada como alicerce do mesmo e divulgação dos
problemas relacionados ao tema, com a realização de palestras. Além disso, pesquisas sobre o tema são fundamentais, uma vez que este é
relevante cientificamente, com o intuito de serem elaboradas mais estratégias de prevenção.
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RESUMO
Os riscos para a saúde relacionados ao trabalho dependem do tipo de atividade profissional e das condições em que a mesma é desempenhada,
pode-se justificar que o índice elevado de absenteísmo nos trabalhadores, inseridos numa instituição hospitalar, está diretamente relacionado à
exposição freqüente a fatores de risco de natureza química, física, biológica e psicossocial. As condições de trabalho oferecidas para os
trabalhadores estão interferindo, na relação de trabalho, na vida dos profissionais e na organização hospitalar O presente estudo consiste em
uma revisão bibliográfica realizada com o objetivo de identificar o que tem sido produzido na literatura científica nacional sobre absenteísmo
entre trabalhadores da saúde, e os desafios que proporciona para a gestão dos serviços. Foi realizada a busca de artigos por meio da Biblioteca
Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific
Eletronic Library Online (SciELO). Utilizou-se os descritores absenteísmo e profissional da saúde; foram selecionados artigos em português,
disponíveis em textos completos, no período de 2002 a Junho de 2012. Foi realizada análise por categorização dos artigos selecionados. Os
resultados evidenciaram que as causas de absenteísmo estão relacionadas a três fatores principais, as condições de trabalho relacionadas ao risco
aumentado de doenças ocupacionais e acidentes; o estresse relacionado as atividades da saúde e a gestação especialmente nas mulheres.
Fatores do ambiente de trabalho que incluem: ruído, iluminação inadequada, temperaturas extremas, vibração, estética, higiene e cuidado;
fatores relacionados à organização do trabalho, como conteúdo da tarefa, horário de trabalho, sobrecarga ou subcarga de trabalho físico e
mental; participação e envolvimento no trabalho; relações interpessoais no trabalho; ritmo de trabalho e pressão do tempo; impossibilidade de
ascensão funcional, ausências de implementação de planos de cargos e salários, tudo isto podendo levar o profissional a se ausentar do trabalho,
gerando o absenteísmo. O absenteísmo tem se tornado um problema crucial para as organizações públicas e seus gestores, ocasionando não só
custos diretos, mas também indiretos, representados pela redução da produtividade, da qualidade do atendimento e problemas administrativos,
problemas apontados como as principais conseqüências do absenteísmo para a gestão dos serviços. Concluiu-se que avaliar o absenteísmo em
serviços de saúde pode fornecer dados a respeito da saúde dos trabalhadores, riscos ocupacionais a que estão sujeitos, e pode também apontar
estratégias, com intervenções inovadoras que possam beneficiar os trabalhadores e melhorar a assistência.
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RESUMO
A cada dia que passa é possível detectar um maior número de pessoas diagnosticadas com pressão arterial sistêmica elevada. A incidência de
pressão alta é observada em relação à idade, sexogenética, estresse e excesso de peso. A hipertensão arterial sistêmica é um dos principais
fatores de risco para o desenvolvimento de acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e
doença arterial periférica, ou sa é um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, pois nas últimas décadas foi responsável por
um grande número de óbitos. O presente trabalho teve como objetivo verificar possíveis alterações do nível pressórico em motoristas e
cobradores de ônibus na cidade de Maceió-Al; Verificar fatores de risco para hertensão arterial sistêmica; Identificar a associação entre os níveis
pressóricos e os fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica. Foi realizado um estudo observacional onde foram utilizados dados extentes
na base de dados de uma empresa no setor de recursos humanos. A amostra foi composta por 93 motoristas e cobradores e ônibus na cidade de
Maceió- Al, onde as informações foram organizadas e tabuladas em um banco de dados no Microsoﬂ Excel, sendo uulizado tratamento
estatístico descritivo e apresentados aavés de gráficos. Participaram do estudo 93 motoristas e cobradores de ônibus da cidade de Maceió-Al,
sendo 19 (20,43%) do sexo feminino e 74 (79,56%) do sexo masculio. Apresentaram alteração do nível pressórico 11 (11,82%) dos motoristas e
cobradores, assim foi verificada PAS maior ou igual a 140 mmHg e/ ou PAD maior ou igual a 90 mm em onze dos funcionários. Sendo 6 (6,45%)
apresentaram pressão limítrofe. Assim, a pressão arterial limítrofe foi mais frequente, entre motoristas e cobradores de sexo masculino. Diante
da realidade a maioria dos motoristas e cobradores possui porcentagem pequena de alterações do nível pressórico: 11,82% de hipertensos e
6,45% e pressão limítrofe, notou-se o aparecimento de alguns fatores de risco para HAS e DCV. Sendo assim, deve-se atentar para medidas que
gerem transformações de hábitos e estilo de da mais saudável, pensando nos anos seguintes e na qualidade de vida dos profissionais. Percebe-se
que a maior parte das pessoas que sofre de hipertensão arterial nem sabe que tem e quando é realizado o diagnóstico apresentam uma baixa
adesão ao tratamento.
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RESUMO
O Sistema HiperDia tem o objetivo de permitir o monitoramento dos pacientes captados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à
Hipertensão e ao Diabéticos Mellitus. A hipertensão arterial e a diabetes mellitus é uma combinação fatal, que acomete cerca de 30% dos idosos
brasileiros, sendo responsáveis pela maioria dos casos de derrame e infarto. Sendo assim, o estudo objetivou realizar uma análise retrospectiva
dos prontuários de pacientes diabéticos e hipertensos assistidos na Unidade Básica de Saúde João Paulo II em Maceió- Al. Trata-se de um estudo
observacional, os dados coletados foram através dos prontuários de pacientes hipertensos e diabéticos, cadastrados no Programa Hiperdia em
abril de 2009. A amostra constitui-se de 50 prontuários de indivíduos com idade compreendida entre 39 e 87 anos. Foram analisados os dados
quanto aos seguintes critérios: sujeitos de ambos os sexos, cadastrados no Programa HIPERDIA, com idade superior a 18 anos, em
acompanhamento pela equipe, a entrevista utilizada foi a semi-estruturada, onde as informações foram organizadas e tabuladas em um banco de
dados no Microsofl Excel, sendo utilizado tratamento estatístico descritivo e apresentados através de gráficos. Participaram do estudo 50
pacientes cadastrados no Programa do Hiperdia, na área de abrangência estudada, o perfil epidemiológico dos indivíduos com Diabetes mellitus e
hipertensão caracterizou-se pelo predomínio do sexo feminino (60%), pois, no planeta, a população feminina é maior que a masculina, segundo
dados mundiais, e sexo masculino com (40%). Este fato, explica o fato das mulheres procurarem mais frequentemente os serviços de saúde. A
idade dos indivíduos variou entre 39 e 87anos, 8% eram de faixa etária de 39 a 45 anos, 8% de 46 a 55 anos, 44% entre 56 a 65 anos e 40% de 66 a
87 anos, estando relacionada com a literatura, onde alguns estudos têm explicado que o diabetes mellitus e hipertensão arterial têm maior
prevalência em indivíduos acima de 35 anos. Quanto à hipertensão arterial e diabetes mellitus dos pacientes escolhido nos prontuários, 8%
diabéticos, 68% hipertensos e 24% portadores das duas patologias. De acordo com os resultados, deve-se atacar para modificações dos costumes
alimentares e modo de vida mais benéfico desses pacientes. Os gastos públicos com o tratamento das complicações destas patologias afetam a
busca pelo modelo preventivo. O acréscimo da prevalência de doenças crônicas mencionadas pelos pacientes pode ser reflexo da ampliação do
acesso aos serviços de saúde, do envelhecimento da população, bem como das mudanças nos estilos de vida.
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RESUMO
O presente trabalho está inserido na linha de pesquisa O Cuidar no Processo de Saúde Doença, com área predominante de Enfermagem na Saúde
Coletiva, e possui como objeto de pesquisa a aplicabilidade do índice de massa corporal na consulta de enfermagem. Os objetivos foram
esclarecer o que é índice de massa corporal através de estudos pelo mundo; esclarecer através de estudos científicos que padrões de atividades
físicas limitam a aplicabilidade do índice de massa corporal; salientar quanto às doenças nos aspectos físicos e psicológicos, ligadas à obesidade;
comprovar através de estudos, a importância do índice de massa corporal na consulta de enfermagem. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica
com abordagem qualitativa, utilizando método descritivo, logo, possibilita um esclarecimento de caráter teórico na mensuração corpórea.
Partindo do pressuposto que o diagnóstico de obesidade é de fato o acúmulo de tecido adiposo no organismo, deve-se analisar por categorias
distintas fisicamente, ou seja, aplicar outras fórmulas, somada a já existente para de fato chegar a um Índice de Massa Corporal “real”. No mundo
existem diferentes biotipos que compõem o universo humano, neste contexto discursivo pode-se citar particularidades entre as raças, sexo e
idade, fatores estes que somados aos estilos de vida entre hábitos alimentares e atividades físicas, formam assim grupos singulares de indivíduos.
A fórmula do IMC é uma das formas mais utilizadas para determinar os níveis de gordura e o peso de uma pessoa. Obtém-se o resultado do IMC
dividindo o peso da pessoa em quilogramas pela sua altura em centímetros elevada ao quadrado, porém, este índice possui limitações de não
diferenciar tecido adiposo, de massa livre de gordura, ou seja, massa gorda (MG) e massa magra (MM). Está comprovado através de artigos
científicos, que atletas tendem a ter uma porcentagem de gordura corporal muito baixa, mesmo assim o resultado do IMC destes entra na
classificação de sobrepeso e até obeso, e pessoas acima do peso indicado na tabela de IMC poderá desenvolver doenças como: diabetes,
problemas cardíacos, alguns tipos de câncer, entre outros problemas. No entanto esse atleta possui uma MM hipertrofiada e com um percentual
de gordura abaixo de 5%, trata-se de uma pessoa saudável. Em outra vertente, quem está abaixo dos níveis recomendados, também pode
desenvolver doenças, porém, relacionado à subnutrição. Conclui-se que a fórmula do IMC não atende todos os biotipos da sociedade, logo, tornase imprescindível para o enfermeiro, além de coletar informações, observar, examinar, compreender e explicar a situação de saúde, antes ele
deve utilizar outros métodos que meçam a quantidade da gordura corpórea, para decidir sobre o diagnóstico e intervenção de enfermagem a
utilizar.
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RESUMO
A curiosidade sobre o funcionamento do corpo feminino é uma temática envolvente para inúmeros profissionais da saúde. No Brasil, durante o
século XIX, as parteiras ocupavam uma posição de destaque na prática do cuidado às parturientes, fato que intrigava os médicos e acadêmicos de
medicina do Rio de Janeiro. Com o fortalecimento da obstetrícia como ciência no século XIX, cabia às mulheres conceber e aos médicos historiar e
através das theses médicas publicadas no século XIX, o que tangencia como objeto de pesquisa o cuidado realizado às parturientes no século XIX
frente às lacerações perineais no parto vaginal. Mediante ao exposto, esta pesquisa propõe na perspectiva histórica, o seguinte objetivo:
investigar o cuidado realizado às parturientes frente às lacerações perineais por meio das theses médicas do século XIX. Neste sentido, diante do
aprofundamento literário que remete a trajetória feminina brasileira ao longo do século XIX, especificamente no que se refere à obstetrícia,
alcançou-se ao longo do estudo o seguinte questionamento: que estratégias do cuidado eram utilizadas em prol da assistência obstétrica à
parturiente frente a prevenção e tratamento das lacerações perineais no século XIX? A interrogação conduziu aos arquivos da Academia Nacional
de Medicina, onde obtive-se um contato inicial com as theses que os médicos escreviam no final do curso de formação, como requisito para
conquistar ou confirmar o título de doutor. O referencial teórico para esta pesquisa foi direcionado nas ideias de Florence Nightingale contidas no
livro “Notas sobre Enfermagem –o que é e o que não é” transpostas para os registros médicos contidos nas theses médicas do século XIX. Nas
suas anotações, Florence Nightingale cita os elementos do ambiente que devem ser equilibrados para a recuperação da saúde do paciente, o que
inclui: “emprego apropriado de ar puro, luz, calor, limpeza, quietude e a adequada escolha e administração da dieta – tudo com o mínimo gasto
da força vital do paciente”. O cunho metodológico segue perspectivo de estudo exploratório, com caráter histórico social baseado na análise
documental com apoio bibliográfico o que permite dialogar com fontes até então não pesquisadas, referentes ao objeto de estudo, pois o estudo
histórico-social consiste na explicação global de fatos considerando as dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas, sem
compartimentalização. Nas referidas theses a categoria corpo é representada pelos aspectos fisiológicos em que são descritas as classificações
das lacerações e as causas que podem predispor esses acidentes. Florence Nightingale aponta em seus registros o cuidado individualizado e
humanizado, já que o paciente é dotado de cultura e espiritualidade. Além disso, Florence também discutia acerca dos malefícios ocasionados ao
paciente confinado ao leito, o que tangencia para a necessidade de movimentação para minimizar situações de lacerações perineais. Na categoria
do cuidado, incluíu-se a posição de conforto do corpo assim como cuidados de sustentação do períneo para prevenção de roturas. Apesar de
instituir a episiotomia como cuidado para a prevenção das lacerações, apoiada nas ideias de Florence Nightingale é possível refletir que a
valorização do cuidado mais zeloso da enfermagem ao invés das medidas intervencionistas e, consequentemente, tecnocratas propiciam
melhores resultados. Conclui-se que mesmo como estratégia política a fim de aprisionar o conhecimento científico nas Faculdades de Medicina
do Rio de Janeiro, o Curso de Partos proporcionou a inserção da mulher no mercado de trabalho. Esta análise permite valorizar o saber feminino,
mesmo que submisso ao saber médico, que na primeira metade do século XIX era iminentemente masculino. Nesta lógica, acredita-se como
implicações para a enfermagem obstétrica que o conhecimento e o cuidado feminino durante a parturição revelado no periodismo médico no
século XIX frente ao cuidado e tratamento das lacerações perineais, que assegurou à classe médica o brilho social através dos registros nas theses,
podendo ser este considerado, portanto, a base empírica da cientificidade do cuidado no Brasil.
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo relatar o processo de atenção à saúde referente à população indígena, procurando inserir também esta temática
relacionada às suas várias diversidades ao Município de PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL. O Ministério da Saúde tem o dever e total responsabilidade
pela atenção à saúde que contribuem para o desenvolvimento local, o cidadão deve atentar para que, dentre exigências legais, não se escondam
outras ilegais, como: cobrança pelos serviços prestados, diferenciação de tratamento em razão de classe social, porta de entrada seletiva em
razão de condição socioeconômico. Nesse contexto, a sistematização da assistência de enfermagem, pode-se verificar o valor da comunicação
entre enfermeiro e paciente com sustentação do desenvolvimento do processo de enfermagem em todas as suas fases, independentemente das
especialidades da área de saúde, permitindo a personalização da assistência e, ao mesmo tempo o oferecimento do cuidado necessário
competente e humanitário, aquele que merece a atenção como ser humano e pessoa que é. Os objetivos específicos do trabalho foram conhecer
e identificar o impacto da importância da promoção, prevenção e a recuperação da doença dando orientação ao Município de PALMEIRA DOS
ÍNDIOS/AL. Proporcionar um leque de conhecimentos e orientações básicas sobre os cuidados e sua assistência de enfermagem a comunidade
indígena. Estimular a efetivação do SUS no município onde ainda se encontra em estado incipiente de organização. Gerenciar a promoção, o
apoio e a proteção dos profissionais de saúde, garantindo por meio da educação continuada, uma assistência mais capacitada e humanizada.
Garantir a cobertura vacinal adequada à comunidade indígena. Embasamento da pesquisa bibliográfica e de campo, e na pesquisa participativa,
em que se busca aprender e compreender os diversos fatores que levam a comunidade indígena a dificuldades da falta de atendimento
humanizado nas redes de saúde indígena. Com esse projeto buscou-se inserir a população indígena, nos cuidados de promoção e prevenção da
saúde, dando-lhe maior segurança e garantia dos serviços de saúde, mostrando de formas educativas de uma linguagem clara e compreendida
por ambos. Espera-se poder proporcionar conhecimento e informações necessárias, para ajudar não só na comunidade indígena, mas também,
inserindo-os na sociedade. Conclui-se que o século XXI inicia-se com uma enorme dívida do Estado brasileiro para com as populações indígenas, a
qual foi herdada dos séculos passados. Desta forma, urge a implementação de políticas públicas e apoio a iniciativas exitosas no campo da
educação escolar e saúde indígena. Salienta-se que, no fim do século XV, a civilização deu seu primeiro grande salto rumo à universalização
territorial – a Terra tornou-se redonda e integrada em todas as direções. Na medida do possível e guardadas as devidas proporções, o referido
curso busca minimizar as injustiças sociais que ainda atingem os povos indígenas do Município de PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL. A sistematização da
assistência na atenção básica de saúde implica a organização do trabalho de toda a equipe de profissionais que atua nesse nível de complexidade
de assistência. Inovações no processo de trabalho nas unidades prestadoras de serviços de saúde em seus diversos níveis de complexidade são
necessárias, assim como na forma de organização das unidades assistências, considerando a necessidade de distribuição territorial dos recursos
alinhados ao perfil de oferta de serviços e as necessidades de demandas da população.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivos apresentar a caracterização das crianças atendidas no consultório de Enfermagem; identificar as variáveis de
crescimento; Identificar os domínios, segundo a Taxonomia II da NANDA-I. Para atender a questão do estudo utiliza-se uma pesquisa
retrospectiva, com abordagem descritiva, com base em corte transversal. Como cenário tem-se o consultório de Enfermagem de uma
Universidade privada na cidade do Rio de Janeiro. A coleta foi realizada, três vezes na semana, durante o mês de outubro de 2012. A população
foi, inicialmente, composta por 166 prontuários, porém após aplicação do instrumento de coleta de dados foram adotados critérios de inclusão e
exclusão ficando com um universo de 126 prontuários. As variáveis foram armazenadas em uma planilha da Microsoft Office Excel 2007®,
transformadas em figuras, analisadas e interpretadas através de uma estatística descritiva, mediante análise com frequências simples, seguindo
todos os preceitos éticos preconizados pela Resolução Nº 196/96. À revisão de literatura abordou: Processos legais aos domínios de
enfermagem; Consulta de enfermagem pediátrica; O acompanhamento do crescimento infantil pelo enfermeiro. Após a análise das características
descritas nos prontuários, entre 2007 e 2011, foram geradas 7 figuras sendo observado que 53% corresponderam ao sexo masculino, havendo
predomínio na faixa etária 2 a 5 anos. Quanto à adequação entre peso, idade e sexo, foram 83% sexo masculino 0 a 2 anos, 98% 2 a 5 anos e
100% 5 a 10 anos. Já no sexo feminino foram 75% 0 a 2 anos e 94% 2 a 5 anos. No que tange a relação entre idade, sexo e o comprimento 68%
foram adequados para idade, no sexo masculino, e 91% no sexo feminino. Na relação entre sexo, idade e altura, 92%, no sexo masculino, 2 a 5
anos, foram adequados e entre 5 a 10 anos os 100%. Já na população feminina 91% apresentaram adequados 2 a 5 anos. Quanto à relação idade,
sexo e IMC, no sexo masculino, de 0 a 2 anos, 58% estavam adequados, entre 2 a 5 anos foram 67% adequados e entre 5 a 10 os 100% estavam
adequados. No sexo feminino, entre 0 a 2 anos, foram 52% adequados e entre 2 a 5 anos foram 69%. Levando em consideração os domínios de
maior incidência teremos no sexo masculino, entre 0 a 2 anos, 55% segurança e proteção e 24% eliminação e troca. Entre 2 a 5 anos, 57%
segurança e proteção, 20% promoção da saúde e 14% eliminação e troca. Entre 2 a 5 anos, foram 57% segurança e proteção, 20% promoção da
saúde e 14% eliminação e troca. Já entre 5 a 10 anos, 50% apresentaram promoção da saúde e os outros 50% o domínio conforto. No sexo
feminino, entre 0 a 2 anos, 47% segurança e proteção, seguida por 38% eliminação e troca. Já na faixa etária de 2 a 5 anos, 44% apresentam
comprometimento no domínio segurança e proteção e 21% na promoção da saúde. Conclui-se que apesar de serem encontrados problemas de
saúde e domínios comprometidos às condições oferecidas por esse grupo apresentam-se satisfatórias para seu crescimento, sendo este,
considerado um crescimento positivo. Entretanto, devido à existência de indicadores negativos e domínios afetados tornar-se-á necessário um
monitoramento contínuo das condições de saúde deste grupo e um pensar-agir diferenciado dos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem que
atuam nesse consultório. Tal fato de faz relevante devido à necessidade de envolver ativamente todos os sujeitos no contexto da saúde-doença,
pois acredita-se que só assim será possível promover a saúde, reduzir os danos encontrados nesta população e potencializar o crescimento da
clientela albergada no consultório.
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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 sofrimento mental. 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, habitação, cultura e lazer, sempre de acordo com
projetos Terapêuucos Singulares Cada upo de CAPS tem sua própria caracterísuca quanto à quanudade de proﬁssionais, podendo ampliar as
equipes de acordo com a abrangência do território sob sua responsabilidade e a expansão de suas ações. A Carteira de Centros de Atenção
Psicossocial foi um documento criado visando nortear as ações destes serviços de atenção diária no Município do Rio de Janeiro, informando os
proﬁssionais, gestores e população acerca do funcionamento dos serviços de atenção diária em saúde mental. Através de um esforço coleuvo da
Coordenação de Saúde Mental e dos Centros de Atenção Psicossocial/CAPS da Cidade do Rio de Janeiro em 2012 conseguiu-se organizar este
material com informações essenciais para organização e funcionamento dos CAPS. No município do Rio de Janeiro existem CAPS dos seguintes
tipo: CAPS II: atendimento diário de adultos, 11 serviços; CAPS III: atendimento diurno e noturno, durante sete dias na semana, para população
adulta de referência, 03 serviços; CAPS i II: atendimento diário de crianças e adolescentes, 08 serviços; CAPS ad II: atendimento diário de usuários
de álcool e outras drogas, 05 serviços. A metodologia utilizada para elaboração do guia foi através de levantamento bibliográfico, como base as
portarias do Ministério da Saúde. Em seguida reuniões sistemáticas com os diretores dos CAPS foram realizadas e a proposta foi apresentada.
Estes diretores levaram para suas respectivas equipes a discussão, de onde surgiram propostas que foram incorporadas ao documento. Chegouse, então, a um consenso de que o documento deveria possuir informações básicas e de fácil consulta para profissionais e gestores, além de servir
como consulta para população localizar rapidamente os serviços. O guia foi dividido da seguinte forma: 1) Apresentação: Informações do mouvo
da elaboração do gu; 2) Organização do CAPS: informações sobre estrutura e funcionamento da unidade (acolhimento, supervisão, assistência
farmacêuuca, consultas, atendimento ás emergências, situações judiciais e produção das unidades); 3) Auvidades realizadas nos diversos upos
de CAPS (adulto, infanto-juvenil e álcool e drogas); 4) Procedimentos: Códigos e informações sobre todos os procedimentos realizados pelos CA;
5) Relação de todos CAPS na Cidade do Rio de Janeiro: Informações com endereço e telefone dos serviços. Este foi impresso e distribuído nas
unidades de atenção primária, secundária e terciária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Além disso, está disponível para consulta
em blog da Saúde Mental do Rio de Janeiro, onde a população pode encontrar com facilidade a unidade de Saúde Mental mais próxima. Com este
material consegiu-se informar e aproximar os três segmentos da sociedade civil (Gestores, Profissionais e usuários), na direção de uma assistência
de qualidade para a população carioca.
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RESUMO
A higienização das mãos é considerada como uma técnica simples, eficaz e de grande importância para prevenção e controle das infecções; sendo
indispensável sua realização de forma correta pelos profissionais de saúde. O objetivo deste trabalho foi verificar o conhecimento de acadêmicos
do Curso de Graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior sobre a indicação e procedimento da lavagem das mãos e o uso da
preparação alcoólica. Caracterizar a amostra considerando as variáveis do estudo: Idade, Sexo, Ocupação. Proporcionar aos acadêmicos
capacitação teórica e prática sobre a Higienização das mãos e fricção com a preparação alcoólica. Trata-se de estudo transversal, descritivo,
prospectivo, utilizando como instrumento de pesquisa o “Teste de conhecimento a respeito da higienização das mãos para profissionais de
saúde” e Ficha de classificação da amostra. A amostra foi caracterizada por 79,5% do sexo feminino, com idade média de 30 anos. Destes, 56,50%
exercem atividades na área da saúde. Verificou-se que 90,9% dos acadêmicos reconhecem que a principal rota de transmissão cruzada de
microrganismos entre pacientes são as mãos de profissionais de saúde quando não higienizadas, e 80,7% distinguem que o ambiente hospitalar
(objetos e superfícies) é a mais frequente fonte de microrganismos responsáveis pelas infecções. Um percentual 49,42% souberam diferenciar de
forma correta a indicação entre lavagem das mãos e uso da preparação alcoólica e 20,5% reconhecem o tempo correto para eficácia do
procedimento. No entanto, a maioria não realizaria a técnica no tempo adequado para a destruição dos microrganismos, o que comprometeria a
sua eficácia. Conclui-se que os acadêmicos reconhecem a importância da técnica, entretanto possuem dúvidas em relação à higienização das
mãos, indicação, procedimento e tempo necessário para a realização da técnica de fricção alcoólica de forma eficaz. Diante do exposto, faz-se
necessário maior ênfase na abordagem teórica e prática sobre a higienização das mãos evitando as lacunas do conhecimento sobre o tema
exposto.
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RESUMO
O descarte incorreto de medicamentos vencidos, geralmente realizado em pias, vasos sanitários ou lixo comum, pode originar danos ambientais e
à saúde pública, afetando diversos ecossistemas e espécies. Para minimizar esse problema a colaboração da população é essencial no que diz
respeito ao descarte correto destes resíduos, exigindo muitas vezes programas de comunicação e sensibilização. Entretanto, além disso, é
necessária a disponibilização de estruturas adequadas para o recebimento destes resíduos, e que possam garantir sua correta destinação final.
Neste contexto, o presente projeto visou sensibilizar os funcionários e alunos da Faculdade Estácio de Cotia sobre os riscos e impactos associados
ao descarte incorreto de medicamentos. Para tanto foi elaborada e aplicada uma campanha para conscientização, assim como disponibilizada
uma estrutura na instituição na qual os alunos e funcionários pudessem descartar seus medicamentos vencidos e/ou não utilizados alcançando
seu descarte adequado. Com este objetivo, foi estabelecida uma parceria com uma farmácia próxima a instituição, que se responsabilizou pelo
encaminhamento dos resíduos à Vigilância Sanitária para incineração. Em seguida, foi disponibilizada, em local de grande movimento na
instituição, uma estrutura para descarte de medicamentos. Para estimular o público a participar, foram criadas cinco mascotes, utilizadas em
montagens informativas disponibilizadas em diversos pontos da faculdade. As montagens abordaram diferentes temas, sendo a campanha
iniciada com a apresentação do assunto e do ecoponto criado, seguida pela discussão sobre os impactos biológicos associados ao descarte
incorreto deste tipo de resíduo. Nas montagens subsequentes foram apresentadas informações sobre a destinação final adequada e, também,
tópicos relacionados à correta manutenção de farmácias caseiras. Concomitantemente se deu o acompanhamento dos resíduos descartados
(total = 1471 itens) que permitiu identificar que a maioria deles correspondeu a medicamentos vencidos (70%), veiculados na forma de
comprimidos (93%), e com atividade farmacológica diversa, sendo os mais comuns: anticoncepcionais (77%), analgésico/antitérmico e
antibióticos e antianêmicos (todos com 6%). Dentre estas categorias o efeito biológico de antibióticos e compostos contendo estrogênio vem
sendo cumulativamente confirmado, o que reforça a importância deste tipo de iniciativa. Além disso, o número de medicamentos descartados no
Ecoponto da instituição demonstra o sucesso da campanha, assim como sua exequibilidade. Este tipo de prática traz claros benefícios ambientais
e à saúde, além de estimular uma postura mais responsável e cidadã nos alunos e funcionários da instituição.

Titulo:

Educação em enfermagem: ações de aconselhamento em DST/AIDS

40

Autor(es) Célida Luna Mendivil*
IES: UNESA
E-mail para contato: celidaluna@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Saúde; Educação Para a Saúde; DST/AIDS; Educação Para a Saúde; Enfermagem
RESUMO
O Ministério da Saúde do Brasil afirma que até o ano 2006 foram registrados cerca de 60 mil casos de AIDS em jovens com idade entre 13 e 24
anos. Mais da metade desses infectados, 31.355 são do sexo masculino e 23.609 são mulheres. Em 2010, foram notificados 34.218 casos da
doença e a taxa de incidência de AIDS no Brasil foi de 17,9 casos por 100 mil habitantes. Números divulgados pelo Programa Nacional de DST e
AIDS confirmam a necessidade de investimento em ações para esta faixa etária: na população em geral, para cada grupo de 16 homens com AIDS,
há 10 mulheres infectadas. Outras pesquisas do Ministério da Saúde revelam que na primeira relação sexual, mais de 30% das meninas afirmaram
que não usaram camisinha porque confiaram nos parceiros. Entre os meninos, apenas 7% tiveram o mesmo comportamento. Esses dados
norteiam a necessidade de continuar-se desenvolvendo um trabalho direcionado a alunos, funcionários e comunidade em geral vislumbrando
uma política de prevenção da saúde sexual no âmbito universitário com apoio do Programa DST/AIDS/Hepatites Virais do Município Atividades de
extensão realizadas no Consultório de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá,campus Campos dos Goytacazes . O objetivo do presente
trabalho foi levantar o nível de conhecimento dos alunos que ingressam na Universidade sobre DST/AIDS e promover informações que
possibilitem a percepção dos próprios riscos e adoção de práticas mais seguras na sua vida sexual. Foi adotada a pesquisa-ação, método descrito e
exploratório. O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista contendo dez perguntas semi-estruturadas e fechadas aplicados a discentes
voluntários matriculados no primeiro período de variados cursos oferecidos pela instituição. Os resultados obtidos correspondem a uma
população de 27 alunos, pesquisa realizada no mês de agosto 2012, sendo a maioria da população 23 (85%) do sexo feminino e quatro (15%) do
sexo masculino cujas idades de 13 deles (48%) correspondem à faixa etária de 21 a 30 anos, seguida de 08 alunos (29%) com menos de 20 anos.
Falar de sexo é de preferência com os amigos para 09 deles, 07 falaram com os pais, e 05 foram orientados na escola. O início da vida sexual de 11
deles (40%) se deu com idade de 16 anos e 04 (14%) deles ainda não fizeram sexo. Quando perguntados sobre uso de preservativos como medida
de proteção para prevenir DST/AIDS, somente 16 deles (59%) afirmaram fazer uso sempre. De 23 alunos com vida sexual ativa somente 06 deles
realizaram exame para diagnosticar alguma DST, sendo que o resultado deu positivo para dois (Gonorreia). Quanto ao reconhecimento de sua
sexualidade 24 (88%) afirmam ser heterossexuais e 03 (12%) deles não responderam. Comprovou-se que a educação em saúde quanto à prática
de vida sexual segura e desmistificar a utilização de preservativos precisam ser amplamente discutidos no meio acadêmico. É fundamental
reconhecer e promover diálogos e investir em planos de ação educacional no processo de promoção de saúde visando à redução de riscos e
agravos a saúde amplamente problematizada na formação do aluno do curso de Enfermagem.
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RESUMO
As doenças crônico-degenerativas têm tido lugar de destaque na saúde da população, a exemplo da doença renal crônica, que constitui um grave
problema de saúde pública. Isto se deve ao fato de que a cada dia há um aumento da expectativa de vida e do envelhecimento da população, as
mudanças nos hábitos de vida e o aumento progressivo da industrialização, globalização e urbanização também são fatores que influenciam
diretamente no aumento de doentes renais crônicos no país. Objetiva-se apresentar a atuação do enfermeiro no processo de educação em saúde
em relação ao autocuidado dos pacientes renais crônicos em hemodiálise, para uma melhora na qualidade de vida. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica realizada no período de fevereiro a maio de 2012, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. A busca
dos artigos ocorreu a partir dos descritores. Após a identificação das obras utilizou-se os critérios de inclusão temporal (publicações realizadas no
período de 2000 a 2012), idioma (todos os trabalhos escritos na língua portuguesa) e afinidade com a temática. O enfermeiro, através do cuidado
de enfermagem, planeja intervenções educativas junto aos clientes, de acordo com a avaliação que realiza, visando ajudá-los a reaprender a viver
com a nova realidade e a sobreviver com a doença renal crônica. Acredita-se que o tema é de grande relevância para a área, pois a desinformação
e a falta de compreensão do paciente quanto à importância da hemodiálise, são problemas que ocorrem no cotidiano das clínicas e se o
enfermeiro estiver a parte do quão é importante a sua atuação enquanto educador em saúde conseguirá minimizar complicações futuras, através
de uma adaptação adequada do paciente ao tratamento, possibilitando uma melhora em seu estado clínico e consequentemente uma maior
chance de vida, pois para um portador de doença renal crônica, a hemodiálise é sinônimo de vida. Os primeiros sinais e sintomas da doença
normalmente são anemia leve, edema, hipertensão arterial, mudanças no habito de urinar, neste momento, o paciente apresenta somente 50%
da função renal. A Teoria de Dorothea salienta a capacidade e a importância que o indivíduo tem de cuidar de si próprio. No âmbito de sua vida
profissional o enfermeiro utiliza-se muito desta Teoria, pois uma de suas funções é realizar a prevenção primária em saúde, através da educação,
principalmente no que se refere a pacientes portadores de doenças crônicas, onde os mesmos se encontram geralmente mais fragilizados e
debilitados, pois a doença já está instalada. A educação em saúde é uma das principais e mais importantes ferramentas que o enfermeiro possui
para fazer com que o paciente entenda sua patologia, sua causa, sinais e sintomas, e consequentemente se adeque mais facilmente à terapêutica
escolhida tornando a rotina diária de vida menos agressiva e impactante, devido a tantas mudanças ocorridas em seu cotidiano. Concluiu-se que a
adaptação do doente renal crônico à hemodiálise, é um processo difícil e complicado, pois altera todo um padrão organizacional que a pessoa
tem em sua vida, porém quando orientado sobre a importância do tratamento e quais os benefícios e malefícios, o paciente começa a entender
que a hemodiálise para ele significa vida, e o enfermeiro atuando como educador em saúde consegue mobilizá-lo a este ponto tornando todo
este processo mais fácil.
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RESUMO
Coletar, montar e preservar animais de diferentes características é uma excelente maneira de aprender sobre eles. É ainda uma atividade que
pode se transformar num interessante “hobbie”. Quase não há restrições quanto a se coletar insetos, por exemplo, o mesmo não pode ser dito
de outros animais, ou de plantas. Artrópodes e helmintos parasitos constituem um grupo tão abundante e que se reproduz com tanta pujança
que ninguém realmente se importa em colecionar alguns espécimes. A importância da manutenção de coleções já foi mencionada diversas vezes
por diversos autores. Mesmo assim, vale lembrar alguns pontos que justificam o investimento das entidades de ensino e pesquisa, na preservação
desse valioso patrimônio científico, em vista do que as coleções representam e dos benefícios que podem gerar. O registro permanente da
herança natural do planeta, representando um investimento contínuo da sociedade no esforço de entender o mundo natural. As coleções
didáticas são mais simples e o material é mais sujeito a quebra pelo manuseio constante. Usualmente, estão mais sujeitas a quebra e perda e
recebem material de menor interesse de coleções de pesquisa, às quais não se deve permitir o acesso não autorizado pelo responsável.
Entretanto, as grandes coleções gerais costumam ser volumosas e ocupar muito espaço, especialmente se abrangerem muitos grupos. As
coleções dos tipos (holótipos, parátipos, etc.) são as mais preciosas e devem ser guardadas com maior cuidado, se possível em um lugar separado
ou em setor da coleção geral, com proteção melhor contra incêndios e outras ocorrências. A coleta de artrópodes de potencial ou comprovada
importância médica é fundamental para o estudo de sua biologia e distribuição geográfica. Esta coleta costuma utilizar técnicas semelhantes às
utilidades para artrópodes em geral, com alguma especificidade, especialmente relacionada com a proximidade de hospedeiro. A implantação da
Coleção Parasitológica tem objetivo fornecer material didático para a realização das aulas práticas de parasitologia médica, pois, trata-se de uma
atividade que encerra um acervo destinado ao ensino, demonstrações e treinamento. O aprendizado é mais efetivo e imediato quando os
interessados encontram-se diante do material objeto de estudo. O conhecimento básico da biologia dos vários grupos de parasitas permite o
direcionamento adequado das coletas e o melhor aproveitamento dos recursos despendidos nos planejamentos voltados a obtenção das
amostras. Fornecer base para pesquisa em muitas disciplinas, em particular as que estudam a descrição, classificação, importância médica e
reconstrução da história evolutiva dos parasitos. A preservação dos elementos para a comprovação de pesquisas pregressas, possibilitando a
verificação da validade da informação científica e como base de planejamento para pesquisas futuras. Base para identificação de parasitos por
comparação de espécimes. O material a ser incorporado na coleção terá várias origens como por exemplos: serão realizadas coletas em animis
domésticos, exames de fezes de crianças familiares e ou de parentes e alunos, coletas de insetos domiciliares e peridomiciliares, como também
serão aceitos exemplares por doações. Mesmo espécimes aparentemente sem importância podem se mostrar úteis para estudos didáticos de
morfometria e variação regional, em que é útil dispor de muitos espécimes de várias origens. A Coleção Parasitológica do Campus Nova Iguaçu da
Estácio de Sá visa também treinar estudantes de graduação em estudos ecológicos, extramuros, taxonômicos, levantamento bibliográfico,
técnicas de curadoria de coleções podendo desta forma, gerir meios para a realização de Trabalhos de Conclusão de Curso. Espera-se que com a
implantação da coleção, a Universidade Estácio de Sá Campus Nova Iguaçu, obtenha material necessário para atender a disciplina de Parasitologia
Médica, montado em alfinetes entomológicos e também entre lâminas e lamínulas para microscopia, de baixo custo com relação ao mesmo
material preparado por laboratórios especializados. Algumas espécies de insetos e carrapatos já se encontram em processo de montagem como
resultados parciais. Os exemplares foram doados por alunos do Campus Nova Iguaçu.
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RESUMO
Trata-se da implementação da visita pré-operatória no bloco cirúrgico, vivenciada pelos acadêmicos de Enfermagem do último período da etapa
curricular, em parceria da Universidade privada Estácio de Sá e o Hospital Privado São Lucas, localizados no Município de Macaé. Essa parceria
surgiu com a necessidade da Universidade Estácio de Sá de oferecer aos alunos um campo de prática com alta tecnologia, com visibilidade no
mercado hospitalar e preocupação com valores imprescindíveis na arte do cuidar, no que tange ao ensino-aprendizagem pautada na
Sistematização da Assistência. Nesta perspectiva, inseriu-se a Consulta de Enfermagem pré-operatória nas atividades de estágio supervisionado
por considerar-se que a mesma possibilita a integração entre os Discentes/Docentes/Unidades de Saúde/Comunidade, cumprindo assim um dos
objetivos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, que é capacitar o discente no exercício das atividades. O
paciente cirúrgico tem o medo como real temor nas práticas operatórias, e muitos mitos como: anestesia, equipamentos, mutilações,
prognósticos, etc., devem ser esclarecidos. Essas questões precisam ser abordadas com muito cuidado, responsabilidade e cordialidade. A
Consulta de Enfermagem pré-operatória é uma atividade que proporciona ao Enfermeiro, condições para atuar em todas as instituições em que a
prática cirúrgica se faz presente. Essa atividade deve ser privativa do Enfermeiro (a), e fornecem subsídios nas fases pré, trans e pós-operatória,
para a determinação do diagnóstico de enfermagem, exame físico e elaboração do plano assistencial, servindo, como meio para documentar sua
prática. A metodologia utilizada foi a operacionalização da ficha de visita pré-operatória aos pacientes agendados no mapa cirúrgico, por meio de
uma entrevista à beira do leito, sendo acompanhados pelo professor Enfermeiro, após acontece a transcrição dos dados clínicos e percepções do
paciente cirúrgico, para o prontuário eletrônico. Os enfoques são direcionados respeitando aspectos técnicos e os preceitos da ética e bioética. A
relevância desse trabalho se dá por permitir a aproximação da teoria à práxis, desenvolvendo competências para que os profissionais de
enfermagem se tornem mais atuantes na construção de uma assistência de qualidade. A efetivação desta proposta assistencial garantiu ao Curso
de Enfermagem uma maior visibilidade na instituição parceira, quanto ao papel do Enfermeiro, além de permitir o desenvolvimento de autoestima profissional pelos graduandos, então futuros profissionais. Concluí-se que é notório a satisfação percebida pelos envolvidos e a troca que
se faz presente. No âmbito da saúde, o que mais encanta é a versatilidade, que um dia de entrevista nunca será igual ao outro.
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RESUMO
Indivíduos sadios podem ser colonizados por Staphylococcus aureus, podendo albergar a bactéria principalmente na nasofaringe e na pele. A
partir destes sítios, pode contaminar objetos inanimados, a pele e membranas mucosas de indivíduos sadios, de pacientes por contato direto ou
por aerosol, ocasionando infecções letais por conta dos fatores de virulência ou através de resistência aos antimicrobianos atualmente utilizados.
Em algumas circunstâncias proliferam e produzem infecções agudas e intoxicações alimentares. Surtos de infecção por essa bactéria são
frequentemente relatados em unidades críticas de ambiente hospitalar, associados ao uso inadequado de antimicrobianos e higienização
incorreta das mãos. O Staphylococcus aureus é uma bactéria responsável por uma ampla variedade de enfermidades infecciosas. Este trabalho
teve como objetivo investigar a presença do Staphylococcus aureus na mucosa nasal de profissionais da área da saúde na Faculdade Estácio de
Belo Horizonte, foi submetido e aprovado por comitê de ética e pesquisa. Amostras da mucosa nasal dos profissionais foram coletadas em Caldo
Tioglicolato, após assinatura do TCLE e posteriormente as amostras foram inoculadas e isoladas em Ágar Manitol. As amostras foram identificadas
pelas provas da catalase, coagulase e DNase, além da coloração de Gram. A incidência de Staphylococcus aureus na mucosa nasal foi 29%, sendo
a maioria dos indivíduos portadores sãos, encontrados no grupo dos técnicos de enfermagem. A maioria dos profissionais com resultados
positivos para S. aureus tinham uma carga horária de 40 horas semanais e a maior parte deles trabalhavam em CTI ou clínicas. O estudo pode
evidenciar a existência de portadores “sãos” da bactéria Staphylococcus aureus. Devido a importância da cavidade nasal como fonte reconhecida
de colonização por S. aureus e à possibilidade de propagação de microrganismos pelas mãos durante o desenvolvimento das atividades habituais
de trabalho, o estudo reforça a necessidade de conscientização dos profissionais da importância dos métodos de controle microbiano, assim
como do seu papel como possível disseminador de microrganismos no ambiente hospitalar e fora dele.
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RESUMO
Os cães domésticos são acometidos por diversos tipos de parasitos, ainda que diversas medidas profiláticas sejam tomadas, talvez por questões
sociais e funcionais, pois os cães são animais sociais, predadores e farejadores por natureza. Hábitos como os de caminhar farejando o chão,
captar com aboca vários tipos de objetos que lhe causem curiosidade e ou sensação de predação ou caça, farejar muitas vezes com contato físico
ou lambeduras a região perianal de outros cães, talvez lhe confiram uma incidência maior do que a de outros carnívoros domésticos quanto à
parasitoses. A presença de parasitas intestinais em cães é algo bastante comum em todo o Brasil. Porém, provavelmente por apresentarem baixa
letalidade, é uma prática quase unânime dentre os profissionais veterinários prevenirem ou tratar os animais de forma empírica. A prática da
medicina veterinária é prescrever medicamentos anti-parasitários de largo espectro, o que, supostamente, garante a eliminação de quaisquer
parasitas comuns. Para as análises foram coletadas, durante o mês de janeiro de 2009, amostras de fezes frescas em 52 boxes do canil, tendo sido
descartadas três por problemas referentes à coleta e/ou problemas com os respectivos frascos. O período de coleta foi escolhido com o intuito de
avaliar o intervalo de tempo entre a vermifugação e os exames parasitológicos. Desta forma pôde-se avaliar a eficácia dos procedimentos antihelmínticos em uma janela de tempo diferente da avaliação feita pela instituição. A prevenção é feita através de prescrição semestral de antiparasitários e apesar deste tipo de prática ser comum na medicina veterinária, há pontos questionáveis, uma vez que por mais amplo o espectro
de atuação dos anti-parasitários, eles não atingem todas as espécies de parasitas, e os médicos veterinários não têm, por prática de rotina,
solicitar exames coproparasitológicos nos cães tratados se os mesmos não apresentam qualquer sintomatologia. É sabido que quaisquer
mamíferos podem ser acometidos por parasitoses assintomáticas, porém nocivas à saúde. Assim sendo, dever-se-ia ter como prática o exame
coproparasitológico de rotina, e não apenas a aplicação de anti-parasitários empiricamente. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a eficácia
deste tipo de procedimento, tendo sido escolhido um local com plantel grande de cães e padronização nos procedimentos antiparasitários, no
caso, a CIPM Cães RJ (Plantel Canino da Companhia Independente de Polícia Militar Cães do Estado do Rio de Janeiro). Após a análise e
interpretação dos resultados verificou-se que o plantel de cães da CIPMCães no período da pesquisa apontaram um índice de parasitismo em
4,08% dos animais, o que corresponde à apenas 2 indivíduos. Os dois cães parasitados apresentavam agentes distintos, o que descarta qualquer
tendência à ineficácia das medidas profiláticas à parasitas especificamente.
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RESUMO
O crescimento acelerado da população mundial e o desenvolvimento das ciências farmacêuticas resultaram, respectivamente, no aumento da
quantidade e variedade de medicamentos produzidos, assim como do consumo destas substâncias. De fato, grande parte da população brasileira
possui medicamentos em sua residência, porém estes geralmente não são descartados de maneira correta nos casos de sobra ou vencimento,
sendo normalmente direcionados ao lixo comum, ou mesmo em pias e vasos sanitários. Nestes casos, mesmo quando encaminhadas às estações
de tratamento de esgoto, estas substâncias, além de chegarem na sua forma química original, somente são parcialmente removidas, em função
de sua característica biocida e/ou estrutura química complexa, sendo então lançadas nos corpos hídricos podendo gerar danos ambientais e à
saúde publica. Em função disto estes produtos vêm sendo classificados como contaminantes ambientais emergentes, e devem receber destinação
adequada. Neste contexto, o presente projeto visou avaliar o nível de conhecimento sobre o armazenamento, manejo e descarte de
medicamentos dos alunos e funcionários da Faculdade Estácio Cotia. Por meio de um questionário adaptado foi possível identificar que a maioria
dos entrevistados (97%) possui de fato medicamentos em casa, com 67% do total afirmando possuir medicamentos vencidos armazenados.
Quanto ao conhecimento sobre os possíveis efeitos negativos associados ao descarte inadequado destes resíduos, 64% dos entrevistados
afirmaram nunca ter recebido informações sobre o assunto, apesar de 87% acreditarem que existam possíveis riscos ambientais. Neste quesito,
os danos ambientais prováveis apontados foram a contaminação específica do solo (23%) e da água (8%), a contaminação ambiental de modo
geral (21%), além de outros prejuízos como a poluição química e intoxicação. Já considerando especificamente os possíveis efeitos à saúde a
maioria dos entrevistados não foi capaz de identificar um problema específico, apesar de pontuar a sua provável ocorrência, enquanto que 8%
citaram o risco de intoxicação e 7% a incidência de câncer. Este resultado demonstra a falta de conhecimento do público em relação aos efeitos
reconhecidos ou sugeridos para a espécie humana, efeitos estes geralmente associados ao sistema endócrino ou reprodutor. Esta falta de
conhecimento em parte explica o porquê, do total de entrevistados (n=108), somente 11% descartarem seus medicamentos vencidos e/ou sobras
em ecoponto específico ou os direcionarem para uma unidade básica, com 48% das pessoas os descartando no lixo comum ou em pias e vasos
sanitários. Considerando o tamanho da população brasileira e a comprovação de que efeitos biológicos destes compostos podem ocorrer no
ambiente mesmo em baixas concentrações, estes resultados demonstram a carência de pontos para destinação adequada deste resíduo e de
campanhas para informação e sensibilização sobre o assunto.

Titulo:

O enfermeiro e o cuidar da criança com câncer sem possibilidade de cura

44

Autor(es) Ana Claudia Moreira Monteiro*; Benedita Maria R.D.Rodrigues; sandra teixeira de araujo pacheco
IES: UNESA
E-mail para contato: ana-burguesa@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Enfermagem Oncológica; Cuidado da Criança; Cuidados Paliativos; Criança; Oncologia Pediátrica
RESUMO
O estudo objetivou analisar compreensivamente o cuidado do enfermeiro à criança hospitalizada portadora de doença oncológica fora de
possibilidade de cura atual. As falas foram captadas com a entrevista fenomenológica guiada pela questão orientadora: O que você tem em vista
quando cuida de crianças fora de possibilidade de cura atual? Na análise compreensiva surgiram duas categorias: conforto e minimização da dor.
A partir dessas ações direciona-se o cuidar para o familiar ali presente,com o intuito de apoiá-lo, proporcionando atitudes de carinho, afeto e
respeito. O objeto de estudo foi o cuidado do enfermeiro à criança hospitalizada portadora de doença oncológica fora de possibilidade de cura
atual, O estudo foi desenvolvido nas enfermarias de oncologia e hematologia do setor de internação pediátrica de um hospital público federal
especializado em oncologia, localizado no município do Rio de Janeiro. A captação das falas deu-se com a entrevista fenomenológica que se
preocupa com o espaço do cliente e seu tempo, buscando captar a sua subjetividade ou sua maneira de vivenciar o mundo, pela sua forma de
significar o mundo expressando seu comportamento, e sua maneira de se posicionar diante das situações. Na fenomenologia, as categorias
constituem-se a partir do que emerge da fala do entrevistado, cuja intencionalidade da ação se dá através dos significados aí contidos, mostrandose como um típico. As categorias concretas do vivido que emergiram das falas dos sujeitos da pesquisa foram “conforto” e “minimização da dor”,
apresentadas e analisadas a seguir, evidenciando o que esses enfermeiros têm em vista ao cuidar da criança hospitalizada portadora de doença
oncológica e fora de possibilidade de cura atual. Os enfermeiros entrevistados, ao realizarem o cuidado à criança portadora de doença oncológica
e fora depossibilidade de cura atual, enfatizaram nessa ação de cuidar a necessidade de confortar esta criança diante do seu estado de
adoecimento.(...) A gente tenta deixar à criança o mais confortável possível, pra não sentir dor, a gente visualiza esse lado todo [...]. No momento,
acho que não temos muito que fazer, além de deixar a criança confortável e sem dor, o mais importante [...]. (Hortência). Nessa intenção de
cuidar surgem aspectos importantes para o indivíduo, promovendo o alívio da dor e o conforto através da palavra, restabelecendo condições de
saúde e doação de amor, colocando-se no lugar do outro e compreendendo seu problema e seus sentimentos. Esse cuidar reflete uma
preocupação com o outro e estabelece vínculos de carinho e afeto, promovendo manifestações de apoio e compreensão para a criança e sua
família, fortalecendo seus laços. (...)Que ele possa não ter dor, que ele possa até mesmo brincar, porque tem muitos pacientes fora de
possibilidade de cura, mas eles conseguem brincar,entende? [...] O que a gente faz é proporcionar a medicação dentro do horário, diminuir a dor,
fazer uma analgesia que elimine essa dor, ou se não elimina, que atenue essa dor, promover um quarto alegre pra essa criança, dar alguma
interatividade pra que ele possa fazer, porque criança com dor, se estiver brincando, ela esquece a dor, então você tem que promover isso, não
trancar ele no quarto com a mãe. (...) (Girassol) É importante salientar que, no cuidado paliativo, a utilização de medidas de suporte e conforto
para o alivio do sofrimento, em virtude do avanço da doença, devem ser priorizadas visando o bem-estar dessa criança e seus familiares. Ao
cuidar de criança com doença oncológica fora de possibilidade de cura atual, o enfermeiro realiza uma ação intencional, possibilitando uma
assistência voltada para o ser humano-criança, cujas ações estão centradas em suas necessidades, a partir das experiências vivenciadas no
contexto da hospitalização. Então, tendo em vista o atendimento da criança em cuidado paliativo, o enfermeiro realiza um cuidado que se inicia
com o tratamento, compreendendo sua importância na promoção de uma assistência de qualidade.
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RESUMO
A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, e transmitida por via aérea. A Tuberculose pode se desenvolver em
qualquer local do corpo, tais como pulmões, cérebro, ossos, derme, olhos, gânglios, dentre outros, no entanto tem tropismo pelos pulmões por
conta dos fatores favoráveis ao seus desenvolvimento. Tem como medida de prevenção a vacina BCG que previne contra as formas graves e para
diminuir os casos de proliferação é importante a detecção precoce para início imediato do tratamento e avaliação dos contactantes. É
imprescindível que o tratamento seja concluído para que não cause resistência dos bacilos aos medicamentos. A tuberculose é uma das doenças
infecto-contagiosa que mais ocasiona mortes no Brasil. Estima-se, ainda, que aproximadamente 30% da população mundial esteja infectada,
embora nem todos venham a desenvolver a doença. O município de São Gonçalo, situado no estado do Rio de Janeiro, é o segundo maior da
América Latina, registrou 3,66% dos casos do Estado no ano de 2012. Este estudo tem como objetivo caracterizar a população de pacientes
acometidos por tuberculose no ano de 2012, no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Este é um estudo exploratório, com abordagem
quantitativa, que teve como cenário um Pólo Sanitário no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A coleta de dados foi feita através de
consultas ao livro de registros de pacientes do ano de 2012 e no DATASUS. Dos 360 casos registrados no Pólo Sanitário em estudo, que representa
75,3% do município de São Gonçalo, 316 são casos novos e 44 são casos reincidentes por abandono ou por nova reinfecção. A maior parte dos
pacientes (72,2%) são homens e o grupo etário de maior acometimento é o adulto entre 21 e 30 anos (26,6%). Dos pacientes acometidos, 54,72%
concluíram o tratamento, 3,3% foram a óbito e 23,9% abandonaram o tratamento. Ainda há 13,6% em tratamento. Conclui-se que o número de
pacientes acometidos por tuberculose ainda é muito grande e quase a metade dos pacientes interrompem o tratamento, por isso é preciso
investir em atividades de educação em saúde para prevenção do acometimento, bem como atividades de orientação e conscientização para
melhorar a adesão ao tratamento e evitar abandono. Neste sentido faz-se necessário a atuação da enfermagem nas atividades de educação em
saúde e prevenção de doenças.
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RESUMO
Esta é uma pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica que teve como objetivo a compreensão da vivência do adolescente portador da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e o significado dessa experiência para cada um. O desejo por essa pesquisa nasceu da observação das
diferentes reações dos adolescentes com o diagnóstico de HIV/AIDS internados ou em acompanhamento ambulatorial, que apesar de terem o
diagnóstico em comum, expressam experiências singulares. Sendo a AIDS uma doença carregada com estigma, surgiu o interesse da pesquisa. O
medo do afastamento de amigos, pares que trabalham e convívio na escola pode levar alguns adolescentes portadores de HIV/AIDS e seu
cuidadores a vivências negativas e a modificações do cotidiano; em contrapartida, existem, também, os que não se importam com a revelação do
diagnóstico e mesmo se sentindo tristes por serem soro positivos, conseguem organizar projetos positivos como estudo, trabalho e buscar uma
vida com conforto. Foram realizadas entrevistas, baseadas na metodologia fenomenológica, a 17 adolescentes soro positivos com idade entre 12
e 19 anos, no mês de Janeiro de 2013, que estavam em tratamento ambulatorial ou internados no Núcleo de Estudos de Adolescentes (NESSA).
Durante as consultas de enfermagem foram feitas as seguintes perguntas: " como você adquiriu AIDS?", "Como você se sente sendo soro
positivo?" . Nas respostas dos entrevistados ficou evidenciado que suas vivências são marcadas principalmente pelo medo do preconceito, o que
os leva a sentimentos de sofrimento, raiva, negação e dificuldade de aceitar a condição sorológica. Também os leva a negligenciar o tratamento,
apesar de afirmarem que possuem uma vida normal como outra qualquer. Ao final dessa pesquisa conclui-se que através das dificuldades
vivenciadas pelos adolescentes com HIV/AIDS, faz-se necessário desenvolver práticas de aconselhamento e dinâmica para desenvolvimento de
ações educativas no intuito de esclarecer o que é HIV/AIDS e suas particularidades, além do preparo da equipe multidisciplinar ainda no contexto
da graduação para um atendimento mais humanizado dessa clientela.
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RESUMO
Doença renal crônica (DRC) é um termo utilizado para designar diferentes distúrbios que afetam a estrutura e as funções do rim. O indivíduo que
apresenta lesão renal ou taxa de filtração glomerular (TFG) < 60 mL / min por 1,73 m², durante 3 meses ou mais, independente da causa, é
considerado portador da doença renal crônica. Quando a TFG atinge índices muito reduzidos ou as taxas de albuminúria alcançam índices muito
elevados, ou ambos, chega-se à insuficiência renal crônica. Neste estágio, os rins tornam-se incapazes de manter a homeostase, sendo necessário
recorrer às terapias substitutivas de depuração artificial do sangue (diálise peritoneal ou hemodiálise) ou o transplante renal. No Brasil,
estimativas demonstram que são mais de 2 milhões de brasileiros portadores de algum grau de disfunção renal. A cada ano, nota-se aumento da
prevalência em torno de 8,1%. Dados demonstram que a hipertensão arterial (35,2%) e a diabetes (27,5%) são responsáveis por mais da metade
dos pacientes em tratamento dialítico. O sistema único de saúde financia 85,8% dos custos com o tratamento de diálise e os gastos chegam a 10%
de todas as verbas direcionadas ao setor da saúde. A previsão é que serão mais de 125 mil casos nos próximos anos e os gastos duplicarão nos
próximos 5 anos. Tendo em vista os tratamentos disponíveis que não são capazes de favorecer a recuperação da função renal, inúmeros grupos
de pesquisa têm buscado novas alternativas/estratégias de tratamento, como a utilização de terapias celulares. Foi com base em estudos que
abrangem o uso de terapias celulares como alternativa promissora no tratamento da doença renal, que nos propomos a realizar um estudo de
revisão sobre os efeitos das células mononucleares de medula óssea na regeneração renal ou controle da fibrose, considerando principalmente os
processos de transdiferenciação e indução parácrina. Os primeiros indícios da participação de células mononucleares de medula óssea (CMMO)
na geração de células renais foram publicados em 2001. Neste estudo, através do uso de modelo animal, foi demonstrada a presença de células
renais com cromossomo Y em rins de fêmeas após transplante com CMMO obtidas de camundongos machos. Células positivas para cromossomo
Y foram observadas nos túbulos e co-expressavam marcadores epiteliais, bem como nos glomérulos com fenótipo de podócitos. Um estudo
similar sugeriu que CMMO somente invadem o rim que apresenta lesão e favorecem a regeneração por indução parácrina. Células tubulares com
cromossomo Y foram encontradas em biópsias renais de doadores do sexo feminino, em pacientes do sexo masculino que desenvolveram
necrose tubular pós-transplante. Em contraste, células com cromossomo Y não foram detectadas em pacientes com a função renal normal após
transplante. Células da medula óssea não fracionadas com expressão da proteína fluorescente verde (GFP), foram transplantadas em modelo
animal de glomerulonefrite, e gerou cerca de 7-8% das células mesangiais. Após indução de glomerulonefrite por anticorpos anti-Thy1 e
transplante alogênico de células da medula óssea não fracionadas, notou-se o surgimento de células endoteliais glomerulares e mesangiais após 7
dias e permaneceram por até 28 dias, contribuindo para reparação microvascular glomerular. Em contraste, outros estudos não encontraram
células diferenciadas após injeção sistémica de células não-fracionadas derivadas de medula óssea em camundongos irradiados e com lesão
isquémica renal induzida por ácido fólico. Estes pesquisadores mostraram que as células derivadas da medula óssea no interior do rim, após lesão,
podem ser majoritariamente da linhagem linfóide. Assim, o resultado do transplante de células de medula óssea para reparação de rim são
altamente variáveis entre os estudos.
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RESUMO
A expansão do ensino superior na década de 1990 tem tornado o processo seletivo por concurso público cada vez mais disputado em virtude do
número cada vez maior de egressos de enfermeiros de nível superior. O serviço público oferece mais vantagens em comparação com a esfera
privada para os enfermeiros: estabilidade, salários em média mais altos, menor carga horária, plano de cargos e salários entre outros. Cabe
ressaltar que algumas oportunidades são exclusivas do setor público como a saúde pública, carreira militar. O artigo 37 da constituição federal
estabelece que o ingresso num cargo público seja feito por meio de concurso público que avaliará as aptidões técnica, físicas e mentais dos
candidatos. Este estudo tem como objetivo geral: descrever o perfil das provas de concurso público para enfermeiros de nível superior. Para
tanto, teve-se como objetivos específicos: descrever quais são as disciplinas mais cobradas, descrever o peso (percentual) de cada disciplina no rol
de questões, comparar o perfil das bancas de concurso mais importantes. Para tal foram selecionadas 200 provas de concurso realizadas entre os
anos de 2008 e 2012 em todo o território nacional, as provas foram adquiridas em sites especializados em concursos públicos tais como: PCI
concursos e folha dirigida, ou ainda, diretamente das próprias bancas. A pesquisa é do tipo descritiva e a análise de dados quanti-qualitativa. As
provas serão analisadas segundo os seguintes quesitos: ano de realização, nomenclatura do cargo, banca do concurso, região do país. As questões
serão classificadas de acordo com eixos programáticos/disciplinas. Até o momento foram analisadas 50 provas e foram obtidos os seguintes
resultados: 62% dos cargos foram classificados como enfermeiro geral, 14% enfermeiro do PSF, 8% enfermeiro do trabalho, 6% enfermeiro militar
e 10 % outras nomenclaturas. Cabe ressaltar que não foram analisadas provas de residência em enfermagem. 36% das provas foram realizadas na
região nordeste, 26% na região sudeste, 16% na região sul, 10% na região norte, 4% na região centro-oeste e 8% tinham abrangência nacional. As
provas foram elaboradas por 36 bancas organizadoras diferentes com maior predominância das seguintes bancas CESPE/UNB com seis provas,
ADVISE e FESP/CEPERJ com três provas cada. As provas tiveram uma média de 50,64 questões. As questões ficaram assim distribuídas segundo as
categorias de análise: Língua portuguesa-21,48%, Saúde Pública/ESF-12,72%, Conhecimentos gerais-8,41%, Legislação do SUS-8,18%, Clínica
médica-6,16%, Legislação em geral – 6,12%, SAE/Semiologia/Fundamentos-4,38%, ética e legislação em enfermagem- 4,03%, Administração em
enfermagem-3,67%, Alta complexidade (terapia intensiva, emergência, pacientes oncológicos)– 3,4%%, Saúde da Mulher/Ginecologia- 3,36%,
Informática – 3,24%, Saúde do trabalhador-2,57%, Pediatria/Neonatologia-2,49%, CCIH/Biossegurança-2,17%, Saúde mental/Psiquiatria-1,82%%,
Matemática- 1,74%, Clínica cirúrgica/centro cirúrgico-1,46%, Saúde do idoso- 0,87%, Doenças ocupacionais-0,83%, Cálculo de medicamentos0,59% e Língua estrangeira- 0,2%. Pode-se concluir que há um grande peso nas provas de questões que não são específicas da profissão, juntas as
disciplinas não específicas somaram 37,95% das questões. Entre as disciplinas específicas destacam-se saúde pública, clínica médica e
SAE/semiologia/Fundamentos e ética/legislação em enfermagem que somaram 27,29%. Desta forma, pode-se inferir que o bom desempenho em
língua portuguesa é fundamental para aprovação em um concurso público, logo a formação escolar pré-acadêmica e preparação específica em
português para concursos terão grande influência no resultado final.
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RESUMO
Segundo as projeções estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o período de 1975 a 2025 será a era do envelhecimento. O Censo de
2000, contava com mais de 14,5 milhões de idosos, em sua maioria com baixo nível sócio-econômico e educacional e com uma alta prevalência
de doenças crônicas e causadoras de limitações funcionais e de incapacidades. No que se refere ao trabalho de suas habilidades, há a exigência de
uma equipe multiprofissional e interdisciplinar para atender de forma integral ao idoso. Diante desta perspectiva a Universidade Estácio de Sá
campus Petrópolis desenvolveu um projeto multidisciplinar Academia da Terceira Idade com intuito de desenvolver ações de pesquisa, ensino e
extensão voltados para o atendimento das necessidades da população idosa do município de Petrópolis. A população atendida no projeto é de
idosos do município de Petrópolis a partir de 55 anos de idade. A ideia de realizar a pesquisa surgiu com a necessidade de verificar a saúde dos
idosos que participam do projeto, com intuito de atender as demandas de cuidados de enfermagem já diagnosticados através de atividades
educativas desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de Graduação Enfermagem da Universidade Estácio de Sá - campus Petrópolis. Resolveu-se
traçar um perfil dos idosos para que posteriormente possa-se desenvolver intervenções de enfermagem através da consulta de enfermagem e
educação em saúde tendo como meta a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população assistida. O objetivo do presente
trabalho foi de traçar o perfil dos idosos atendidos no projeto Academia da Terceira Idade UNESA – campus Petrópolis para que posteriormente
possa-se oferecer uma assistência de enfermagem de qualidade baseada nas necessidades dos integrantes do grupo. Estudo realizado através de
uma pesquisa de campo com entrevistas individuais semi estruturadas, para avaliar os aspectos: auto-estima, autonomia, hábitos saudáveis,
patologia crônica e sequelas, vacinação do idoso, sociabilidade e adesão a terapia medicamentosa e acompanhamento médico. Foi estudada uma
população de 15 idosos, 87% do sexo feminino e 13% do sexo masculino. Dentre a faixa etária de 55 à 60 anos tem-se 13% , de 60 à 65 anos temse 20% , 65 à 74 anos tem-se 33% e de 70 à 84 anos são 33% . Destes 80% são aposentados, 5% pensionistas e 15% não possuem aposentadoria.
Em relação aos hábitos de vida: 93% nãofumam, 7% fumam atualmente e 13% pararam de fumar há 5 anos. Fazem uso de bebida alcoólica 47%,
destes 40% frequentemente e 7% raramente. Em relação a atividade física 20% não praticam, pois são iniciantes no grupo, 80% realizam atividade
física orientada duas vezes por semana. Todos relataram boa convivência em família e 93% com boa convivência social. Em relação a saúde 73%
são hipertensos, 20% diabéticos e 5% com doença neoplásica, 26% já apresentam seqüelas, destas 13% com AVC e 13% com problemas
vasculares. Todos fazem acompanhamento médico, 70% realizaram consultas recentes, 5% há um ano, 20% há mais de 1 ano e 5% há mais de 3
anos. Destes, 80% aderem a terapia medicamentosa 13% não faz uso e 7% não precisa utilizar a medicação diária. Quanto a habilitação para o
autocuidado: 93% conseguem realizar hábitos de higiene sem auxílio, 87% realizam atividades cotidianas do lar. 26% possuem habilidades
tecnológicas, 46% utilizam celular e telefone, 93% usam transporte coletivo sem precisar de ajuda, somente 73% manuseiam a própria renda. Em
relação a necessidade de sono e repouso 80% dormem em torno de 6 à 8 horas por dia e 20% possuem insônia, fazendo uso de medicação.
Quanto a imunização 93% estão em dia com vacina influenza e 47% com esquema de vacina dupla adulto completo. Conclui-se, então, que é
importante a realização da educação em saúde para os idosos, observando sua capacidade funcional e sua independência física e mental, tanto na
convivência familiar quanto na comunitária, proporcionando alternativas que atendam suas condições biopsicosociais, valorizando a promoção
a saúde e a prevenção de doenças e de incapacidades que acometem a terceira idade.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares são consideradas um grande problema de saúde pública, uma vez que são a principal causa de morte no Brasil e no
mundo. Essas doenças possuem etiologia multifatorial. Além da susceptibilidade genética há outros fatores como a idade e presença de
hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemias, obesidade, diabetes mellitus (DM), inatividade física, tabagismo, etilismo, peso, estresse e
alguns hábitos alimentares inadequados. Assim este estudo teve como objetivo geral avaliar os fatores de risco para as doenças cardiovasculares
em professores de uma Escola Estadual do Município de Maceió. Em relação aos objetivos específicos foram possíveis identificar os fatores de
risco prevalentes relativos às doenças cardíacas; foi elaborado o perfil dos docentes de uma escola da rede estadual de ensino em Maceió que
aderiram à pesquisa e, por conseguinte, foram identificados os modos interventivos direcionados aos docentes-voluntários enquadrados em um
ou mais fatores de riscos para doenças cardiovasculares. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva, tendo um total de 41
professores voluntários, onde os dados foram coletados entre os meses de março e abril de 2013. 59% dos voluntários são do sexo feminino, com
idade média de 40,9 anos, 41% são do sexo masculino com idade média de 33,5 anos, 51,2% afirmaram não possuir cônjuge, 70,7% possuíam
plano de saúde, 97,57% não são tabagistas, 53,65% não praticavam atividade física, 51,2% se encontravam acima do peso, 34,15% tinham
circunferência abdominal acima da normalidade, 51,2% apresentaram risco elevado na relação cintura/quadril, 87,8% negaram hipertensão
arterial, 80,5% se encontravam normotensos na aferição da pressão arterial, 97,57% negaram serem diabéticos e 87,8% apresentaram nível da
glicemia capilar normal. Ao término da análise dos dados obtidos, foi possível constatar alguns aspectos pré-existentes e existentes nos docentes
relacionados às doenças cardiovasculares. Logo, foram os fatores modificáveis que apresentaram os maiores percentuais: tais como o
sedentarismo e a obesidade, os quais podem ser alterados conferindo assim, que este grupo de trabalhadores pode minimizar os riscos de
adquirir doença cardíaca, o que irá interferir por consequência na provável melhora na qualidade de vida. Assim, o docente enquanto sujeito do
processo ensino-aprendizagem deve ser capacitado para sua participação na vida social, cultural e esportiva, o que significa não somente a
aquisição de uma capacidade de ação funcional, mas, também, de conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e significados em sua vida,
através de uma reflexão.
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RESUMO

Este estudo foi elaborado devido a epidemia de excesso de peso que se enfrenta em nosso país e muitos outros . O excesso de peso é um fator de
risco para diabetes, hipertensão e outras condições e doenças. Atualmente, a obesidade tem sido motivo de preocupação para Saúde Mundial,
caminhando-se para uma epidemia de obesidade em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 20082009, realizada em parceria entre o IBGE e o Ministério da Saúde, analisando dados de 188 mil pessoas brasileiras em todas as idades, mostrou
que a obesidade e o excesso de peso têm aumentado rapidamente nos últimos anos, em todas as faixas etárias. A questão norteadora do
trabalho foi: Como anda o estado nutricional dos academicos de enfermagem de uma Instituição Privada situada no município de Niterói? O
objetivo do estudo foi levantar o estado nutricional dos acadêmicos de enfermagem inseridos na disciplina Sistematização do Cuidar I. O estado
Nutricional foi determinado com base no índice de massa corpórea (IMC) calculado dividindo o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) ao
quadrado e de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a classificação é determinda da seguinte forma: < 18,5 Abaixo do Peso ;18,6 –
24,9 Saudável ; 25 – 29,9 sobrepeso; 30,0 – 34,9 Obesidade Grau I ; 35,0 – 39,9 Obesidade Grau II (severa) ; ≥ 40,0 Obesidade Grau III (mórbida).
A coleta foi realizada durante uma atividade prática na disciplina de Sistematização do Cuidar I, perfazendo um total de 42 alunos. Todos os
alunos aceitaram participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido conforme a resolução 196/96. Foi identificado
no sexo masculino 33,3% dentro da normalidade, 66,6 % sobrepeso. No sexo feminino, 25% dentro da normalidade, 33,3 % sobrepeso, 25 %
obesidade Grau I, 5,55% obesidade Grau II severa e 11,11% obesidade Grau III morbida. De acordo com o gênero foi identificado que o sexo
feminino apresenta desequilíbrio nutricional maior do que as necessidade corpóreas, levando a riscos de desenvolvimento de comorbidades
associadas ao excesso de peso, bem como a categoria sobrepeso ficou evidente em ambos os sexos. Concluiu-se que faz-se necesssário um
trabalho de orientação e educação para a saúde a fim minimizar efeitos deletérios à saúde.
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RESUMO
Ajudar nos partos e dar os primeiros socorros aos recém-nascidos fazia parte de uma das atribuições do sexo feminino, comumente praticado por
parteiras, cujos conhecimentos eram transmitidos de geração para geração. Entretanto, com a formação do curso de partos em 1832, a prática
assistencial das parteiras curiosas no interior das residências manteve-se subordinada às escolas médicas que regulamentaram o seu exercício
profissional. Desse modo esse estudo aponta como objeto de pesquisa o cuidado realizado às puérperas no século XIX. Na perspectiva histórica
este projeto de iniciação científica possui como objetivo: investigar o cuidado realizado às puérperas por meio das theses médicas como indícios
da relação feminina para o início da cientificidade no Brasil. Ao consultar os arquivos da Academia Nacional de Medicina, obtive-se um contato
inicial com as theses que os médicos escreviam no final do curso de formação, como requisito para conquistar ou confirmar o título de doutor. O
referencial teórico para esta pesquisa foi direcionado nas ideias de Florence Nightingale contidas no livro “Notas sobre Enfermagem – o que é e o
que não é” transpostas para os registros médicos contidos nas theses médicas do século XIX. O cunho metodológico segue perspectivo de estudo
exploratório, com caráter histórico social baseado na análise documental com apoio bibliográfico o que permite dialogar com fontes até então
não pesquisadas, referentes ao objeto de estudo, pois o estudo histórico-social consiste na explicação global de fatos considerando as dimensões
sociais, culturais, econômicas e políticas, sem compartimentalização. Após realizar a coleta das theses na Academia Nacional de Medicina do Rio
de Janeiro que abordam a temática parto no século XIX, foi selecionada para este estudo a these intitulada “Os cuidados que reclama a mulher
depois do parto” defendida por Pedro da Silva Rego em 1838, onde os registros permitiram identificar e categorizar os seguintes aspectos: o
ambiente, o corpo e o cuidado no pós-parto. Na referida these o ambiente descrito e recomendado no pós-parto é de um leito que não fique
próximo de portas ou janelas, ou seja, sem ventilação e, a luz natural deve ser evitada, principalmente diretamente aos olhos. Em contrapartida,
Florence Nightingale discute a importância da variedade dos ambientes em prol da melhora do paciente. Para a categoria corpo, percebemos
registros da vestimenta “adequada” no pós-parto assim como restrições na sua movimentação e locomoção. Florence Nightingale aponta em seus
registros o cuidado individualizado e humanizado, já que o paciente é dotado de cultura e espiritualidade. Além disso, Florence também discutia
acerca dos malefícios ocasionados ao paciente confinado ao leito. Na categoria do cuidado, incluíu-se a nutrição do corpo, através da descrição
dos alimentos sólidos e líquidos oferecidos à puérpera; higiene e conforto do corpo através de vestimentas limpas, o que inclui as roupas que
vestem o corpo como também as roupas de cama, onde a mulher repousa o corpo. Florence Nightingale reforça esses conhecimentos e contribui
em suas anotações quando esclarece que os enfermos que permanecem sem banho e que permanecem com roupas saturadas de perspiração ou
de outras secreções interferem danosamente no processo restaurador. Conclui-se que mesmo como estratégia política a fim de aprisionar o
conhecimento científico nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro, o Curso de Partos proporcionou a inserção da mulher no mercado de
trabalho. Esta análise permite valorizar o saber feminino, mesmo que submisso ao saber médico, que na primeira metade do século XIX era
iminentemente masculino. Nesta lógica, acreditamos como implicações para a enfermagem obstétrica que o conhecimento e o cuidado feminino
no período puerperal revelado no periodismo médico no século XIX, os assegurou o brilho social através dos registros nas theses, podendo ser
este considerado, portanto, a base empírica da cientificidade do cuidado no Brasil.
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo avaliar a qualidade de vida enquanto fator de risco para cronificação das hepatites B e hepatite C no
Município de Florianópolis – Santa Catarina. Nesse estudo transversal com amostra não-probabilística e consecutiva, os métodos utilizados
incluem a aplicação do questionário WHOQOL - bref (versão abreviada do WHOQOL - 100) da Organização Mundial de Saúde para avaliar a
qualidade de vida dos indivíduos que possuem exames reagentes para as hepatites b e hepatite c, durante o período de 01/07/2013 à
30/09/2013, participarão da pesquisa os indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos residentes na cidade de Florianópolis e que possuem
notificação do Sistema Nacional de Agravos de Notificação(SINAN) ao serviço de Vigilância Epidemiológica dos Distritos Sanitários. A Vigilância
Epidemiológica é o setor da Atenção Primária que é responsável pelas doenças e agravos transmissíveis e não-transmissíveis, tem como tarefa
elaborar estratégias e ações que vão desde as campanhas de vacinação em massa até uma ação de controle de surtos de epidemias ou endemias.
Esse instrumento de avaliação, o WHOQOL, é amplamente utilizado em todo mundo para avaliar qualidade de vida. Nas doenças crônicas
percebe-se uma mudança drástica nos padrões de qualidade de vida, causada pelo acúmulo de eventos e as restrições impostas pelo diagnóstico
e pelo tratamento das patologias, tomando conhecimento de que as hepatites b e c são doenças virais com potencial considerável de
manifestarem-se na forma crônica da doença, tornou-se pertinente relacionar essa co-morbidade com a qualidade de vida, para definir em que
grau o fator qualidade de vida influencia na cronicidade das hepatites. Após o diagnóstico definitivo, através do levantamento das fichas de
investigação do SINAN, serão contabilizados o número de pessoas que cronificaram. Diante desses índices, será realizada correlação entre os
índices de qualidade de vida e de crônificação da doença. Em estudo realizado em São Paulo em 2007 sobre qualidade de vida de pessoas
vivendo com HIV/SIDA, notou-se que, segundo a variável tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV, os indivíduos com sorologia conhecida em
um período entre dois a cinco anos apresentaram qualidade de vida superior aos indivíduos com diagnóstico há menos de dois anos, isso levando
em consideração o domínio meio ambiente (WHOQOL). As pessoas sem sinais e sintomas gerais nos três meses anteriores à entrevista
apresentaram maiores médias no domínio físico. Outra pesquisa que aborda hepatites B e C é a “Co-infecção pelos vírus das hepatites B ou C e da
imunodeficiência adquirida: estudo exploratório no Estado de São Paulo, Brasil 2007 a 2010”, e aponta que os casos são predominantemente
masculinos, com idade acima de 40 anos e o número de parceiros sexuais foi relevante nos casos de co-infecção. Em seu artigo “Qualidade de
vida e saúde: um debate necessário” para revista Ciência & Saúde Coletiva, Maria Cecília Minayo, conclui que de forma mais focalizada, qualidade
de vida em saúde coloca sua centralidade na capacidade de viver sem doenças ou de superar as dificuldades dos estados ou condições de
morbidade. Isso porque, em geral, é nesse âmbito que atuam os profissionais. Porém levando em consideração o conceito amplo de saúde, que
ultrapassa a ideia de saúde como ausência de doença, percebemos um grupo complexo de fatores influenciando na qualidade de vida, como as
atividades laborais, as relações familiares e até questões espirituais. Os resultados, ainda prelimimares, parecem caminhar para uma correlação
negativa entre qualidade de vida e cronificação das hepatites B e C, entretanto ainda há um grande número de dados a serem coletados, que
corroboram com a literatura.
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RESUMO
Existe atualmente a crescente preocupação com a sustentabilidade e o impacto da saúde nesta questão. Vários são os fatores que vem
contribuindo para o aumento da geração de resíduos de serviços de saúde (RSS), como o contínuo incremento da complexidade da atenção
médica, o uso crescente de material descartável, além do aumento da população idosa que normalmente necessita de mais serviços de saúde. O
presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica realizada por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizou-se os descritores: resíduos
em serviços de saúde; equipe de enfermagem; assistência de enfermagem. Foram selecionados artigos em português, disponíveis em textos
completos, no período de 2002 a Junho de 2012. Foi realizada análise por categorização dos artigos selecionados. Os resultados evidenciaram que
o profissional de enfermagem está mais exposto aos RSS, bem como se envolve mais com o gerenciamento dos resíduos. No ambiente hospitalar,
os sujeitos tem conhecimento de algumas etapas do manejo dos resíduos, de sua relevância e implicações, porém isto ocorre de forma
fragmentada e isolada. Foi evidenciado que os riscos de acidentes de trabalho, podem ser evitados em parte, com o gerenciamento e manejo
corretos dos RSS. Os riscos biológicos reforçam a importância do descarte correto, sendo que os resíduos dos serviços de saúde podem colocar
em risco não só os profissionais, mas a população como um todo, inclusive o meio ambiente. As instituições de saúde assim como seus
funcionários e clientes devem repensar as questões relacionadas aos resíduos, visando a importância da conscientização e discussão do tema. Os
autores foram unânimes em recomendar que o assunto seja tratado como educação continuada dos profissionais de saúde. Concluiu-se que o
tema também deve ser tratado nos currículos dos cursos de graduação da área da saúde, de modo a aproximar a realidade profissional, dos
estudantes, complementando a sua formação pautada nos princípios da ética, respeito, responsabilidade social e cidadania, em uma perspectiva
de integralidade, de modo que o profissional seja um ser reflexivo, participativo e crítico, e desta forma seja capaz de trabalhar coletivamente,
atuando na melhoria da qualidade de vida, estabelecendo relações com o contexto social, cuidando do planeta, promovendo a saúde e a
sustentabilidade.
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RESUMO
Dados da literatura mostram que a população idosa vem crescendo nos últimos anos devido às melhores condições de vida e aos avanços da
ciência, o que tem aumentado a expectativa de vida do ser humano. A Constituição de 1988, no entanto, deixou clara a preocupação e atenção
que deve ser dispensada ao assunto, quando colocou em seu texto a questão do idoso. Os programas das Universidades para a Terceira idade
procuram corresponder às necessidades características do aluno, ao mesmo tempo, buscam alicerçar seus objetivos numa visão inovadora de
currículo. Em 2005 foi criada a Melhor FASE, o programa é desenvolvido pela Faculdade Estácio de Sergipe-FASE, junto com o corpo docente, em
caráter voluntário, com o objetivo de exercitar a integração da terceira idade à sociedade. O objetivo do presente trabalho foi dentificar o perfil
dos idosos que participam da Faculdade Aberta para Terceira Idade- MELHOR FASE. Este estudo é de natureza qualitativa, do tipo descritivoexploratório. Foi desenvolvida na Estácio FASE. A amostra do estudo foi composta de idosos presentes nas aulas ministradas na MELHOR – FASE.
Um total de 27 e que concordaram em participar do estudo. O instrumento de coleta de dados foi o questionário, contendo 07 perguntas
fechadas que, após validação, foi aplicado; composto de 02 partes: na primeira, consta à caracterização da amostra (idade, sexo, escolaridade a
distância da residência para faculdade); na segunda, busca-se compreender os sujeitos quem os incentivou a participar do projeto, o que mais
estão gostando nas aulas, o que projeto oportuniza. A coleta das informações foi efetuada pelo autor, no período de março de 2013. Percebeu-se
com esse estudo, que há um grande interesse por parte do sexo feminino em participar do programa. Estas são idosas jovens, pois das 27
entrevistadas 92,5% estão na faixa dos 60 aos 70 anos. Os amigos são grandes incentivadores, mesmo morando longe, as aulas são o grande
estímulo para a aquisição de novos conhecimentos. Na MELHOR - FASE, (100%) dos participantes são do sexo feminino. Dados demográficos, do
Brasil e de muitos países, demonstram que a proporção feminina de idosas de uma população aumenta, conforme aumenta a idade (BARRETO et
al., 2003). Essa realidade também foi observada no programa MELHOR – FASE. A população estudada apresenta, em sua maioria (92,5%), o que
se denomina de idosos jovens, compreendidos entre a faixa dos 60-70 anos de idade. De acordo com os resultados do presente estudo, o que
mais as idosas estão gostando em participar do programa MELHOR – FASE foi a busca por atualização e novos conhecimentos e a oportunidade
de novas amizades. O perfil das idosas do programa da Universidade Aberta – MELHOR - FASE mostra-se bastante semelhante ao de outras
universidades para terceira idade. Percebeu-se com esse estudo, as seguintes conclusões: quanto à situação pessoal, há um grande interesse por
parte do sexo feminino em participar do projeto, é um grupo de idosas jovens, pois das 27 entrevistadas 92,5% estão na faixa dos 60 aos 70, com
bom nível de escolaridade. Em relação à compreensão dos sujeitos, a maioria refere satisfação com o programa em geral, onde os amigos são
grandes incentivadores a participarem do programa, e por manterem boas relações interpessoais com os colegas de turma, o que as faz sentiremse muito bem. Mesmo morando longe, as aulas são um grande estímulo para a aquisição de novos conhecimentos. Assim, pode-se concluir que as
universidades da terceira idade vêm contribuindo positivamente por oportunizar um suporte informacional e emocional para o bem-estar de
idosos, atuando como um possível preditor de uma velhice bem-sucedida.
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RESUMO
A raiva, também conhecida impropriamente como Hidrofobia, é uma doença infecciosa que afeta os mamíferos. É causada por um vírus que se
instala e se multiplica primeiramente nos nervos periféricos e depois no sistema nervoso central, e dali, para as glândulas salivares, de onde se
multiplica e se propaga. A transmissão dá-se do animal infectado para o sadio através do contato da saliva por mordedura, lambida em feridas
abertas, mucosas ou arranhões. No município de São Gonçalo, situado no Estado Rio de Janeiro, representa 3,7% das aplicações de
imunobiológico pós exposição. Este trabalho teve como objetivo identificar o quantitativo de pessoas que procuram a assistência à saúde para
vacinar-se contra raiva em um Pólo Sanitário no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro e caracterizar o tipo de animal agressor. Foi realizada
uma pesquisa quantitativa por consulta às fichas de notificação compulsória do setor de epidemiologia de um Pólo Sanitário do município de São
Gonçalo, Rio de Janeiro, local onde o grupo de acadêmicas de Enfermagem faz estágio curricular Supervisionado em Saúde Coletiva. A população
foi constituída por 482 pessoas vacinadas contra raiva, o que equivale a aproximadamente 35% de toda aplicação do município. Nos meses de
janeiro (178 pessoas), fevereiro (158 pessoas) e março (146 pessoas) no ano de 2013. Os motivos que os fizeram ser vacinados foram por 349
pessoas terem sido atacadas por cão, 86 por gato e 47 por outros animais. Dentre essas pessoas, 245 eram homens e 237 eram mulheres.
Identificamos que 93 dessa população tinha de 0 a 10 anos, 68 tinha de 11 a 20 anos, 52 de 21 a 30 anos, 57 de 31 a 40 anos, 57 de 41 a 50 anos,
60 de 51 a 60 anos e 95 tinha mais de 60 anos. Foi constatado que o grupo etário de maior incidência foi o das crianças com até 10 anos e dos
idosos com mais de 60 anos, com maior prevalência no mês de janeiro, o que pode indicar que durante as férias as pessoas estão mais suscetíveis
por estarem expostos nas ruas, as crianças por aproveitarem as férias escolares e os idosos por permanecerem nas ruas nos dias quentes de
verão. São necessárias atividades orientadoras para a população a fim de buscar uma diminuição desse quantitativo e ações de controle, por
parte da Secretaria Municipal de Saúde e mais especificamente o setor de controle de zoonose, para diminuir o número de animais soltos nas
ruas. É preciso ainda realizar campanhas de vacinação para os animais. A Enfermagem deve atuar fortemente com orientação de não alimentação
dos animais abandonados e de como evitar o manejo com estes para evitar os possíveis ataques.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Enfermagem

| 50

Centro Saúde
Curso: Farmácia
Titulo:

A utilização da sibutramina e anfetaminas no tratamento da obesidade

51

Autor(es) Thaís Bittencourt Aguilar; Heline Costa Soares*
E-mail para contato: heline.soares@estacio.br
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Anorexígenos; Obesidade; Tratamento Farmacológico; Sibutramina; Anfetaminas
RESUMO
Considerada como uma enfermidade crônica e multifatorial, a obesidade procede de alterações endócrinas, comportamentais, neurofisiológicas,
nutricionais e genéticas que colaboram para o ganho de peso. Uma pessoa obesa é aquela que tem um indicador de massa corporal (IMC)
superior ou igual a 30 kg/m², considerando o excesso de peso aquele IMC entre 25 e 29,9 kg/m². A obesidade está relacionada a aspectos
socioculturais, marcados pela idealização de magreza, em que, principalmente as mulheres, almejam, contrariando as necessidades nutricionais
do corpo e buscando alternativas para perder peso. Com essa situação, a busca por métodos mais rápidos e “milagrosos”, na visão dos pacientes,
é algo necessário e fundamental na busca do corpo magro. Entre esses métodos estão os fármacos anorexígenos, que inibem o apetite, causando
sensação de saciedade, e consequentemente contribuem para redução do peso. O tratamento farmacológico deve ser baseado em um
diagnóstico médico que avalie profundamente o paciente quanto ao tipo de obesidade, presença de doenças contraindicadas, possibilidade de
desenvolvimento de efeitos adversos, e que identifique mudanças relacionadas a hábitos alimentares e exercícios físicos. Este trabalho teve como
objetivo avaliar a utilização de anorexígenos, sibutramina e das anfetaminas no tratamento de obesidade e a sua fiscalização diante o órgão
responsável a ANVISA, através de uma revisão da literatura. A busca bibliográfica dirigiu-se a indexadores como: SciELO ou Scientific Electronic
Library Online, PubMed, da Nacional Library of Medicine dos Estados Unidos da América, Sciencedirect, da Elsevier BV e Lilacs, ou Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, de fontes em inglês, português e espanhol, utilizando-se as palavras chaves e sem
delimitação de tempo. Foi observado neste estudo que os medicamentos que vinham sendo mais utilizados para emagrecer eram a sibutramina e
os derivados anfetamínicos (anfepramona, femproporex e mazindol) além destes, encontram-se ainda os diuréticos, antidepressivos, laxantes e
fitoterápicos. O uso desses medicamentos está envolvido com erros de prescrição, uso irracional e abusivo, além de desvalorizar métodos
convencionais de tratamento, como as dietas hipocalóricas, exercícios físicos e terapias comportamentais. A terapia farmacológica se torna
aceitável quando o IMC for superior 25kg/m² associada a outras doenças ou acima de 30Kg/m². Essa terapia tem como objetivo inverter o balanço
energético positivo que é o responsável acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo. Este estudo mostrou, também, que não se tem
dúvidas de que ocorre o emagrecimento, porém, esses medicamentos são responsáveis por muitos efeitos colaterais, incluindo ansiedade,
irritabilidade, euforia, surtos psicóticos entre outros. As anfetaminas causam dependência e prejudicam a saúde em longo prazo, já a sibutramina
é um fármaco que não causa dependência e seu risco-benefício compensa a sua utilização. Os achados deste estudo corroboram com as decisões
adotadas pela ANVISA em função do consumo elevado e abusivo dos anorexígenos que levou à efetivação de medidas regulatórias que
possibilitam um maior controle sobre a venda e que proporcionam um uso mais racional de tais substâncias, de modo a evitar os danos que
podem causar. Em 2011, a ANVISA publicou a RDC número 52, que proibiu a venda de medicamentos anfetamínicos (anfepramona, femproporex
e mazindol) e manteve a comercialização apenas da sibutramina, porém com mais restrições. Como conclusão deste estudo, pode-se observar
que o uso de anorexígenos para o tratamento da obesidade vem sendo realizado de forma indiscriminada e que pessoas com o peso ideal se
submetem a utilização destes medicamentos, devido à estética que a sociedade impõe, colocando em risco a própria saúde.
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RESUMO
Em 1996, um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional (Lei 9.263), sancionado pela presidência da República, regulamentou o Programa
de Planejamento Familiar (PPF). Formalmente, esta lei democratiza o acesso aos meios contraceptivos e sua escolha adotada pelos usuários do
Programa de Planejamento Familiar nos serviços públicos de saúde, controlado pelo Sistema Único de Saúde. Os métodos contraceptivos
adotados pelo planejamento familiar são classificados em: hormonais, espermicidas, de barreira, de ação mecânica, combinados ou não com
hormônios, dispositivos intrauterinos (DIUs) e esterilização cirúrgica. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o planejamento familiar é
uma intervenção com grande potencial de impacto na saúde das populações, desde que sejam disponíveis os métodos e seu emprego adequado.
O objetivo do estudo consiste em analisar a preferência dos métodos contraceptivos adotados pelos pacientes do Programa de Planejamento
Familiar de uma Unidade Básica de Saúde na baixada fluminense no período de setembro de 2009 a agosto de 2012 e correlacionar com a faixaetária, preconizado pelo formulário da Secretaria Municipal de Saúde entre 15 a 49 anos de idade completos. O estudo consiste em uma análise
transversal descritiva quantitativa, os dados referentes à escolha dos métodos foram retirados da análise de formulários estatísticos emitidos pela
Unidade Básica de Saúde, e foram analisados frente à faixa etária dos usuários. Para a elaboração da pesquisa foram utilizados os formulários
estatísticos durante um período de 3 (três) anos, de setembro de 2009 até agosto de 2012. Os dados que constam nos formulários foram
recolhidos diante de palestras e consultas feitas na própria unidade, pelos profissionais de saúde. O usuário do programa escolhe o método
contraceptivo, mas não significa que esse será o indicado na consulta médica. Observou-se que os métodos contraceptivos hormonais foram os
mais escolhidos (39%), sendo a forma injetável com 27% de preferência quando comparada ao de uso oral. O DIU com 26% e o anticoncepcional
oral com 12%. Os métodos cirúrgicos, como a laqueadura tubária e a vasectomia, também são bastante difundidos entre os participantes, com
14% e 9%, respectivamente, já o condom (preservativo masculino e feminino) apresentou 12% de escolha. Para a faixa etária de 15 a 19 anos o
método hormonal oral foi o de maior escolha. Também foi observado que para essa faixa etária se obteve 15% de adesão ao PPF referente a
todos os métodos da Unidade Básica de Saúde com exceção da vasectomia, ou seja, uma baixa adesão ao programa, tornando necessárias novas
ações para melhorar o acesso da população e principalmente dos adolescentes, envolvendo a família, escola e serviços de saúde a fim de dar
condições de acesso aos adolescentes e orientar sobre sua importância de prevenção na gravidez inesperada e nas Doenças Sexualmente
Transmissíveis. É imprescindível a ampliação do programa de planejamento familiar e assim aumentar o acesso da população.
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RESUMO
Medicamentos homeopáticos são medicamentos dinamizados cujos métodos de preparação e controle estão descritos na Farmacopéia
Homeopática Brasileira, conforme os fundamentos da homeopatia. Todos os medicamentos obrigatoriamente devem ser registrados na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); para que ocorra sua comercialização exige-se comprovação da sua eficácia e segurança. Este estudo
teve como objetivo analisar os registros dos medicamentos homeopáticos industrializados a partir da implantação da legislação específica para o
setor. Utilizou-se como metodologia o trabalho de campo de forma descritiva, observacional, qualitativo, transversal da adequação de rótulo,
bula e embalagens de medicamentos dinamizados, conforme a RDC da ANVISA 26/2007, específica para esta análise. A partir da consulta ao de
banco de dados de registro de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foram escolhidos para a análise três importantes
laboratórios homeopáticos e dois medicamentos mais vendidos de cada um deles. Após a verificação no site da Anvisa, os medicamentos foram
adquiridos em pontos distintos da cidade do Rio de Janeiro. Foram codificados por letras e números correspondente aos seus respectivos
laboratórios. Os medicamentos foram analisados de acordo com a legislação vigente no que diz respeito às informações constantes nas
embalagens primárias e secundárias, bulas e registros dos medicamentos dinamizados para avaliar se os critérios descritos nas legislações estão
compatíveis. Quanto aos resultados do estudo, verificou-se que na análise das embalagens secundárias havia medicamentos cuja exigência da
tarja vermelha havia sido cumprida satisfatoriamente. Nos medicamentos analisados, foram encontradas quatro bulas fora dos padrões das
legislações. Este estudo também demonstrou que apesar da existência de um órgão de vigilância e fiscalização sanitária, ainda são
comercializados medicamentos fora dos padrões. Dentre os seis medicamentos analisados neste estudo, nenhum deles conseguiu alcançar a
excelência nos quesitos avaliados.

Titulo:

Análise de benzeno, tolueno, etilbenzeno e isômeros de xileno por HS-CG em água potável e de consumo
humano na capital do Rio de Janeiro

Autor(es) Robson Roney Bernardo*; Jander Roberto Mello Maciel
E-mail para contato: robson.bernardo@estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Água; CG-MS; Btex

52

IES: UNESA

RESUMO
Os compostos orgânicos voláteis monoaromáticos tais como benzeno, tolueno, etilbenzeno e isômeros de xileno (BTEX’s), estão entre os
principais contaminantes das águas por fontes antropogênicas. Esses contaminantes em baixas concentrações podem desenvolver efeitos
toxicológicos carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos. O objetivo deste trabalho foi analisar a presença desses compostos em água potável e
de consumo humano no período de dezembro de 2011 a março de 2012 na capital do Rio de Janeiro, verificando se as amostras atendem a
regulamentação nacional, e comparar os valores máximos permitidos das normas internacionais. As cinquenta amostras analisadas não são
abrangentes de toda a capital, porém foram coletadas conforme o programa de coletas das empresas que adquiriram o serviço de análise. A
técnica analítica aplicada foi de HS-CG-EM, que demonstra o advento da tecnologia para a química analítica atual, na detecção de baixos níveis de
concentração, que auxilia nos estudos de toxicologia humana e ambiental. Técnicas preparativas de headspace (HS) e purge and trap (PAT)
combinada com a técnica analítica de cromatografia gasosa de alta resolução acoplada ao detector de espectrometria de massas (CG/MS) é
usualmente aplicada na análise de compostos orgânicos voláteis (VOC’s) em diversos tipos de água e outras matrizes ambientais tais como solo,
sedimento e ar. Devido aos baixos níveis de concentração dos VOC’s encontrados em amostras de água, o primeiro passo deve ser a préconcentração (de ng/L para µg/L) dos analitos necessária para detecção e quantificação do método. Nos pontos amostrados, foram obtidos
resultados abaixo dos valores máximos permitidos estabelecidos pelas normas. Comparando os parâmetros internacionais, o Canadá demonstrou
maior rigor quanto ao tolueno e ao etilbenzeno. O Brasil, Canadá e os Estados Unidos apresentaram os mesmos valores máximos permitidos para
benzeno, demonstrando preocupações toxicológicas semelhantes para este parâmetro. A Nicarágua não apresenta valor máximo permitido
(VMP) para benzeno, e os Estados Unidos demonstram maior valor permitido para o tolueno e o menor VMP para a soma dos isômeros de xileno.
Houve a predominância nas amostras do tolueno e do benzeno devido ao efeito de co-solvência e às interações intermoleculares fracas, que
caracterizam os baixos pontos de ebulição dos compostos analisados, como as forças de Van der Waals. Devido ao alto nível de toxicidade e
aspectos de absorção do organismo humano pelos BTEX’s, menores limites máximos permitidos devem ser estudados e propostos. Os valores de
concentração encontrados para todos os compostos foram sempre inferiores aos valores máximos permitidos da Portaria 2914/2011 do
Ministério da Saúde. O Brasil demonstra a revisão da legislação de potabilidade mais atual do que os demais países citados. O monitoramento
contínuo e a ação fiscalizadora das agências estaduais e do governo federal são extremamente importantes para garantir a integridade da
distribuição da água e a saúde dos consumidores.
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RESUMO
A influenza ou gripe é uma doença infecciosa viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de fácil transmissão. Febre, coriza, tosse seca e
cefaleia são os principais sintomas. O tratamento clínico consiste basicamente na eliminação destes sintomas, sendo recomendados analgésicos,
antiinflamatórios, descongestionantes nasais e antibióticos nos casos de complicações da patologia. Este estudo objetivou analisar a relação custobenefício dos medicamentos disponíveis no mercado farmacêutico brasileiro denominados “antigripais”. Realizou-se levantamento de
bibliografias referentes à patologia influenza. Os nomes de referência dos medicamentos foram obtidos utilizando as Revistas ABC Farma e Guia
de Farmácia, assim como o Programa VADE-MÉCUM, no período de agosto a novembro de 2011. Para análise dos dados utilizou-se a resolução da
ANVISA RDC no 40 de 26 de fevereiro de 2003, a fim de identificar os princípios ativos presente na formulação dos medicamentos “antigripais”.
Dentre estes medicamentos, foi analisado o preço da administração unitária, e a conformidade com o disposto nos artigos 3o, 4o, 5o da RDC n.
40/2003, possibilitando a escolha do medicamento de melhor custo-benefício. A resolução no 40/2003 determina que as associações para
tratamento de sintomas da gripe sejam compostas por analgésicos, antiinflamatórios, descongestionantes sistêmicos, antihistamínicos e
estimulantes. Dos 27 medicamentos comercializados como antigripais, apenas o TRIMEDAL® atende as exigências da RDC no 40/2003. No
entanto, ao considerar que os princípios ativos dipirona, paracetamol e ácido acetilsalicílico são AINES e, portanto, apresentam efeito
antiinflamatório, ainda que leve, além do efeito analgésico, os fármacos CIMEGRIP®, RESFENOL®, STILGRIP®, RESFRYNEO®, MULTIGRIP®,
FLUVIRAL® e DESCON® também podem ser indicados nesta patologia apresentando custo-benefício similares. Os demais fármacos ANALGEX®,
APRACUR®, BENEGRIP®, BIALERGE®, CEDRIN®, CORISTINA D®, DESCONGEX PLUS®, DESCON®, DISOFROL®, DORIBEL®, FONTOL®, NALDEFLEX DIA®,
NOGRIP®, NARIDRIN®, NALDECON®, NOTUSS®, RESPRIN®, SINUTRAB® e TETRAPULMO® não atendem a todas a exigências da legislação, pois
carecem de algum princípio ativo obrigatório para a classe terapêutica dos “antigripais” em sua formulação.
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RESUMO
A tuberculose é uma doença contagiosa que atinge diversos países no mundo entre eles o Brasil, e apesar de todos os esforços da Organização
Mundial de Saúde (OMS) essa doença infectou 1/3 da população mundial. O Ministério da Saúde (MS), no ano de 2003, instituiu a tuberculose
como uma das doenças prioritárias e, desde então, a tuberculose tem sido contemplada nas principais pactuações nacionais. O presente estudo
destina-se a correlacionar os dados estatísticos obtidos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Baixada Fluminense e correlacioná-los com os
dados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) pelo Município onde está localizada a UBS, e pelo Estado do Rio
de Janeiro. Esses formulários não possuem dados que identifiquem os pacientes, registram informações de números de atendimentos realizados,
de novos casos da doença, de abandonos de tratamento, de pacientes curados e de óbitos causados pela tuberculose. Foram analisados os dados
entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012, totalizando 36 meses. Foi observado que mesmo sendo tratada como prioridade pelo MS a
tuberculose ainda é muito incidente. Foram realizados na UBS, 975 atendimentos no período estudado, sendo 47,80% em 2010, 15,38% em 2011
e 36,82% durante o ano de 2012. No período estudado, foram identificados pela UBS 198 casos novos da doença, o que corresponde a 20,3% dos
975 atendimentos realizados. Foram 71 casos novos em 2010, 74 no ano de 2011 e em 2012 foram 53 novos registros. As notificações de casos
novos correspondem a 6,6% de casos notificados pelo Município e a 0,60% dos registros pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro. Os 42
abandonos registrados pela UBS correspondem a 8,2% dos 512 abandonos registrados pelo Município e a 0,93% dos 4519 registros do Estado do
Rio de Janeiro. A UBS estudada conseguiu ficar abaixo de 5% de abandonos de tratamento, como meta definida pela OMS, no entanto não foi o
mesmo resultado obtido do Município e do Estado nesses anos estudados. Isso sugere que ainda há muito para ser investido por parte do
governo brasileiro para que essa patologia seja erradicada no Brasil. Sendo assim, a ampliação dos recursos destinados ao Programa Nacional de
Controle da Tuberculose (PNCT) do MS e o aumento do número de UBS, que possuem o programa, no território nacional são imprescindíveis para
que aconteça maior acesso da população e consequentemente aconteçam melhoras consideráveis nos resultados do Brasil.
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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 e problemas digestivos.
Rica fonte de flavonóides 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. Para a obtenção do extrato aquoso de folhas de Aloe vera após a coleta realizada pela manhã, (seguindo indicações do Formulário de
Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira), foi realizada a higienização e retirada da mucelagem através de raspagem da face interna das folhas. Em
seguida triturou-se as folhas em água pré-aquecida (em torno de 80 ºC) para a obtenção do extrato aquoso de Aloe vera. Após o processo de
infusão, foi realizado o envase do extrato obtido em recipientes estéreis de vidro, resfriando-se a temperatura de – 70ºC e submetendo-os ao
processo de liofilização. O extrato aquoso liofilizado das folhas de Aloe vera foi re-suspenso em água destilada (na concentração de 50 mg/mL).
Foram realizadas diluições seriadas até que o espectro se adequasse na lei de Lambert e Berr (lambida menor que 1). A leitura da absorvância (em
nanômetros) foi possível na diluição de 3,12% (0,0015 mg/mL) para o extrato folhas de Aloe vera considerando que 100% equivale a 50mg de
cada amostra. Após o procedimento de leitura no espectrofotômetro, foi mantida a mesma concentração das amostras liofilizadas da folha de
Aloe vera para a realização dos estudos físico-químicos. As amostras foram expostas a 6 diferentes variações ambientais: Exposição a luz e ar;
exposição a luz com ausência de ar externo; ausência de ar e luz; extrato aquecido a 100 ºC por 5 minutos e exposto a luz; sob vácuo e exposto a
luz; sob vácuo e com ausência de Luz. Todos os testes foram realizados em triplicata e overnight. Os mesmos procedimentos também foram
seguidos e os frasco resfriados em refrigerador a temperatura de 3 ºC. Após 24h foi realizada a verificação do pH, condutividade elétrica e a
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, o extrato aquoso da
parte externa das folhas demonstrou elevados níveis de condutividade elétrica (caracterizando-se como uma substância redutora, com perfil
antioxidante) e teor de compostos fenólicos que foram alterados em algumas condições de conservação.
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RESUMO
Chrysobalanus icaco é um arbusto que alcança até 5 metros de altura, da família Chrysobalanaceae. É conhecido popularmente como abajeru,
bajeru, guajuru, maçã da praia. É proveniente da Mata Atlântica e ocorrente no Estado do Rio de Janeiro. Esta espécie é usada em chás indicados
como hipoglicemiantes, tendo estudos que embasam seu uso medicinal. Vem sendo apontada a sua condição de espécie ameaçada, pela
exploração predatória. Este trabalho pretende determinar se a morfoanatomia e fitoquímica das plantas de Chrysobalanus icaco desenvolvidas in
vitro são compatíveis com a planta selvagem. A coleta do material para estudo foi obtida de folhas de plântulas germinadas e desenvolvidas in
vitro. As folhas foram fixadas e conservadas em ETOH 70°GL assim que foram retiradas do explante, garantindo sua integridade. Para o estudo da
arquitetura foliar, foi feita diafanização, em que as folhas foram aquecidas em hipoclorito com 2% de cloro ativo e ETOH 95% (1:1) durante 3
minutos, até ebulição. Após ebulição as folhas foram transferidas para hipoclorito de sódio 50% e ficaram imersas até total transparência. Após
essa etapa, as folhas foram lavadas abundantemente com água destilada e imersas em safranina hidroalcóolica 0,5% durante 24h para coloração.
Após, as folhas foram lavadas 4 vezes em álcool 70% e passaram por uma série alcoólica de 80%, 90% e 100%, por 30 min em cada concentração.
Posteriormente as folhas foram imersas em xilol + álcool (1:1) durante 30 min e após em xilol puro por 30 min. O material foi montado em lâmina
e lamínula com bálsamo do Canadá. As lâminas ficaram em processo de secagem durante 7 dias, sob peso. Para a descrição da arquitetura foliar,
foi utilizado o Manual of Leaf Architecture, com auxílio de régua, lupa de mão e microscópio estereoscópico. As folhas de Chrysobalanus icaco são
simples, inteiras, convexas, base simétrica; a lâmina é obovada, o ângulo em relação ao ápice e à base é obtuso. O padrão da nervura principal, de
1ª ordem é pinado; as nervuras secundárias são do tipo broquidódromo, e juntam-se em uma série de arcos proeminentes, a de terceira ordem é
reticulada aleatória, de quarta e quinta ordens são reticuladas poligonais regulares, a nervação vai até sexta ordem. A arquitetura foliar de
Chrysobalanus icaco desenvolvida in vitro, revela que as folhas são compatíveis com a folha selvagem; ambas apresentam as mesmas
características de distribuição dos tecidos condutores.
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RESUMO
A citronela, como popularmente é chamada, é uma planta pertencente à família Poaceae, e pode ser tanto da espécie Cymbopogon nardus como
Cymbopogon winterianus. É originária da Índia e da ilha de Java. É bastante conhecida por seus efeitos repelentes, principalmente contra
mosquitos e borrachudos. Uma das substâncias encontradas em seu óleo essencial é o Citronelal, que atua como precursor de outras moléculas
no ciclo metabólico da planta. A extração do óleo essencial pode ser feita em laboratórios através da destilação por arraste a vapor, porém na
indústria, o método utilizado é a extração por fluido supercrítico. Além de seus efeitos repelentes, o óleo essencial de citronela tem sido utilizado
como aromatizante em perfumarias, na confecção de velas, etc. Este trabalho tem como objetivo extrair e testar o efeito repelente da citronela
contra o Aedes aegypti. Para a extração do óleo, foi utilizado o método de destilação por arraste a vapor com aparelho de Clevenger, no qual
foram feitas um total de 8 extrações, sendo 7, de mudas obtidas no Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (CADEG), e uma, de uma
reserva em Vargem Grande. As extrações duraram aproximadamente 2 horas, sob ciclo contínuo utilizando folhas frescas, recém-colhidas.
Observou-se uma variação no rendimento do óleo essencial em relação às folhas frescas de 0,447 a 1,072%. Foi realizada uma análise
cromatográfica em placas de sílica GF254, utilizando como eluente Tolueno: Acetato de etila (93:7), e como revelador vanilina sulfúrica, obtendose 3 manchas com Rfs idênticos aos do óleo comercial, utilizado como padrão. Os testes para avaliar a repelência foram feitos com mosquitosfêmea com alguns dias de vida, da espécie Aedes aegypti, obtidos do Laboratório de Transmissores de Hematozoários da Fundação Oswaldo Cruz.
Os mosquitos foram transferidos para um recipiente com as dimensões 31x18x12 cm, e alimentados com uma solução de sacarose 10% com água
isenta de cloro. Antes de cada experimento, para testar a atividade repelente do produto, os mosquitos ficavam sem alimentação por 24h. O teste
foi feito aplicando-se o produto no braço, e deixado por 90 segundos dentro do ambiente contendo os mosquitos, e avaliado o número de pousos
que se perduraram por mais de 2 segundos. Duas formas farmacêuticas, álcool em gel e creme, foram utilizadas nos testes. Ambas em
concentrações de 1%, 5% e 10% de óleo essencial de citronela. Na forma de creme, foram feitos testes com óleo de soja, como fixador, visando
utilizar fixadoras a base de produtos naturais, e também uma concentração mais elevada de 20%, que não seria permitida à incorporação de
álcool gel. As concentrações de 5 e 10% (tanto no creme como no gel) do óleo essencial de citronela foram consideradas eficazes como repelente,
porém, por um curto período de tempo, enquanto que a concentração de 20% (creme) se mostrou eficaz por um maior período de tempo (3h).
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RESUMO
A água utilizada na atividade farmacêutica é oriunda da água potável que sofreu tratamentos adicionais para ter aplicabilidades específicas sendo
considerada a matriz para os processos de purificação da água. Conforme a Portaria nº 518 de 2004 do Ministério da Saúde/ ANVISA, a qualidade
da água potável no aspecto microbiológico requer a pesquisa de Escherichia coli (E. coli) ou coliformes termotolerantes sendo a primeira escolha
a pesquisa de E. coli. De acordo com a resolução de nº 899 de 29 de maio de 2003 a qualidade dos processos químicos necessita ser avaliada por
meio de um processo de validação atendendo aos parâmetros: seletividade, linearidade e faixa de aplicação, precisão, exatidão, limite de
detecção, limite de quantificação e robustez. O Teste de Youden pesquisa o parâmetro analítico de robustez de uma metodologia. Apresenta-se
como um experimento que possibilita analisar a robustez do método e ainda dispor a importância de cada alteração analítica no produto final
dando indício da importância de cada modificação. O presente trabalho verificou os pontos críticos e as fragilidades no preparo do meio de
cultura Ágar ENDO LES frente a alterações experimentais e suas possíveis consequências no controle de qualidade microbiológico de uma
indústria farmacêutica influenciando a robustez da análise bem como sua metodologia de preparação. Realizou-se o procedimento de diluição
seriada de 10-1 a 10-8 do microrganismo E. coli e selecionou-se a diluição cuja contagem no meio TSA possuísse menos que 100 unidades
formadoras de colônias do microrganismo para utilizá-la nos Testes de Promoção de Crescimento do meio Ágar ENDO LES preparados com
pequenas alterações experimentais para a realização dos Testes de Youden. A baixa temperatura de 900C foi o parâmetro analisado que fragilizou
o método, ou seja, não possibilitou que o meio ganhasse a consistência necessária para ser utilizado. As condições de Testes de Youden 1, 2, 3, 5
e 6 apresentaram resultado satisfatório para a Promoção de Crescimento logo, houve desenvolvimento de colônias vermelho escuras com brilho
metálico, pois ocorreu a fermentação da lactose com a formação de um aldeído como produto intermediário que complexou com a fucsina básica
e o sulfito de sódio existente na formulação do meio. Concluiu-se que apesar do parâmetro baixa temperatura ter fragilizado o método, o meio
Ágar ENDO LES pode ser considerado Robusto, por que mesmo com as pequenas alterações na metodologia para a realização dos Testes de
Youden, o meio permaneceu fértil e adequado para o uso em 4 dos 5 parâmetros testados.
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RESUMO
A furosemida embora utilizada no tratamento de edema associado com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática, doença renal crônica e
como adjuvante no tratamento de edema pulmonar agudo, é comumente utilizado na crise hipertensiva, na hipertensão leve e moderada
associado a outros agentes anti-hipertensivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a intercambialidade dos comprimidos de furosemida 40mg
recolhido nos postos de saúde e clínicas da família dos bairros Pavuna e Anchieta, através de um perfil de dissolução das amostras frente ao
medicamento de referência (R) disponível no mercado farmacêutico desta mesma região. Todas as amostras (S1, S2, S3 e S4) provenientes dos
postos de saúde e clinicas da família eram medicamentos do tipo similar, na qual foram utilizados um comprimido de cada amostra para o ensaio
de perfil de dissolução. Os fármacos foram analisados em combinação de tomadas de amostras por tempo associadas pela análise em
espectrofotometria UV (271nm), e os dados obtidos destes ensaios foram aplicados em uma metodologia de modelo independente, o fator de
similaridade (F2), para avaliar e comparar o perfil de dissolução dos comprimidos de furosemida analisados em relação ao medicamento de
referência. Analisando os resultados obtidos nos experimentos, notou-se que nenhuma amostra de comprimido de furosemida estava de acordo
com as especificações da monografia do produto, em 30 minutos todas as amostras apresentaram menos de 80% de furosemida dissolvida no
meio. Em 30 min. as amostras apresentaram as seguintes concentrações dissolvidas no meio (Q): S1 = 13,5%; S2 = 67,78%; S3 = 67,59%; S4 = 67%
e R = 72,8% e após 60 min. de análise os resultados foram: S1 = 75%; S2 = 110,79%; S3 = 112,52%; S4 = 107,28% e R = 89,4%. Embora as amostras
tenham apresentado inconformidade nas concentrações de furosemida nos comprimidos analisados, os mesmos se mostraram semelhantes
analisando seus perfis de dissolução, podendo ser considerados intercambiáveis nas condições experimentais empregadas, porém de eficácia
duvidosa.
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RESUMO
A obesidade é considerada uma doença crônica e metabólica de prevalência crescente, sendo, hoje, uma verdadeira epidemia mundial. A
preocupação com a forma física e com os padrões de beleza valorizam um corpo magro e tem levado ao uso abusivo de medicamentos para
emagrecer. Alterações recentes na legislação farmacêutica têm visado diminuir o uso de medicamentos que podem ser potencialmente
prejudiciais à saúde. Este trabalho teve como principal objetivo avaliar o uso de medicamentos para emagrecer por estudantes universitários em
uma universidade particular na zona Norte do município do Rio de Janeiro. Responderam ao questionário 235 Universitários maiores de 18 anos,
do turno matutino dos cursos de Educação Física (132), Farmácia (59) e Nutrição (44). Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo,
quantitativo, transversal. Empregou-se para a coleta de dados, um questionário estruturado que contém questões relativas a informações sobre o
universitário e ao uso de medicamentos para emagrecer. O questionário foi aplicado de forma indireta, mantendo o anonimato, para minimizar
as possibilidades de constrangimento, sendo respondido por livre e espontânea vontade, com assinatura de termo de consentimento livre e
esclarecido, dentro da universidade, tendo sido aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNESA. O uso atual ou anterior de medicamento
para emagrecer foi relatado por 26% dos entrevistados, houve predominância de uso pelo sexo feminino. Os cursos entrevistados apresentaram
um percentual de consumo de 34% Farmácia, 27,3% Nutrição e 21,2% para o curso de Educação Física. A faixa etária que apresentou maior
consumo foi entre 18 e 35 anos tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Os fármacos mais utilizados foram a Sibutramina 37,1%,
fitoterápicos 21% e outros 17,8%. As reações adversas mais citadas foram irritação 24,2%, nervosismo 22,6%, taquicardia 19,4%, seguido de
agitação, insônia e ansiedade 17,85%. O tempo de uso do medicamento foi entre 1 e 3 meses para ambos os sexos. Observou-se que os homens
recorrem muito mais às medidas não medicamentosas para o controle de peso do que as mulheres. Dentre os estudantes, 45% assumiram
consumir ou já ter consumido medicamento para emagrecer sem prescrição médica. O uso de medicamentos para emagrecer se mostrou
preocupante, porque a maioria que usa ou já fez uso não tem indicação médica, pois está com índice de massa corporal (IMC -Kg/m²) entre 18 e
24,9 e possui peso saudável. Evidenciou-se um uso irracional de medicamentos, utilizados apenas com a finalidade estética.
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RESUMO
A nanociência e a nanotecnologia são uns dos principais focos atuais de pesquisa, e têm como objetivo a utilização de nanopartículas para o
desenvolvimento de novos materiais e produtos. No Brasil, já existem vários grupos de pesquisa buscando conhecer melhor o funcionamento das
nanopartículas (NP). Para a utilização da nanotecnologia é importante que sejam realizados estudos a fim de verificar as consequências que o uso
de nanopartículas pode causar, tanto na questão ambiental, quanto na saúde humana. O trabalho tem como objetivo principal avaliar os riscos
ambientais relativos à utilização da nanotecnologia, com ênfase na nanotoxicologia, através de um levantamento bibliográfico dos últimos 20
anos. Os artigos citados foram pesquisados em plataformas eletrônicas de pesquisa científica, como: Portal Periódicos Capes, Science Direct,
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e complementados com o Google Acadêmico, para teses e dissertações e publicações não indexadas.
As palavras chave utilizadas para as páginas em inglês foram: nanotechnology, nanoscience, nanotoxicology; e para as páginas em português as
palavras chave foram: nanotecnologia, nanociência, nanotoxicologia. Embora o número de artigos encontrados tenha sido grande, foram
selecionados 57 artigos, baseado na data de publicação, sendo descartados os publicados há mais de 20 anos. Estudos com partículas específicas
demonstram que não é possível comparar os resultados de toxicidade de testes feitos em animais com a possível resposta à exposição em
humanos. Embora quase todos esses estudos tenham mostrado um potencial tóxico, a pesquisa feita com minhocas contrariou todos os outros
analisados, pois não apresentou nenhum nível de toxicidade nesses seres; apesar das NP terem feito com que as minhocas se afastassem de seu
ambiente natural, devido à sensibilidade de identificação das NP de TiO2 no solo. Esses dados podem ser apenas dessa NP em especial, não
podendo ser generalizado, pois as NP são muito diferentes entre si e qualquer variação de propriedade física ou química, pode causar diferença
de toxicidade. Da mesma forma que os estudos realizados com camundongos, não são suficientes para afirmar que as NP tóxicas para eles,
também serão para outros seres e para o meio ambiente como um todo. Devem ser feitos estudos com cada tipo de NP e em diversas
concentrações e tamanhos, além de estudos a longo prazo, tentando imitar o máximo possível da realidade do meio externo ao laboratório. Por
enquanto, como todos os estudos de toxicidade necessários ainda não foram comprovados e divulgados, não existe uma legislação para a
nanotecnologia; o que torna-se extremamente perigoso e demonstra a urgência da criação de uma lei que regulamente esta utilização. Precisa-se
de pesquisas que apontem claramente os riscos do uso de NP e principalmente que alertem para a comercialização com segurança para a
população e meio ambiente.
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RESUMO
A pectina é uma mistura complexa de polissacarídeos, encontrados na parede celular dos vegetais inferiores e superiores, que contribuem para a
firmeza da estrutura do tecido vegetal. A pectina é extraída e isolada comercialmente das cascas das frutas cítricas, do tomate e do bagaço da
maçã, e de outros produtos vegetais de importância econômica. A propriedade mais atrativa da pectina para a indústria é a sua capacidade de
formar gel. Sua utilização na indústria alimentícia é amplamente conhecida, como agente espessante e estabilizante. Já na indústria farmacêutica,
estudos mais recentes, demonstram sua utilização como sistemas de liberação de fármacos. As indústrias de sucos no Brasil produzem uma
grande quantidade de resíduos como cascas, sementes e bagaços que são descartados, mas que poderiam ser aproveitados para a produção de
fibras, pectina e óleos essenciais. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de soluções viáveis no reaproveitamento desses resíduos e
preferencialmente com um bom rendimento. A proposta deste trabalho foi comparar a extração e purificação da pectina de frutas cítricas,
através do método de extração ácida, utilizando-se ácido cítrico em concentrações e tempos variáveis de acordo com o delineamento
experimental. Foram utilizados, inicialmente dois tipos diferentes de resíduos de frutas, laranja, e maracujá, obtidos a partir dos descartes de
restaurantes e lojas de sucos da cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, o estudo será complementado com um terceiro resíduo, do limão. Os
bagaços das frutas foram produzidos em escala laboratorial e desidratados em estufa. A umidade das farinhas obtidas de cada fruta foi
determinada por gravimetria em balança de umidade. Foram realizados 6 ensaios extrativos diferentes, para cada fruta, variando-se o tempo de
extração e a concentração de ácido cítrico, a fim de verificar o efeito destes fatores sobre o processo extrativo. Os rendimentos das substâncias
pépticas encontradas foram analisados estatisticamente pelo Software Excel, com significância a p < 0,05. As pectinas obtidas através do
delineamento experimental foram quantificadas por titulação potenciométrica e comparadas com amostras comerciais padrão USP. O teor de
umidade presente nas amostras de bagaço é um dos fatores que podem interferir no processo extrativo. Todas as amostras apresentaram teor de
umidade inferior a 10%. O modelo experimental proposto apresentou rendimentos extrativos acima de 20% para todos os ensaios. Isso
demonstrou a eficiência do processo extrativo utilizando-se ácido cítrico e observou-se que um aumento no tempo de extração não interferiu
significativamente, mas que um aumento na concentração, sim. Os resultados demonstram que trabalhando-se com condições mais brandas no
processo extrativo, pode-se chegar a obtenção de pectina sem danos estruturais e com alto grau de esterificação.
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RESUMO
No Brasil, para que uma indústria de medicamento possa produzir uma linha farmacêutica com segurança e qualidade, ela deve atender as
exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A indústria farmacêutica, por ser a maior responsável pela produção de medicamentos e
outros produtos ligados a saúde humana, vem crescendo e representando um setor industrial mundialmente importante. Em qualquer ramo
industrial, o Controle de Qualidade é um dos parâmetros mais importantes, ele que regula todos os ensaios necessários para que um
medicamento possa ser consumido com qualidade. O presente trabalho teve como objetivo realizar o estudo da estabilidade das soluções
volumétricas utilizadas rotineiramente para Controle de Qualidade de Fármacos no Laboratório Farmacêutico Elofar. O intuito foi determinar um
prazo de validade para as soluções que serão utilizadas no laboratório. As soluções selecionadas apresentaram a mesma concentração, que
foram: ácido clorídrico 0,1mol/L, hidróxido de sódio 0,1mol/L, iodo 0,1mol/L e tiossulfato de sódio 0,1mol/L. A metodologia teve como base a
Farmacopeia Brasileira 5ª Edição. Todas as soluções volumétricas padronizadas seguiram este compêndio oficial, visto que as mesmas são
utilizadas com frequência dentro do setor de Controle de Qualidade do Laboratório, com a finalidade de garantir qualidade, segurança e eficácia
nos seus produtos. Os resultados mostraram que as soluções volumétricas de ácido clorídrico 0,1mol/L, hidróxido de sódio 0,1mol/L e tiossulfato
de sódio 0,1mol/L podem ser utilizadas até 90 dias de estocagem; a solução volumétrica de Iodo 0,1mol/L deve ser refatorada a cada 20 dias de
estocagem, a fim de diminuir o erro das análises em que esta solução é empregada. Concluiu-se que foi possível determinar que as soluções
volumétricas utilizadas em um laboratório de Controle de Qualidade apresentam comportamentos diferentes, por isso requerem critérios de
prazo de validade ou prazo de refatoração diferenciados.
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RESUMO
O avanço tecnológico na indústria farmacêutica permitiu o desenvolvimento de medicamentos com mais qualidade. Isso se aplica tanto ao
desenvolvimento de novos fármacos, como a melhorias em fármacos que já estão no mercado buscando aumentar sua biodisponibilidade. O
comprimido apesar de ser a forma farmacêutica mais utilizada, são os que apresentam maiores problemas relacionados à biodisponibilidade por
problemas na fabricação ou por características inerentes ao próprio fármaco, prejudicando a velocidade de liberação do fármaco da formulação,
afetando a sua dissolução. O Paracetamol é um AINE amplamente comercializado como analgésico e antipirético, recentemente o comprimido de
referência sofreu modificações em sua formulação para tentar solucionar problemas em sua dissolução buscando uma melhor absorção. O
presente estudo avaliou amostras com antiga e a nova formulação do medicamento de referência contendo Paracetamol através do perfil de
dissolução, utilizando como meio de dissolução 900 mL de tampão fosfato 0,1M em uma temperatura de 37º com rotação de 100 rpm retirando
alíquotas de 5,0 mL em tempos pré definidos (5,10,15,20 e 30 minutos), não repondo o meio após retirada das alíquotas. As alíquotas foram
diluídas no mesmo meio em uma proporção de 5/50 e realizada leitura em um espectrofotômetro em triplicata. Com a média dos valores
calculou-se a porcentagem de droga dissolvida em cada tempo, podendo assim avaliar a velocidade de dissolução do fármaco. A Farmacopéia
Brasileira 5º ed. (BRASIL, 2010), preconiza que comprimidos de Paracetamol tenham 80% de droga dissolvida em 30 minutos. O medicamento
com a antiga formulação obteve 32,84% de droga dissolvida em 30 minutos, confirmando que essa forma farmacêutica precisava de ajustes para
que sua biodisponibilidade fosse melhorada. O medicamento com a formulação modificada obteve 49,35% de droga dissolvida em 30 minutos,
concluindo que houve uma melhora no perfil de dissolução da droga, mas que não foi suficiente para alcançar os 80% de droga dissolvida que
preconiza a Farmacopéia. Esses resultados podem ser atribuídos ao fato do Paracetamol ter pouca solubilidade em água e baixa capacidade de
compressão, o que dificulta o processo de fabricação desse fármaco em comprimido, levando a um aumento da força de compressão utilizada
formando comprimidos duros, dificultando a dissolução. Com isso a ação farmacológica do fármaco pode ser prejudicada, já que para ser
absorvido o fármaco necessita se dissolver para melhor se solubilizar nos líquidos gastrointestinais e permear membranas para ter ação
farmacológica. É necessário um maior controle da força de compressão utilizada no fármaco estudado para tentar minimizar problemas na
dissolução. Para isso é necessário melhorar a compressibilidade do Paracetamol para que se possa obter comprimidos menos duros facilitando a
dissolução.
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RESUMO
A diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica complexa que tem por característica a baixa tolerância a glicose e glicemia de jejum
alterada. Um dos medicamentos indicados para essa patologia é o cloridrato de metformina é uma biguanida eficaz no controle da hiperglicemia,
não somente no tratamento inicial como em população de risco. O cloridrato de metformina tem boa absorção no trato gastro-intestinal, devido
a esse fato, o objetivo desse trabalho é estudar o perfil de dissolução dos medicamentos referência e similar, podendo conjecturar sua absorção
in vivo. Foram utilizadas uma amostra do medicamento referência e uma do medicamento similar, as mesmas foram adquiridas em uma drogaria
localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Como padrão referência secundário foi empregado à matéria-prima cloridrato de metformina com
pureza de 100,33 %. As amostras foram submetidas ao perfil de liberação das formas farmacêuticas em estação de dissolução (Nova Ética, mod.
299) contendo seis pás e seis cubas, atendendo as especificações da Farmacopéia Brasileira (2010), uma delas é o tempo dissolução do
medicamento em estudo que é quarenta e cinco minutos com porcentagem não menos que 75 %. As alíquotas de 10 mL foram retiradas em
tempos pré-definidos (5, 10, 15, 20, 30, 40 e 45 minutos), não se repondo o meio de dissolução. A percentagem de droga do medicamento
referência no último tempo foi de 95,66 % e o medicamento similar teve somente 20,32 % de droga dissolvida em quarenta e cinco minutos,
sendo o medicamento referência aprovado e o similar não aprovado. Além da dissolução a dureza dos comprimidos também foi avaliada, no qual
o medicamento referência teve uma média em dez comprimidos de 13.3 Kgf e o similar teve 7.1 Kgf de média, também em dez comprimidos. Há
vários fatores que podem afetar a dissolução de comprimidos, como a compressibilidade, força de compressão, a escolha e quantidade dos
excipientes utilizados, como excesso de estearato de magnésio, não deixando de ressaltar que à força de compressão é diretamente proporcional
à dureza. Após as análises realizadas, concluímos que o medicamento similar não obteve a dissolução e a desintegração esperada, pelo talvez o
excesso de estearato de magnésio adicionado, uma vez que estudos comprovam que o aumento de estearato diminui a dureza e afeta a
dissolução, não deixando o comprimido desintegrar, logo, o medicamento similar não pode ser considerado intercambiável, para ser considerado,
o medicamento similar deve ter pontos similares ao medicamento referência, não esquecendo que para obtermos medicamentos eficazes e
seguros os testes de equivalência farmacêutica são indispensáveis, a não dissolução do fármaco irá implicará na questão da absorção e
consequentemente irá comprometer o efeito terapêutico desejado.
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RESUMO
A indústria farmacêutica, em busca constante no desenvolvimento de melhores medicamentos, baseia-se fortemente nos investimentos em
pesquisas que buscam o maior conhecimento sobre os fármacos e possam resultar no lançamento de novos medicamentos no mercado. Muitos
fármacos, seja em etapa de desenvolvimento ou até mesmo em casos que já se encontram no mercado, necessitam de intervenções buscando
corrigir problemas apresentados, quer seja, contra ações farmacotécnicas e/ou farmacocinéticas, pelos possíveis efeitos indesejáveis ou ainda a
fim de controlar sua liberação, tanto pela velocidade quanto pelo local onde acontecerá a absorção. As formas farmacêuticas de administração
oral, são as que apresentam maiores alterações em termo de biodisponibilidade. As etapas de liberação e dissolução destes medicamentos são
consideradas críticas neste processo, sendo indicado o estudo in vitro para melhor observação do desempenho in vivo. Considerada uma
ferramenta valiosa para o controle de qualidade e nas várias fases dos processos de desenvolvimento galênico, os ensaios de dissolução
permitem identificar com detalhes a velocidade do processo e os momentos em que podem ocorrer mudanças significativas na dissolução do
fármaco, possibilitando melhores conclusões a respeito do processo de dissolução. O Ibuprofeno (IBU, AINE), de acordo com o Sistema de
Classificação Biofarmacêutica pertence à classe II, possui baixa solubilidade e alta permeabilidade, ou seja, sua absorção oral pode ser limitada
pela dissolução. Dentro desse contexto, o presente estudo teve como objetivo comparar, por meio do estudo do perfil de dissolução, as seguintes
formas farmacêuticas: comprimido revestido e cápsula líquida contendo Ibuprofeno 400 mg. Para as análises, foi feita uma adaptação do método
do teste de dissolução da Farmacopéia Brasileira 5ªedição. As amostras foram submetidas ao perfil de liberação em meio de dissolução com 900
mL de tampão fosfato pH 7,2N, aparato cesta, velocidade de rotação 100 rpm; 500 mL de tampão HCl 0,1N somente para as cápsulas líquidas
utilizando aparato cesta e pá. O método desenvolvido não foi eficiente na liberação do fármaco contido nas cápsulas líquidas, apenas o
comprimido revestido contendo Ibuprofeno atendeu às especificações da monografia, ou seja, 60% do fármaco foi dissolvido em 30 minutos de
análise. Considerando este fato e a inexistência de metódo farmacopéico não oficial para análise de dissolução da cápsula líquida, foi proposto
uma metodologia de ensaio, onde a dissolução da cápsula atingiu Q 60%, no tempo inferior a 60 min determinado no ensaio. Aumentar a
biodisponibilidade de fármaco pouco solúvel em água, como o Ibuprofeno, continua a ser um dos aspectos mais difíceis do desenvolvimento de
medicamentos da classe II. Devido à importância dos ensaios de dissolução na caracterização do IBU e, consequentemente, sua influência na
dissolução de cápsulas de gelatina, testes adicionais à metodologia desenvolvida devem ser realizados com adição de tensoativos com ou sem
presença de enzimas do meio, como estratégias para promover solubilidade do fármaco.
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RESUMO
O controle de qualidade tornou-se uma ferramenta imprescindível para a indústria farmacêutica. A avaliação da qualidade de comprimidos
representa uma etapa indispensável para que a liberação desse medicamento para o mercado seja em condições que garanta a segurança,
eficácia terapêutica e a qualidade do produto. Neste estudo foram avaliados três especialidades farmacêutica sob a forma de comprimidos,
contendo 100 mg de nimesulida. Medicamento de referência, similar e genérico. Foi realizada avaliação dos parâmetros de qualidade dos
comprimidos através de ensaios de peso médio, dureza, friabilidade, uniformidade de conteúdo, identificação, desintegração, determinação de
teor de ativo e dissolução. As amostras foram designadas como medicamento referência, medicamento genérico e medicamento similar. Foi
realizada avaliação dos parâmetros de qualidade dos comprimidos através dos ensaios conforme descritos na Farmacopeia Brasileira V, 2010.
Todas as amostras analisadas nos ensaios de peso médio, dureza, friabilidade, desintegração, identificação e doseamento foram aprovadas,
segundo os critérios estabelecimentos pela Farmacopeia Brasileira V, 2010. Quanto à uniformidade de conteúdo, todas as amostras analisadas
foram aprovadas. Com relação à dissolução, todas as amostras foram aprovadas no primeiro estágio, entretanto foi possível observar que tanto o
medicamento referência, genérico ou similar liberou mais que 85% do seu ativo. De acordo com resultados presentes neste trabalho encontramse dentro das especificações estabelecidas na Farmacopeia Brasileira V, 2010. Portanto, as amostras de comprimidos de Nimesulida 100 mg
referência, genérico e similar, quando submetidas aos testes de aferição da qualidade, mostraram- se representativas de um lote de qualidade
satisfatória, apresentando propriedades que as qualificaram como um produto adequado para o consumo.
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RESUMO
O auto consumo de antimicrobianos é uma preocupação para a Organização Mundial de Saúde. Esse fenômeno é consequência do uso irracional
de medicamentos e este uso indiscriminado de antimicrobianos leva a um aumento de cepas resistentes que acaba elevando o custo do
tratamento. As cepas resistentes trazem diversas conseqüências sócio-econômicas. Pode-se observar que com a ineficiência da terapia
tradicional, o prescritor utiliza-se de uma terapia de segunda opção aumentando o custo do tratamento e o paciente sofre com o prolongamento
da internação/tratamento além de ter a possibilidade de não obter o sucesso esperado, podendo adquirir sequelas ou até mesmo, dependendo
da síndrome, evoluir para o óbito. O objetivo foi analisar o impacto financeiro que o uso de antimicrobianos representa no orçamento destinado à
medicamentos em um Hospital Militar do Rio de Janeiro/RJ. Trata-se de um estudo quantitativo descritivo retrospectivo com foco em análise de
dados secundários. Foram utilizados dados de doze meses retrospectivos, de agosto de 2010 a julho de 2011, realizando um estudo de utilização
de medicamentos com base nos arquivos da Farmácia Hospitalar, após prévia autorização institucional. Foram analisados os inventários mensais
que contém informações sobre o custo unitário de cada medicamento utilizado no período, a quantidade utilizada, o gasto total com o item e o
quanto restou no estoque. Esses inventários incluem os medicamentos padronizados e não padronizados. Os resultados permitiram observar que
o gasto médio com antimicrobianos representa 20,13% do orçamento total destinado para medicamentos. Observou-se também que os
antimicrobianos mais utilizados foram a Oxacilina que representa 10,93% do consumo, seguido da Cefazolina com 8,36% do consumo. Os grupos
de antimicrobianos mais usados foram as Penicilinas com 32,90% seguido das Cefalosporinas com 20,46%. Constatou-se que o alto gasto com
antimicrobianos é uma das consequências do uso irracional de medicamentos. Esse uso inadequado pode prolongar o período de internação,
trazendo consequências para o paciente e para o sistema de saúde. A redução dos gastos com antimicrobianos pode ser alcançada através da
criação e adesão aos protocolos de tratamento com esses medicamentos e um maior monitoramento da farmácia hospitalar e da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar nas antibioticoterapias.
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RESUMO
As plantas são fontes importantes de substâncias biologicamente ativas, por este motivo, diversos fármacos utilizados em uso clínico são de
origem natural ou até mesmo, foram desenvolvidos por síntese química planejada a partir de produtos naturais. A Aloe vera é uma rica fonte de
flavonoides e faz parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). Esta apresenta potencial para fazer avançar as
etapas da cadeia produtiva e, assim, gerar produtos de interesse do Ministério da Saúde do Brasil. A Aloe vera é popularmente empregada para
tratamentos capilares e problemas digestivos. Para a obtenção do extrato aquoso de mucelagem das folhas de Aloe vera após a coleta realizada
pela manhã, (seguindo indicações do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira), foi realizada a higienização e retirada da mucelagem
através de raspagem da face interna das folhas. Em seguida verteu-se a mucilagem de cor transparente em um bécher, separando-se da parte
sólida das folhas. Foi realizado o envase do extrato obtido em recipientes estéreis de vidro, resfriando-se a temperatura de – 70ºC e submetendoos ao processo de liofilização. O extrato aquoso liofilizado da mucelagem de Aloe vera foi ressuspenso em água destilada (na concentração de 50
mg/mL). Foram realizadas diluições seriadas até que o espectro se adequasse na lei de Lambert e Berr (lambida menor que 1). A leitura da
absorvância (em nanômetros) foi possível na diluição de 6,25% (0, 0029 mg/mL) para o extrato de mucelagem de Aloe vera considerando que
100% equivale a 50mg de cada amostra. Após o procedimento de leitura no espectrofotômetro, foi mantida a mesma concentração das amostras
para a realização dos estudos físico-químicos. As amostras foram expostas a 6 diferentes variações ambientais: Exposição a luz e ar; exposição a
luz com ausência de ar externo; ausência de ar e luz; extrato aquecido a 100 ºC por 5 minutos e exposto a luz; sob vácuo e exposto a luz; sob
vácuo e com ausência de luz. Todos os testes foram realizados em triplicata e "overnight". Os mesmos procedimentos também foram seguidos e
os frasco resfriados em refrigerador a temperatura de 3 ºC. Após 24h foi realizada a verificação do pH, condutividade elétrica e a 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. Em relação à análise do pH das amostras da mucilagem de Aloe vera, podese observar que não houve diferença significativa no tocante às diferentes condições nas quais as referidas amostras foram mantidas em
temperatura ambiente (25ºC) e sob refrigeração (3,3ºC). No que diz respeito aos resultados relativos à análise da condutividade elétrica, pode-se
observar que houve variação no potencial de redução, Todas as respectivas amostras da mucilagem de Aloe vera apresentaram comprimentos de
ondas referentes a anel aromático e heteroaromático característicos nas regiões de 230 – 270 nanômetros. De acordo com os resultados obtidos,
o extrato aquoso da parte externa das folhas demonstrou elevados níveis de condutividade elétrica (caracterizando-se como uma substância
redutora, com perfil antioxidante) e teor de compostos fenólicos que foram alterados em algumas condições de conservação. Observou-se além
da presença de anel aromático e heteroaromático, em comprimentos de onda de 210 nanômetros; sugere-se que houve a degradação de algum
grupamento químico de cetonas ou aldeídos insaturados na posição α ou β.
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RESUMO
A Hipercolesterolemia Familiar heterozigota (HF he) é uma doença genética autossômica dominante, caracterizada pela elevação dos níveis de
colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL) aumentando desta forma os níveis do colesterol total (CT) no sangue. Este estudo de caso tem
como objetivo analisar os níveis de CT na dieta com aveia, e analisar os níveis do perfil lipídico após o uso da sinvastatina 20 mg/dia em uma
paciente de 50 anos com HF he, bem como analisar fatores pessoais e familiares desta patologia. A paciente realizou uma dieta com uma colher
de sopa/dia de aveia na primeira refeição (jejum) durante 30 dias com coleta de sangue antes e após a dieta para análise do CT. A terapia
medicamentosa ocorreu após 30 dias do término da dieta com aveia. Foi receitado pelo cardiologista da paciente sinvastatina 20 mg/dia no
período de agosto a novembro sendo submetida à coleta de sangue antes e após a terapia para análise do perfil lipídico. Após 30 dias de dieta
com aveia não houve redução do CT. O uso da sinvastatina 20 mg/dia após 30 dias de tratamento apresentou redução de 30,5% do CT, a variação
entre 30/60 dias foi de 9,6% e entre 60/90 dias após foi de 22,4%. O LDL apresentou diminuição de 43,9%, a variação foi de 9,8% entre 30/60 dias
e foi de 11,6% entre 60/90 dias. O HDL diminuiu 15,7%, e o TG apresentou aumento de 40%. A diminuição do CT pela interferência da aveia não
ocorreu. O uso da sinvastatina mostrou eficácia sendo estatisticamente significante para CT (p<0,0357) e para LDL (p<0,0357), e não foi
estatisticamente significante para manter o HDL, TG e VLDL dentro da normalidade do perfil lipídico. A terapia medicamentosa com sinvastatina
mostrou-se uma boa escolha para diminuir os níveis lipídicos no sangue.
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RESUMO
A Chrysobalanus icaco, conhecida como abajeru ou maçã da praia, é originária da Mata Atlântica e ocorrente no Estado do Rio de Janeiro. Possui
atividade hipoglicemiante, comprovada por estudos científicos que embasam seu uso medicinal, o que leva à exploração predatória e escassez da
espécie na natureza. Devido a isso, outras espécies como a E. rotundifolia vem sendo utilizada para substituir o abajeru, pois as folhas secas fora
dos galhos impedem a diferenciação entre elas. A produção por processos biotecnológicos permite então a recomposição da espécie em áreas
degradadas e a obtenção de matéria-prima padronizada para uso em fitoterapia. Entre esses processos, a micropropagação é uma ferramenta
importante para o estabelecimento das espécies "in vitro" contribuindo tanto para o aumento da oferta de matéria prima padronizada, como
também para reduzir as falsificações e adulterações de drogas vegetais comercializadas, destinadas a chás e fitoterápicos. Este trabalho pretende
estabelecer um protocolo de desenvolvimento "in vitro" de Chrysobalanus icaco, verificar a influência da luz no desenvolvimento e na germinação
e a utilização do carvão ativado para o controle dos contaminantes. A partir das plântulas obtidas da germinação das sementes "in vitro", foram
feitos subcultivos, em meio de cultura salino MS, acrescido de BAP ou Cinetina, na concentração de 5 mg. L-1, que possibilitam o
desenvolvimento de brotos. Foi testado o uso do carvão ativado na concentração de 2 mg. L-1 nos mesmos meios para desenvolvimento dos
brotos e também em meio MS puro na germinação das sementes. Os ensaios de germinação foram feitos em escuro, sob luz vermelho longo e
sob luz branca. Usou-se como controle a germinação e desenvolvimento em MS. Todos os ensaios foram testados em lotes de 20 sementes, em
quadruplicata. Houve germinação de 75% das sementes em escuro, no carvão, em média de 25 dias. A luz vermelho longo também proporcionou
germinação de 50%, em média de 30 dias. Sob luz branca as sementes levam mais de 3 meses para germinar. O desenvolvimento das plântulas é
mais rápido e mais vigoroso nas plantas em meio MS com carvão, tanto em luz vermelho longo, quanto no escuro. Os fitômeros do subcultivo se
desenvolvem melhor em BAP, embora seja lento. Conclui-se que para germinação de C. icaco, o protocolo deve usar meio MS acrescido de 2 mg.
L-1 de carvão ativado, e submetidas à ausência de luz até a germinação. BAP na concentração de 5 mg. L-1 é o regulador de crescimento
recomendado para o desenvolvimento de brotos em C. icaco.
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RESUMO
O consumo de bebidas alcoólicas é considerado um hábito muito comum que atinge uma enorme diversidade populacional e que tem aumentado
nos últimos anos. No Brasil, a bebida destilada de maior consumo é a cachaça, que tem como um de seus produtos principais na sua composição
o álcool etílico, porém há formação dos chamados produtos secundários e dentre eles está o metanol, que pode ser encontrado em quantidades
pequenas permitidas pela legislação brasileira (esta quantidade não deve ser superior a 20mg/100mL de álcool anidro). O metanol tem absorção
de, aproximadamente, 85% a 90% pelo trato gastrointestinal, sofrendo biotransformação e dando origem aos seus metabólitos, formaldeído e
ácido fórmico, que são altamente tóxicos. O grande problema é quando essas bebidas alcoólicas são adulteradas por quantidades maiores de
metanol, ou até mesmo quando seu componente principal, o etanol, é substituído por ele. A falta de fiscalização permite que essas bebidas
inadequadas sejam dispensadas para o consumo. Este trabalho teve como objetivo verificar, através de dados da literatura, os riscos de
intoxicação aguda por metanol, principalmente os provenientes da ingestão de bebidas alcoólicas. A busca bibliográfica dirigiu-se a indexadores
como: SciELO ou Scientific Electronic Library Online, PubMed, da Nacional Library of Medicine dos Estados Unidos da América, Sciencedirect, da
Elsevier BV e Lilacs, ou Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Foi observado neste trabalho que a falsificação de bebidas
alcoólicas está relacionada ao valor comercial agregado a cada uma delas. Bebidas que apresentam valor alto, como por exemplo: Uísques
importados estão mais suscetíveis à adulteração, porém não se pode descartar as bebidas de baixo valor agregado, como as aguardentes de cana
ou cachaças, uísques nacionais e vodcas, pois estas são consumidas por um elevado número populacional. A ingestão de grandes quantidades de
metanol é responsável por causar intoxicação aguda, gerando uma série de sequelas que podem levar ao óbito os consumidores destas bebidas.
Neste levantamento bibliográfico foi descrito que os níveis de metanol no sangue considerados tóxicos são acima de 20mg/dL e os letais acima de
40mg/dL, que a ingestão de 15mL poderia ser a responsável pela cegueira irreversível e que as manifestações clínicas ocorrem entre 6 e 36 horas.
O diagnóstico precoce é de extrema importância, pois a partir dele é possível a reversão do quadro clínico. Porém, para o indivíduo que fez
ingestão de metanol, é difícil distinguir o caso de intoxicação por metanol de uma simples ressaca, pois nas primeiras horas após a ingestão, as
manifestações clínicas são muito parecidas com as de intoxicação por etanol: cefaleia, embriaguez, náuseas e vômito. Um dos pontos críticos
abordados neste trabalho foi a análise das bebidas. A fiscalização destas amostras está relacionada a uma série de fatores, dentre eles a detecção
e quantificação de metanol na presença de etanol. Foram mostrados diversos métodos analíticos para tal identificação, porém, muitos são
considerados dispendiosos e necessitam ser realizados em um laboratório especializado, normalmente longe do local onde a análise é necessária.
Através dos dados apresentados pela presente pesquisa, é possível concluir que as bebidas clandestinas ou não, estão envolvidas com as
intoxicações agudas por metanol, pois a ocorrência de contaminações está relacionada a uma série de fatores como: matérias-primas utilizadas
na produção, falta de controle durante o processo de fabricação e falta de fiscalização das amostras. Tais intoxicações são responsáveis por uma
série de sequelas, que variam desde uma cegueira até o óbito, nos indivíduos que venham a fazer uso destas bebidas contaminadas,
principalmente os alcoolistas crônicos. Por isso é essencial o esclarecimento aos usuários consumidores sobre o risco do consumo de bebidas de
procedência desconhecida ou ao utilizar fontes alternativas de álcool etílico.
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RESUMO
Um dos problemas enfrentados em análise de matérias-primas vegetais é o aumento da frequência das adulterações e as contaminações. A
maioria do comércio de plantas medicinais é feita sem certificados. Visando a garantia da segurança, eficácia e qualidade ao acesso a produtos à
base de droga vegetal que são comercializados a varejo a RDC 10/2010 torna obrigatória a sua notificação, bem como a padronização da sua
produção. Exige testes de qualidade morfológicos, químicos e microbiológicos. Momordica charantia L. é popularmente conhecida como melãode-São Caetano e faz parte das drogas vegetais listadas na RDC 10/2010. É usada medicinalmente para desconforto hepático e supressão de
apetite. Este trabalho tem como objetivo estabelecer parâmetros de controle de qualidade através de análises morfoanatômicas de frutos e
folhas de M. charantia. Folhas íntegras do 4º ao 6º nó foram coletadas em São José do Imbassaí, Maricá, de indivíduos diferentes e fixadas e
conservadas em álcool 70%. Foram diafanizadas e coradas segundo a técnica de Strittmater para a arquitetura foliar. Para análise das epidermes,
o material passou por processo de dissociação de epidermes com solução de peróxido de hidrogênio e ácido acético glacial 1:1 e foi corado com
safranina 0,5%. Para anatomia foliar e de frutos, foi feita inclusão e emblocamento do material em parafina e corado com safrablau. Esta espécie
apresenta folhas simples pentalobada do tipo palmatissecta, simétrica, sendo o ângulo da base obtuso largo e ápice agudo, mucronado. A base
foliar apresenta 3 nervuras primárias e 2 secundárias. O pecíolo é espesso na base, sem adereços e com posição marginal. É classificada como
mesófila, pois o tamanho da lamina foliar é tem 5,34 cm de comprimento 6,1cm de largura. O bordo é serreado, com pequenos dentes de
primeira ordem, com a distância de um dente por centímetro e espaço regular entre eles. O formato do dente é côncavo na parte apical e na
basal é convexa. A incisão dos dentes é arredondada. As folhas de M. charantia apresentam arquitetura de primeira ordem do tipo
palinactinodromo; secudárias do tipo cladodromo, com intersecundárias fracas e que não alcançam a margem foliar. As nervuras terciárias
ramificam-se, formando aréolas poligonais, sinuosas inconsistentes. As células epidérmicas ordinárias de ambas as faces apresentam forte
sinuosidade. A face abaxial apresenta estômatos, do tipo anomocítico; duplas de idioblastos com incrustações de carbonato de cálcio. Os
tricomas são do tipo tector pluricelulares, unisseriados, distribuídos de modo esparso por toda a lâmina foliar. A epiderme adaxial é desprovida de
estômatos e idioblastos, porém apresenta tricomas do mesmo tipo da face abaxial. O mesófilo é dorsiventral com feixes vasculares anficrivais. O
pecíolo possui forma côncava, com duas expansões laterais na região abaxial; epiderme uniestratificada com ausência de tricomas. O parênquima
fundamental possui células de tamanhos irregulares e pequenos espaços intercelulares, onde estão mergulhados 5 feixes vasculares anficrivais,
organizados em arco ou ferradura. Os frutos são carnosos deiscentes com sementes de arilo vermelho. A epiderme é uniestratificada, com
tricomas tectores e secretores capitados, todos simples e pluricelulares; alguns tricomas secretores terminam em um conjunto de 4 células
secretoras; o tecido fundamental medular tem células de tamanhos irregulares, onde se notam as fendas dos septos e a presença das sementes;
e o feixe vascular é anficrival. Conclui-se que a presença dos idioblastos bicelulares associados aos tricomas, aos feixes vasculares anficrivais e à
arquitetura foliar do tipo palinactinodromo, cladodromo são características que sustentam a autenticação da droga vegetal foliar de M. charantia.
A presença de tricomas secretores com ápice formado por 4 células, presença de 3 fendas e feixes vasculares do tipo anficrival são características
que podem auxiliar na autenticação de droga vegetal constituída de frutos de M. charantia.
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RESUMO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada uma doença de alta prevalência e um problema multifatorial com números alarmantes em
todo o Brasil e no mundo. Considerada doença silenciosa, e geralmente assintomática, é um dos maiores provocadores de complicações como,
doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, e doença vascular de extremidades e
problemas cardiovasculares. O estudo teve como objetivo conceituar HAS, buscando orientar e estimular a adesão ao tratamento seja ele
medicamentoso ou com mudanças de estilo de vida salientando a importância da orientação farmacêutica na HAS. O presente estudo
prospectivo, experimental e longitudinal foi realizado em uma Farmácia comercial na cidade de São José SC, participaram deste estudo 7 clientes
com histórico de HAS, selecionados aleatoriamente. Foi utilizada uma ferramenta a Hipertense para coletar os dados e armazená-los em um
banco de dados para posteriormente compará-los. Foram abordados assuntos sobre prevenção, tratamento, hábitos de vida saudáveis, e os
medicamentos utilizados. Foram, também, discutidas as situações onde demonstra-se a condição individual dos clientes selecionados. Os
resultados do estudo do histórico dos meses de agosto a outubro de 2012 mostrou que os clientes obtiveram números que demonstram a
situação de cada um. Os Clientes 1, 2 e 5, melhoraram consideravelmente sua PAS, fazendo com que o estudo para estes se tornasse positivo
aderindo ao tratamento, os clientes 3 e 6, iniciaram as aferições e não modificaram suas PAS constado e considerado insatisfatório seu
acompanhamento, e os clientes 4 e 7 não normalizaram suas PAS, os quais não aderiram ao tratamento tornando o estudo para estes negativo.
Conclui-se que a orientação farmacêutica na hipertensão arterial é de extrema importância para acompanhamento dos clientes hipertensos, pois
o monitoramento diminui as oscilações dos níveis pressóricos e qualifica o bem estar em prol da saúde e beneficia quem adere ao tratamento.
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RESUMO
O descarte indevido de medicamentos é um fator importante para a degradação do meio ambiente já que provocam intoxicações em humanos e
animais e podem contaminar rios e solos. O presente trabalho teve como objetivo reconhecer quais os destinos dos medicamentos vencidos
utilizados na residência dos estudantes do Curso de Nutrição e nas Farmácias do bairro Barreiros, no município de São José-SC. A pesquisa
também objetiva possibilitar maior percepção da população sobre o descarte correto de medicamentos. Como instrumentos de trabalho, foram
utilizados questionários para os alunos e proprietários ou atendentes de Farmácias comerciais. Os questionários foram analisados para avaliação
dos resultados que apontaram o desconhecimento do problema tanto para os estudantes como para os que trabalham nas Farmácias. A maioria
dos alunos (95%) entrevistados consomem medicamentos em suas casas, e destes, 65% desprezam no lixo comum. Outro dado importante é de
que os alunos (56%) e os atendentes ou proprietários das Farmácias (26%) ou não tem conhecimento, ou pensam não acarretar nenhum dano
ambiental o descarte inadequado desse material. As Farmácias que possuem sistema de coleta (80%), afirmam que eventualmente os clientes
retornam para devolver seus medicamentos, sendo esses no geral idosos. As bulas de medicamentos seriam grandes aliadas na tentativa de
amenizar o problema, já que 86% dos entrevistados leem a bula mesmo que eventualmente. As sugestões para medidas corretivas estão de
acordo entre os dois grupos entrevistados: campanhas de conscientização, orientações quanto ao descarte e criação de pontos de coleta. A
questão merece atenção tanto por parte dos laboratórios fornecedores, como pelos órgãos governamentais responsáveis pela saúde e meio
ambiente, para apresentar soluções. Esse trabalho serviu como alavanca inicial para que outros trabalhos com soluções efetivas para o descarte
de medicamentos sejam elaborados na comunidade da população estudada.
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RESUMO
Desde a Antiguidade a tuberculose acomete a população mundial, e continua preocupando as autoridades sanitárias até os dias de hoje. O
presente trabalho descreve o perfil clínico e epidemiológico da doença entre os casos notificados pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, do
Hospital Federal de Bonsucesso, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2011. Os dados foram coletados a partir das Fichas de Investigação
Individual da doença e a seguir registrados em uma planilha elaborada no software Microsoft Office Excel. Foram analisados 380 pacientes com
diagnóstico de tuberculose confirmada no Hospital Federal de Bonsucesso. Verificou-se predomínio da doença em pessoas do sexo masculino,
com 65%, e houve prevalência da cor branca, parda e preta, com respectivamente 29%, 28%, 26%. A faixa etária que foi mais acometida pelo
Mycobacterium tuberculosis foi de 25 a 54 anos e em relação à escolaridade a prevalência foi de 8 a 11 anos de estudo, no período de janeiro de
2005 a dezembro de 2006 e no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011, observou-se a prevalência da faixa de 5ª a 8ª série. Nota-se que
não houve um padrão de escolaridade. Com relação à forma clínica, 73% foram pulmonar, 19% extrapulmonares, enquanto os 8% restantes
apresentaram a forma pulmonar junto com extrapulmonar. As comorbidades que mais atingiram os pacientes foram a AIDS (23%), alcoolismo
(9%) e a diabetes (14%). A radiologia torácica foi empregada em 303 pacientes, sendo 80% com aspecto suspeito, 10% sem nenhum tipo de
alteração e 9% sem realização do exame. Em relação à baciloscopia obteve-se um resultado positivo em 31% dos casos. Quanto à evolução dos
casos notificados, 63% obtiveram alta hospitalar e 35% evoluíram para o óbito. As características demográficas do Hospital Federal de Bonsucesso
mais frequentes eram em homens, brancos, com idade média de 25 a 54 anos, com ensino inferior ao segundo grau. A qualidade do banco de
dados devido à presença de informações nos campos dos registros das notificações melhorou no período estudado e o número em branco ou
ignorado por notificação diminuíram bastante. Por isto, a construção do perfil epidemiológico para a diversidade de doenças investigadas nas
instituições é, a cada dia, mais exigida e ganha importância para a mudança dos paradigmas do quadro de saúde apresentado na
contemporaneidade. No caso da tuberculose, a alta letalidade ainda recorrente é evidenciada neste estudo, o que aponta para uma maior
compreensão desta doença e seu perfil epidemiológico, em busca da reversão do seu quadro.
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RESUMO
Estudos demonstram um aumento da expectativa de vida populacional brasileira no último século, devido, principalmente ao desenvolvimento de
produtos de avanços científicos e tecnológicos, bem como melhorias nas condições sanitárias. Assim, como no século XX as doenças
infectocontagiosas necessitaram de grandes esforços para a diminuição de seu impacto, o novo século apresenta um novo desafio: o controle das
doenças crônicas. Essa realidade sanitária causa impacto em níveis individuais, sociais e econômico. O indivíduo necessitará alterar hábitos de
vida e, muitas vezes, aderir a tratamentos medicamentosos, além de conviver com a incapacidade, se o controle da patologia não tiver sucesso.
Para investigar a prevalência de diabetes mellitus e hipertensão arterial no município de Campo Grande, MS, Brasil, conduziu-se estudo
epidemiológico transversal em amostra de 850 adultos com 18 anos ou mais, durante o ano de 2012. O processo de amostragem foi desenvolvido
durante a realização do Projeto de Extensão Blitz da Saúde conduzido por discentes dos Cursos de Farmácia e Fisioterapia da Faculdade Estácio de
Sá de Campo Grande, MS, Brasil, sob orientação docente. Para o diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensão arterial considerou-se história
prévia, fatores associados, teste de glicemia e aferição de pressão arterial, recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A prevalência de
diabetes mellitus foi de 16%, de hipertensão arterial 19% e comorbidade dessas condições clínicas 12% . Os resultados apontaram elevada
prevalência de diabetes mellitus e hipertensão arterial, além de permitirem a identificação de fatores associados passíveis de intervenção
farmacêutica que possibilite otimização da farmacoterapia e melhoria da qualidade de vida desses pacientes, como adesão ao tratamento. Os
idosos, principalmente, constituem a população mais acometida pelas doenças crônicas, uma vez que a incidência destas eleva-se com a idade.
Este dado também se confirma neste estudo, pois demonstram 23% dos pacientes com diabetes e 31% com hipertensão arterial quando
considerados somente indivíduos acima dos 50 anos de idade. Os dados demonstram ainda que esse aumento parece dever-se a interação entre
fatores genéticos predisponentes, alterações fisiológicas do envelhecimento e fatores de risco modificáveis como tabagismo, ingesta alcoólica
excessiva, sedentarismo, consumo de alimentos não saudáveis e obesidade, destacando assim a necessidade de manter hábitos de vida saudáveis
como medida preventiva e como forma de controle destas doenças. Por isso, a oferta gratuita de serviços de atenção primária à saúde, como o
Projeto Blitz da Saúde, permite ao indivíduo prevenir o aparecimento de patologias crônicas e monitorar as já existentes, fomentando o
autocuidado e orientando para uma melhor adesão ao tratamento. Neste sentido, este projeto permite, ainda, que o acadêmico e o professor
ultrapassem os muros da Instituição de Ensino e contribuam para o bem estar da sociedade, proporcionando ao aluno, através da vivência
profissional, evolução técnica e humana, permitindo seu comprometimento como cidadão atuante na sociedade, além de fornecer dados
epidemiológicos que direcionam a implantação de políticas de saúde estatais.
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RESUMO
A hidroxiapatita é um material biocerâmico utilizado principalmente como substituto ósseo em medicina, ortopedia e odontologia. Os métodos
mais empregados para a síntese dos fosfatos de cálcio, com ênfase na produção de hidroxiapatita, são baseados em reações químicas de
precipitação que agregam o íon cálcio ao íon fosfato, normalmente em meio aquoso em condições controladas de pH. Os precursores mais
utilizados são o Ca(NO3)2, Ca(OH)2, CaCl2, como fontes de íons cálcio e H3PO4, (NH4)2HPO4 e NH4OH como fontes do íon fosfato. O objetivo
principal do projeto é a completa descrição da rota reacional que utiliza Ca(OH)2 como precursor para a produção de hidroxiapatita pura com
granulometria definida e elevada cristalinidade. A metodologia empregada pode ser descrita nas seguintes etapas: 1) Síntese do composto
hidroxiapatita por precipitação em via úmida, com temperatura de 60 °C na solução aquosa, utilizando diferentes concentrações dos compostos
reagentes (H3PO4 e Ca(OH)2), mantendo-se a relação Ca/P = 1,67, controle de pH em torno de 11, com adição de hidróxido de amônio ao meio
reacional; 2) Separação e secagem do precipitado do meio reacional; 3) Tratamentos térmicos do precipitado em diferentes temperaturas, entre
600 °C e 1000 °C utilizando forno mufla; 4)Caracterização do produto obtido a partir de Difração de raio-X (DR-X) e Microscopia eletrônica de
Varredura (MEV). Os resultados obtidos, após a caracterização dos produtos sintetizados, mostraram que o processo foi capaz de produzir
hidroxiapatita como precipitado a partir do meio reacional. A análise por DR-X mostrou que o material precipitado, sem tratamento térmico,
apresentou baixa cristalinidade com a presença de outras fases como beta-tricálcio fosfato. A cristalinidade aumentou de acordo com a
temperatura do tratamento térmico, evidenciando a obtenção de um produto puro e altamente cristalino na temperatura de 1000 °C. As análises
por MEV mostraram que o tamanho de partícula do produto era inferior a 500 nanômetros. A partir dos resultados foi possível concluir a
viabilidade de produzir hidroxiapatita pela técnica empregada. Observou-se que a cristalinidade do produto aumenta de acordo com a
temperatura do tratamento térmico, obtendo-se produtos mais cristalinos e puros em temperaturas de 1000 °C, com tamanho de partícula
inferior a 500 nanômetros.
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RESUMO
A preocupação com a pele é cada vez mais recorrente, seja pelo envelhecimento ou pela saúde de um modo geral. Trata-se de um órgão
complexo, que atua como uma barreira protetora, enquanto mantém o balanço entre proliferação e descamação celular. Por estar exposta a
inúmeros agentes químicos, físicos e microbiológicos, é suscetível a muitas alterações acentuadas, que podem levar a um estado pró-oxidante e,
por conseqüência, ao chamado estresse oxidativo. O mercado farmacêutico já reconhece há algum tempo as propriedades antioxidantes da
vitamina C, dentre os diversos benefícios atribuídos a este agente ativo, pode-se citar sua ação na formação de fibras do colágeno, atua no
combate a infecções, fortalece o sistema imunológico, além de possuir ação protetora cutânea contra os danos causados pela radiação
ultravioleta, mas faltava isolar a molécula, de modo que não causasse irritações, e estabilizá-la para uso cosmético ou farmacêutico. A área de
nanotecnologia vem sendo bastante pesquisada, pois uso de nanocápsulas são capazes de transportar e liberar fármacos de forma controlada em
locais específicos do corpo, permitindo a otimização da velocidade de cedência e do regime de dosagem das substâncias, além de proteger o
princípio ativo de vários fatores que possam degradá-lo e fazer-lhe perder toda a sua efetividade. Neste trabalho realizou-se o desenvolvimento
de 3 diferentes bases cosméticas (Lanette, Serum e Sepigel) contendo 5% de nanospheres de vitamina C em cada formulação, posteriormente
esses foram submetidos a ciclos de gelo/desgelo durante 12 dias e analisados quanto á pH e características organolépticas, segundo o Guia de
Estabilidade de Produtos Cosméticos, elaborados pela ANVISA, de modo a estudar qual base cosmética apresentou melhor estabilidade com a
incorporação desse ativo. As fórmulas avaliadas mantiveram-se estáveis ao longo do tempo avaliado, sendo considerado que as nanospheres de
vitamina C conferem uma maior estabilidade e segurança aos produtos cosméticos.
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RESUMO
A Ranitidina é um antagonista competitivo dos receptores histamínicos do tipo 2. Tem por função inibir a produção de suco gástrico, que se dá
através da ação da histamina nas células parietais. A ranitidina se encontra no mercado farmacêutico em várias apresentações, sendo o xarope
uma forma que chama atenção pela sua facilidade de administração e ajuste de doses. São encontrados xaropes de referência, genéricos e
similares. Devido à possibilidade de intercambialidade entre xaropes de referência e genérico e de uma falta de confiança da classe médica nos
similares, torna-se necessário determinar a equivalência farmacêutica dos mesmos. Como não há metodologia espectrofotométrica específica
para xarope de ranitidina, o objetivo deste trabalho foi verificar a equivalência entre um método farmacopeico e um método derivatizado,
adaptados a esta forma farmacêutica. A curva padrão foi realizada de acordo com a Farmacopeia Brasileira 5ª edição, que se baseia na leitura
direta de uma solução mãe de cloridrato de ranitidina e suas diluições em água destilada, e pelo método derivatizado, através de uma leitura
indireta do produto da oxidação da ranitidina por permanganato potássico alcalino. Os xaropes de referência e similar utilizados nos
experimentos foram extraídos com acetona, de acordo com o método derivatizado, e com diclorometano, clorofórmio e éter para verificar qual o
melhor solvente extrator. As amostras foram ressuspensas com água destiladas, lidas diretamente pelo método farmacopeico e colocadas em
reação com o permanganato para reação e leitura pelo método derivatizado. O diclorometano, o clorofórmio e a acetona foram ineficazes para
extração da ranitidina por ambos os método, enquanto o éter se mostrou o melhor solvente extrator. A deficiência da extração ocorre devido a
variação do coeficiente de partição octanol/água dos solventes. Observou-se para os métodos o limite de detecção quantificação e seletividade.
Os métodos farmacopeico e derivatizado foram lineares e seletivos. Dentre os solventes testados o Éter se mostrou o mais eficiente na extração
da ranitidina dos xaropes para ambos os métodos, enquanto o diclorometano, clorofórmio e a acetona, foram ineficientes. O xarope de
referência não separou em fases com o uso da acetona, mostrando que a presença de diferentes excipientes pode interferir na execução da
metodologia. Os resultados obtidos por ambos ambos os métodos foram semelhantes. O método farmacopeico e derivatizado não foram
considerados equivalentes, pois os resultados do método farmacopeico ficaram acima do limite de detecção e quantificação da amostra, os
resultados do método derivatizado ficaram, grande parte, abaixo do limite de quantificação.
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RESUMO
O Brasil é caracterizado como um país de grande biodiversidade, possuindo a flora mais rica do mundo. Desta forma, muitas populações fazem
uso das plantas medicinais para curar doenças, que muitas vezes é o único recurso terapêutico que possuem. A superfície territorial brasileira é
coberta pelos seguintes biomas: Amazônia, Caatinga, Campos Sulinos, Cerrado, Floresta de Pinheiros do Paraná, Mata Atlântica e Pantanal. Os
biomas que caracterizam a região Sudeste são: a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Apesar de possuir a maior biodiversidade do planeta e
ainda apresentar grandes áreas de vegetação, observa-se um aumento da destruição dos biomas, com o crescimento das atividades agrícolas,
extrativismo madeireiro e crescimentos das cidades de forma desordenada. O extrativismo predatório de plantas medicinais também tem
contribuído para este cenário. Todos esses fatores contribuem para escassez e até mesmo, o que é mais preocupante, extinção de algumas
espécies de plantas. Este estudo tem o objetivo de listar as espécies ameaçadas da flora medicinal do Sudeste brasileiro. Através de
levantamentos nas floras medicinais dos estados de ES, SP, MG e RJ, foi realizada uma comparação com a Lista de Espécies Ameaçadas, da
Instrução Normativa MMA nº 6/2008. As espécies presentes na Lista foram revisadas quanto à sua origem e distribuição por bioma, condição de
endemismo, usos medicinais e princípio ativo. Foram encontradas três espécies ameaçadas, entre as medicinais da região Sudeste: Ocotea
odorifera (Canela-sassafrás) (MG e RJ)– espécie nativa e endêmica. Bioma: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. A Canela-sassafraz possui alto
valor comercial, por ter uma madeira de boa qualidade e, principalmente, pelos princípios ativos como o safrol, utilizado na indústria
farmacêutica; Pilocarpus microphyllus (Jaborandi-legítimo, Jaborandi-do-maranhão) (MG) – espécie nativa e não endêmica. Bioma: Amazônia e
Cerrado. O Jaborandi é uma importante fonte da droga pilocarpina. Este alcalóide é usado na oftalmologia para contração da pupila em alguns
procedimentos cirúrgicos e em alguns tipos de glaucoma. A pilocarpina também estimula a salivação e a transpiração, podendo ser utilizada no
tratamento de xerostomia de pós – irradiação em pacientes com câncer de boca e pescoço; Euterpe edulis M (Palmiteiro) (RJ e SP) – espécie
nativa e não endêmica. Bioma: Cerrado e Mata Atlântica. Além de ter grande importância para o bioma da Mata Atlântica, onde suas sementes e
frutos servem como alimento para a fauna, o E. edulis produz um palmito de alta qualidade, não sendo muito fibroso e nem tão doce e pode-se
utilizar também a polpa dos frutos para produção de sucos energéticos. Na medicina popular é usada para hemorragia e dor de barriga por uso
externo. Conclui-se que a medicina popular da região Sudeste faz uso de 3 espécies medicinais ameaçadas: Euterpe edulis, Ocotea odorifera e
Pilocarpus microphyllus. No ES não há uso de espécies medicinais ameaçadas. RJ e MG são os estados que contribuem para a exploração de duas
espécies medicinais cada um, sendo Ocotea odorifera comum aos dois estados. A medicina popular de SP usa Euterpe edulis como única espécie
ameaçada. As espécies Euterpe edulis e Ocotea odorifera merecem especial atenção em programas de sustentabilidade no uso de plantas
medicinais, pelo seu uso por populações de dois estados da região Sudeste. A inclusão do saber local na construção e participação de projetos de
manejo dos recursos naturais, quando integrados a conservacionistas são capazes de encontrar caminhos para a integridade de áreas protegidas.
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RESUMO
A lombalgia é uma das mais frequentes patologias musculoesqueléticas e seu tratamento ainda é controverso. A osteopatia é uma entre as várias
formas de tratamento da lombalgia. Esta revisão sistemática teve como objetivo verificar a eficácia do tratamento de manipulação osteopatia
(TMO) nos pacientes com sintomas de dor lombar. A presente revisão sistemática foi realizada mediante uma busca nas bases de dados MEDLINE,
Pedro, Ostmed.dr e Cochrane Central Register of Controlled Trials. Os descritores, presentes no DeCS e MeSH, “low back pain”, “lumbago”, “low
back aches” foram utilizados em combinação com os termos “osteopathic manipulation”, “osteopathic medicine”, “osteopathic manipulative
treatment”, com filtro para “publication type” igual a randomized controlled trial na base MEDLINE, clinical trial na base Pedro, “description” na
base Ostmed.dr e “publication type” na base CENTRAL. Cinco estudos controlados randomizados, após passar pelos critérios de seleção, foram
selecionados. Na comparação intragrupos os resultados apresentados na diminuição do grau de dor lombar foram divergentes, demonstrando
melhora significativa em apenas dois estudos. Na análise intergrupos a TMO não obteve eficácia na maioria dos trabalhos. Entretanto, na
comparação com grupo controle sem intervenção a TMO mostrou-se eficiente. Quando comparado ao grupo com manipulação placebo a TMO
não apresentou melhora significativa, o que alerta para o importância da influência do efeito placebo no tratamento osteopático. Nesta revisão
pode- se constatar que a eficácia da osteopatia sobre a dor lombar é contraditória. No entanto, a produção científica sobre o tema ainda é
escassa, principalmente de estudos sobre lombalgias de causas específicas. Novos estudos se fazem necessários visando a validação científica da
eficácia da osteopatia sobre a lombalgia.

Titulo:

A estimulação psicomotora como coadjuvante do tratamento fisioterápico para aquisição de habilidades
motoras em criança com Síndrome de Down

68

Autor(es) Maria Viviane Silva dos Santos; Elaine da Silva Nunes; Fernada Rocha de Oliveira Soares; Cláudia Henrique da Costa;
Aline Alves Bastos*
IES: UNESA
E-mail para contato: alyne.bastos@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Síndrome de Down; Estímulo Psicomotor; Fisioterapia
RESUMO
A Síndrome de Down (SD) é uma anomalia genética autossômica, onde ocorre alteração do processo de divisão celular, normalmente no par
cromossomial de número 21, resultando na trissomia do cromossomo 21, totalizando no indivíduo 47 cromossomos. A criança com Síndrome de
Down apresenta atraso na aquisição das habilidades motoras que pode ser minimizado com a intervenção fisioterápica adequada. Objetivo: A
partir do exposto, o objetivo da presente pesquisa foi verificar as modificações no perfil motor de uma lactente de um ano de idade com
Síndrome de Down submetida à estimulação psicomotora. Metodologia: A pesquisa caracterizada como descritiva com tipologia estudo de caso,
teve como amostra uma lactente (com um ano de idade). Para realização do estudo foram realizadas duas avaliações (inicial e final, ambas
compostas por exame físico e funcional) para seleção dos procedimentos que compuseram o tratamento fisioterápico, o mesmo teve a duração
de 12 meses com frequência de duas vezes por semana nos primeiros seis meses e três vezes por semana no semestre seguinte, com duração de
50 minutos por sessão. Na avaliação inicial observou-se que a criança era ativa, possuía adequada interação com o meio, acompanhamento visual
e manipulativo de objetos da periferia à linha média corporal e além da linha média perfazendo 180º, controle de tronco sentada, troca postural
de decúbito dorsal para decúbitos lateral direito e esquerdo, reações de verticalização fisiologicamente esperados para a idade de um ano,
reações de equilíbrio e proteção anterior e lateral e projeção anterior do tronco quando posicionada em ortostatismo. A conduta proposta foi
realizada de forma lúdica baseada no desenvolvimento motor normal, com uso de tatame, colchão de espuma, rolo, bolas, triângulos de espuma,
barra de Ling, escada de canto (plataforma com escada e rampa em madeira) e brinquedos educativos. Foram feitas estimulações para rolar de
decúbito dorsal para ventral e vice-versa, engatinhar cruzado, postura ortostática com apoios e sem apoio, marcha lateral com apoio anterior,
marcha normal com apoio e sem apoio em terreno plano, terreno instável (colchão de espuma), subida e descida de escada e rampa). Tais fases
foram realizadas de forma progressiva de acordo com o desenvolvimento da lactente. Ao final deste período observou-se alcance de objetos
quando solicitado e controle de tronco na postura ortostática, realização de trocas posturais até a postura ortostática, marcha independente e
corrida sem projeção de anterior de tronco. Com isso é possível dizer que a estimulação psicomotora teve efeitos positivos na tentativa de
equiparação de idade motora e idade cronológica nesta criança com Síndrome de Down.
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RESUMO
Essa presente pesquisa vem complementar os demais trabalhos sobre o tema e trazer uma reflexão, que a fisioterapia tem como ferramenta uma
técnica ou ciência que é a psicomotricidade, que pode ser uma facilitadora do controle postural em crianças deficientes visuais congênitas,
trabalhando a lateralidade, ritmo, estruturação temporo-espacial, velocidade e propriocepção, através de brincadeiras, do lúdico, texturas e do
faz-de-conta, propiciando precocemente estímulos diversos, experiências motoras, emocionais e o melhor desenvolvimento da motricidade, tão
necessário a essas crianças que necessitam dessas vivências e ao controle postural mais harmônico que precisa da integração musculoesquelética,
somatossensorail e do meio externo. O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão sistemática de literatura e de artigos científicos sobre o tema
proposto. Foi feito um estudo do tipo revisão sistemático de literatura, sobre 34 artigos científicos, livros e dissertações utilizando-se de dados
fornecidos através da Biblioteca virtual em saúde (BVS) nas bases: ScIELO,BIREME,PUBMED,MEDLINE,LILACS, periódicos CAPES e Biblioteca do
Instituto Benjamin Constant no espaço de tempo de 2000 a 2012. Como resultados observou-se que a psicomotricidade propicia experiências
diversificadas para crianças deficientes visuais que necessitam de integrar e sintetizar dados e informações através de outros sentidos que
proporcionam um feedback biológico para o controle postural adequado. Concluiu- se que através dos estudos realizados nos artigos científicos e
nos demais da literatura, observou-se que a psicomotricidade como ferramenta da fisioterapia, colabora para uma melhor percepção-ação,
coordenação motora, mobilidade, aprimoramento dos movimentos básicos, tonificação dos músculos, equilíbrio e sinergia muscular das crianças
deficientes visuais, proporcionando uma ampla exploração de si mesmas e do meio em que vivem através de estímulos diversificados e
consequentemente um controle postural mais efetivo.

Titulo:

Acupuntura sistêmica no controle da dor em mulheres com sintomatologia de dismenorreia primária

Autor(es) Fabrício Oliveira da Costa*; Ana Amélia Ribeiro Mota Carvalho
E-mail para contato: ftfabriciocosta@seama.edu.br
Palavra(s) Chave(s): Acupuntura; Dismenorréia Primária; Cólica Menstrual

69

IES: SEAMA

RESUMO
A dismenorreia primária, também conhecida como cólica menstrual, é considerada um problema atualmente para grande parte das mulheres. É
um distúrbio, que caracteriza-se por cólicas uterinas, náuseas, vômitos, cefaleia, cólicas intestinais, diarreias e dificuldades respiratórias. A
dismenorreia primária (DP) se caracteriza por não possuir doença pélvica orgânica, e é o tipo mais comumente diagnosticado entre as
adolescentes e adultas jovens. Sendo as cólicas uterinas a manifestação clínica fundamental. A importância da acupuntura sistêmica no controle
da dor em mulheres com sintomatologia de dismenorreia primária se dá, pelo fato de que, existe um grande percentual de mulheres com
sintomatologia presente em algum momento de sua vida, cerca de 10 a 15% apresentam estes severamente, incapacitando-as para suas
atividades de vida diária (AVD`S), comprometendo assim suas atividades familiares, profissionais e sociais. O objetivo deste estudo foi verificar a
eficácia da Acupuntura sistêmica no controle da dor em mulheres com sintomatologia de dismenorreia primária, e desta forma contribuir com
mais uma forma terapêutica complementar, no sentido de amenizar ou sanar os sintomas. Foram selecionadas, avaliadas e tratadas 10
acadêmicas de um curso de Fisioterapia, na faixa-etária de 18 a 28 anos, as quais foram submetidas ao tratamento durante período intramenstrual, utilizando-se os pontos de acupuntura BP6 e BP8 do Meridiano (Baço /Pâncreas). O tratamento foi realizado no período de agosto e
setembro de 2012, e aconteceu em um Centro Clínico Escola, no turno matutino, tendo em vista o horário de funcionamento deste e por ser local
mais adequado e facilitador ao acesso às participantes da pesquisa. Observou-se que todas as pacientes submetidas ao tratamento com
acupuntura sistêmica na dismenorreia primária, obtiveram resultados estatisticamente significativos na diminuição do quadro álgico.
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RESUMO
A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é uma patologia que surge entre 48-72h logo após a intubação tanto via orotraqueal como
via de instituição de ventilação mecânica invasiva. A intubação traqueal, por desencadear perda da condição de defesa do sistema respiratório,
interfere na migração de microrganismos para o parênquima pulmonar. Na ocorrência dessas infecções, a pneumonia associada à ventilação
mecânica (PAV) é considerada um problema de saúde pública no Brasil e no Mundo, na qual sua incidência chega a 60% dos casos de infecções
hospitalares, com taxa de mortalidade significativa. Dependendo do tipo de doença de base ou do agente causador, a PAV pode atingir cerca de
25 a 50% dos pacientes que poderão necessitar de ventilação mecânica. Em 1990 o Ministério da Saúde, começou a incentivar a utilização da
"Busca Ativa", visando controlar as infecções hospitalares, assim os profissionais de saúde tem criado protocolos dentro das UTIs, a fim de
controlar e ter sucesso na prevenção da mesma. A Fisioterapia Respiratória é uma prática que contribui para a diminuição da incidência de PAV,
integrando assim o atendimento multidisciplinar que é oferecido aos pacientes internados em unidades de terapia intensiva. O objetivo deste
estudo é demonstrar a importância do protocolo de fisioterapia na prevenção de PAV, utilizando dados vinculados à ventilação mecânica para
análise de incidências, controle e prevenção do desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecênica. Foi feita análise de 43
prontuários de pacientes atendidos nos meses de janeiro a dezembro de 2012 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no interior do
estado do Rio de Janeiro. Os critérios de inclusão critérios foram tempo de internação maior de 48hs, realização do Bundle de PAV, pacientes
submetidos à ventilação mecânica por mais de 48-72h e análise de cultura de secreção traqueal. 24 homens (56%) e 19 mulheres (44%) com idade
média de 63,55 + 20,25 anos com tempo médio de internação de 22,11 + 19,05 dias, tempo médio de ventilação mecânica de 19,02 + 17,08 dias.
As patologias de base com maior frequência foram pneumológica com 49% e cardiológicas com 18%. 13 pacientes (30%) desenvolveram PAV,
identificada através de exame de cultura para a identificação do agente etiológico. O material coletado foi secreção coletada da aspiração
traqueal. Os agentes etiológicos mais frequentes foram: Enterobacter Aerogenes 6 (46%), Staphylococcus Aureus e Pseudonomas Aeruginosa
ficaram com cerca de 3 (23%) cada e a Serratia Liquefanciens em (8%). Em 22 pacientes (51%) não houve crescimento de nenhum microrganismo.
Quanto à evolução dos pacientes que desenvolveram ou não pneumonia durante o período do estudo, 27 pacientes (63%) evoluíram para óbito,
sendo que 15 (56%) pertenciam ao gênero feminino e 12 (44%) do gênero masculino. Dos 43 pacientes estudados, 16 (37%) obtiveram alta da
UTI, sendo 5 (31%) do gênero feminino e 11 (69%) do gênero masculino. Conclui-se que houve diminuição da incidência de PAV após instituição
de cuidados fisioterapêuticos, tais como elevação da cabeceira da cama, controle do balonete da endocânula e cuidados na aspiração traqueal
entre outros, porém não houve diminuição no tempo de ventilação mecânica dos pacientes.
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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. O objetivo deste estudo foi 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. A mensuração da massa corporal e estatura foram
realizadas uulizando uma balanç. Para registro da dor usual no joelho, uulizou-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). Foram realizadas 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. 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 demonstrou não haver associação entre presença de dor
patelofemoral e as variáveis ângulo do retropé e ângulo Q (r ≤. 0,2, p ≥ 0,4). 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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RESUMO
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença inflamatória das vias aéreas, caracterizada por limitação do fluxo aéreo, não
totalmente reversível. Será a terceira maior causa de morte no mundo em 2020. A intervenção fisioterapêutica nesses pacientes é importante,
por reduzir o trabalho respiratório, melhorar a ventilação pulmonar, diminuir a sensação de dispnéia, melhorar o condicionamento e qualidade de
vida. O objetivo deste estudo foiavaliar o benefício de um treinamento muscular inspiratório associado ao programa de reabilitação pulmonar em
um paciente com DPOC no estágio moderado. O presente estudo trata de um estudo de caso. O paciente do sexo masculino, 76 anos, fumante,
com diagnóstico clínico de DPOC, atendido na clínica FisioIguaçu,UNESA, campus de Nova Iguaçu,foi submetido a um protocolo de reabilitação
pulmonar após uma avaliação inicial. A avaliação era composta de anamnese e exame físico, avaliação de força dos músculos respiratórios,
avaliação do estágio da DPOC através do uso do espirômetro vitalograph (DPOC - 6), avaliação da qualidade de vida através do Short Form 36,
avaliação da capacidade funcional pelo teste de caminhada de seis minutos e avaliação da dispnéia com uso da Escala de Borg. Os atendimentos
foram realizados durante dois meses, três vezes por semana com duração de uma hora por atendimento. O programa de reabilitação pulmonar
foi composto de alongamentos dos músculos acessórios da respiração, exercícios de resistência e de força para membros superiores e inferiores,
condicionamento aeróbico com bicicleta ergométrica, além do treinamento muscular inspiratório (IMT) através do Threshold (Carga de 30% da
Pressão Inspiratória Máxima, reavaliada semanalmente). Ao final deste período, o paciente foi submetido a uma reavaliação completa. A
aplicação do protocolo promoveu aumento na Pressão Inspiratória Máxima, de 44 para 72 cmH2O, e da Pressão Expiratória Máxima, de 104 para
108 cmH2O; aumento na distância percorrida no Teste de Caminhada de 6 minutos, de 502 para 535 metros; houve um aumento de carga no
teste de repetição máxima. Em relação à qualidade de vida, o paciente apresentou melhora nos domínios capacidade funcional, limitação por
aspectos físicos, dor, estado geral de saúde e vitalidade. A associação do Treshold ao programa de reabilitação pulmonar promoveu ganho de
força dos músculos inspiratórios, refletido na melhora de qualidade de vida e na capacidade funcional. São necessários outros trabalhos para
avaliar se os efeitos benéficos seriam verificados na ausência do fortalecimento específico dos músculos inspiratórios através do Treshold.
Concluiu-se que o protocolo de reabilitação pulmonar testado promoveu benefícios na qualidade de vida, redução da limitação funcional e
melhoria do estado geral de saúde do paciente DPOC moderado.
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RESUMO
O presente estudo é uma revisão literária sobre a atuação da fisioterapia na saúde pública no Brasil, ativa no Programa de Saúde da Família (PSF)
e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Desde a Constituição de 1988, com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) no
Brasil houve profundas mudanças na saúde pública, melhorando as ações de prevenção e promoção de saúde, objetivando a universalidade,
integralidade e equidade enquanto princípios do serviço de saúde pública. Desta forma a atenção em saúde é classificada como primária
secundária e terciária. Onde a atenção primária é a porta de entrada do usuário, sendo de caráter comunitário ou ambulatorial e compondo a
organização da atenção básica; o nível secundário é composto por consultórios especializados e pequenos hospitais (tecnologia intermediária), já
o nível terciário é constituído por grandes hospitais gerais e hospitais especializados que concentram a tecnologia compatível com as
subespecialidades médicas, servindo de referência para os demais serviços. Estas mudanças proporcionaram a criação de diversos programas de
adequação à nova realidade de demanda na saúde pública. Em 1994 surgiu o PSF propondo um sistema de atenção familiar, básico e com equipe
multiprofissional. No ano de 2008 a portaria n.154, de 24 de janeiro criou os NASF. As equipes do NASF valorizam a presença de fisioterapeutas
trabalhando em conjunto aos demais profissionais de saúde, buscando criar estratégias de atendimento para prevenção, promoção e reabilitação
em saúde de uma determinada população, adequando-se às suas necessidades e seus perfis de demanda. A fisioterapia, a partir de meados dos
anos setenta, atuava timidamente na saúde pública, somente em caráter reabilitatório, sendo, portanto, em nível secundário, ambulatorial, e
terciário, hospitalar. Aos poucos veio ganhando representação enquanto terapia de promoção e prevenção em saúde (nível primário ou básico). A
partir do final dos anos noventa, os programas de saúde de atenção básica surgem como alternativa para redistribuir a demanda dos grandes
centros e criar através de equipes multidisciplinares estratégias de prevenção e promoção de saúde, principalmente diante da transição
demográfica e epidemiológica. E desde sua criação, a fisioterapia experimentou, então, maior representatividade junto ao SUS, atuando não
somente em níveis secundário e terciário, onde atuava em caráter reabilitador, mas, também, passando a ter papel em nível primário, exercendo
prevenção e promoção de saúde. Por meio pesquisada nas seguintes bases de dados: LILACS, Scielo e BIREME, no período de julho de 2011 a
dezembro de 2011 utilizando as seguintes palavras chave: fisioterapia, saúde pública, PSF e NASF. E pesquisas nos sítios de domínio da OMS,
DATASUS, CREFITO e IBGE. Encontrados 8 artigos nas bases nacionais que abordavam e analisavam a atuação no fisioterapeuta no PSF e NASF. A
fisioterapia vem experimentando a participação na saúde pública em nível básico ou primário. Podendo então atuar na promoção e prevenção
em saúde, indo além da reabilitação. O desafio, no entanto, é o fisioterapeuta conjugar sua atuação de acordo com as previsões estatísticas de
envelhecimento populacional e da nova realidade de demandas clínicas, bem como criar estratégias conforme as necessidades de uma
determinada população, em conjunto com outros profissionais de saúde. Para isso, a fisioterapia que é uma profissão da área de saúde
relativamente jovem no Brasil (aproximadamente 40 anos), necessita; além de praticar os saberes desenvolvidos nas diversas áreas, com técnicas
e recursos próprios e distintos, aumentar sua produção científica voltada para o contexto da saúde pública de maneira madura e interelacionandose com os demais profissionais de saúde em caráter multidisciplinar.
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RESUMO

Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano de 2025, existirão dois bilhões de pessoas com sessenta anos ou mais
de idade. A principal queixa da população idosa, quando se refere ao processo de locomoção, é a alteração do equilíbrio, caracterizada
clinicamente pela presença de vertigem, tontura, desequilíbrio, instabilidade na marcha e náuseas, desta forma aumentando o risco de quedas.
Fugindo dos métodos tradicionais de reabilitação do equilíbrio do idoso, a Reabilitação Virtual tem sido utilizada na prática clínica e despertado o
interesse de pesquisas científicas. O estudo teve como objetivo geral investigar os efeitos da reabilitação virtual sobre o equilíbrio de indivíduos
idosos e como objetivos específicos identificar os idosos que apresentaram risco de queda, antes e após 10 sessões de tratamento de RV, através
da escala de Equilíbrio de Berg, identificar a mobilidade funcional dos indivíduos idosos antes e após 10 sessões de tratamento de RV, através do
teste Timed Up & Go e comparar o risco de queda, equilíbrio, mobilidade e funcionalidade de idosos ativos através das médias dos escores antes
e após 10 sessões de tratamento com reabilitação virtual. Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal e quantitativo que foi desenvolvido no
laboratório de Cinesioterapia na Faculdade Estácio de Sá de Vitória, onde foram realizados todos os procedimentos. Para a realização deste
estudo, a amostra foi constituída por 13 indivíduos idosos seguindo critérios de inclusão e exclusão. O grupo composto por 9 indivíduos idosos (3
do gênero masculino e 6 do feminino) foi submetido a reabilitação virtual com o vídeo game Xbox 360, utilizando o jogo Kinect Aventuras, onde
os jogos escolhidos estimularam o equilíbrio látero-lateral e ântero-posterior. Para a mensuração foi utilizado a Escala de Equilíbrio de Berg e o
teste Timed Up & Go, os quais avaliam as atividades de vida diária e a mobilidade, com duração de 10 terapias, 30 minutos cada, realizadas duas a
três vezes na semana no período de 4 semanas. Com uma análise comparativa da avaliação pré-protocolo e pós-protocolo, foi percebido que a
amostra teve um aumento de 3,3% na escala de equilíbrio de Berg e uma redução do tempo de execução do teste Timed Up & Go de 13,5%. A
análise final dos resultados revelou que houve diferença significativa entre o escore inicial (53,33 ± 2,50) e final da escala de Berg (55,11 ± 1,26)
tendo valor de p=0,027 e diferença significativa entre o valor inicial (7,53 ± 1,17) e final do teste TUG (6,51 ± 1,00) tendo p=0,004. Os resultados
obtidos neste estudo sugerem que a reabilitação virtual com a utilização do Xbox 360 oferece melhora do equilíbrio e da mobilidade na população
de idosos ativos, porém, é necessário estudos com maior amostra, tempo maior de tratamento, utilização de um grupo controle e comparar os
efeitos do videogame com outras terapias.
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RESUMO
Os portadores de Incontinência Urinária nem sempre procuram ajuda profissional, estima-se que uma a cada três pessoas que sofrem dessa
doença sintam-se constrangidas em falar sobre o assunto com familiares, amigos ou com um profissional de saúde, fazendo com que essas
pessoas convivam com o problema por muitos anos, levando essa incontinência a ter um impacto relativo na sua qualidade de vida. Este estudo
teve como objetivo analisar o impacto da incontinência urinária (IU) sobre a qualidade de vida (QV) das pacientes participantes do projeto de
Unidade Reabilitação dos Distúrbios do Assoalho Pélvico (UREDAPE). A amostra foi composta por mulheres frequentadoras do projeto (n= 22),
tendo diagnóstico de incontinência urinária, após avaliação urodinâmica e tendo realizado ou não tratamento cirúrgico. Foi realizada uma análise
dos prontuários do período de 2010 a 2011, no qual consta a aplicação do King’s Health Questionnaire (KHQ), em português, sendo este, um
questionário específico, completo, confiável, que avalia tanto o impacto da IU nos diferentes domínios da QV, como os sintomas por elas
percebidos. A idade das mulheres variou de 31 a 85 anos, com média de 58,73 ± 2,90 anos. Com relação à situação conjugal destas mulheres, as
casadas destacaram-se com um percentual de 50% (n=11). Das atividades desenvolvidas pelas mulheres que compõem a amostra, 32% (n=7)
eram aposentadas. Entre os tipos de Incontinência Urinária da amostra estudada, a Incontinência Urinária de Esforço apresentou um maior
percentual de 50% (n=11) em comparação com as demais. Os sintomas mais comuns e que afetavam “moderadamente” estas mulheres foram o
aumento da frequência urinária, a noctúria, a urgência miccional e a urge-incontinência. A IU de esforço e a dor na bexiga foram em menor
proporção, afetando apenas “um pouco” a amostra em estudo. Observou-se também no KHQ que os escores dos domínios avaliados em relação
ao impacto da incontinência urinária foi o que mais predominou, com 65,15%, indicando assim, um impacto negativo sobre a qualidade de vida.
Concluímos que independente do tipo de incontinência, o KHQ evidenciou impacto negativo na QV das pacientes com queixa de incontinência.
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RESUMO
A inclusão escolar de alunos com deficiência em escolas regulares é um tema de grande relevância e vem ganhando espaço cada vez maior em
debates entre profissionais tanto da área da educação quanto da área da saúde. A fisioterapia pode contribuir na inclusão do aluno portador de
deficiência motora através da orientação do professor sobre o posicionamento adequado para determinada deficiência física; assim como orientálo na facilitação dos padrões posturais, bem como condições de funcionalidade do aluno. A intensa necessidade de assessoria externa e
capacitação dos professores do ensino regular para o atendimento educacional de alunos com deficiência refletem seu despreparo, certamente
justificado pelo tempo transcorrido em que a educação desses alunos esteve inteiramente sob a responsabilidade do saber especializado. O
presente estudo tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento dos professores e auxiliares das escolas da Regional Leste da Rede Municipal
de Ensino de Belo Horizonte, com relação aos cuidados, manuseios e forma correta de lidar com os alunos portadores de deficiência motora
incluídos nessas escolas. Trata-se de um estudo de caráter teórico e prático, onde a análise dos dados foi de caráter explorativo, quantitativo e
qualitativo. Os dados foram coletados em três Escolas Municipais da Regional Leste. O nível de conhecimento dos educadores foi avaliado através
de um questionário estruturado elaborado pelas pesquisadoras. O questionário aplicado contém 14 questões dividas em 4 domínios: 4 questões
avaliam informações sobre o vestuário, 2 sobre alimentação das crianças, 2 sobre o deslocamento no ambiente escolar e 6 sobre o
posicionamento em sala de aula. Os resultados foram obtidos através da somatória do número de acertos em cada questão e apresentados em
porcentagem. Em relação às questões aplicadas através do questionário, os educadores acertaram 69,9 % quanto aos cuidados com a
alimentação, 57,6% relacionadas ao posicionamento adequado dos estudantes, 31,4 % ao vestir e 30% aos cuidados referentes ao deslocamento.
Este resultado aponta para a necessidade de uma intervenção efetiva do fisioterapeuta para auxiliar no processo de inclusão por meio de ações
como educação em saúde para funcionários das escolas, pais e alunos; adaptações de mobiliários; bem como habilitar o deficiente físico com
movimentos e posturas favoráveis a realização das tarefas escolares. Já que as questões realizadas avaliam atividades básicas e instrumentais de
vida diária e extremamente importante para facilitar a inclusão do aluno portador de deficiência. No presente estudo as educadoras
apresentaram altos níveis de acertos em alguns itens do questionário, porém a equipe escolar avaliada ainda precisa intensificar sua abordagem
ao aluno especial, principalmente em itens de deslocamentos no ambiente escolar e maneira correta de colocar a roupa nas crianças.

Titulo:

Avaliação do perfil dos alunos do curso da maturidade da Faculdade Estácio de Belo Horizonte

73

Autor(es) Gabriela Marques da Cunha Borges; Paula Carolina Corrêa Silva; Juliana Ribeiro Fonseca Franco de Macedo*
IES: FESBH
E-mail para contato: juliana.macedo@estacio.br
Palavra(s) Chave(s): TC6; Qualidade de Vida; Idosos; Depressão; Atividade Física
RESUMO
O envelhecimento humano é definido como um processo natural e irreversível que atinge o ser humano e provoca uma perda estrutural e
funcional progressiva do organismo. Estudos relatam que com o passar dos anos, os idosos têm a necessidade de realizar atividades físicas para
uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, menores riscos a sua saúde. Os objetivos deste estudo foram: avaliar o perfil dos alunos do
curso da Maturidade da Faculdade Estácio de Belo Horizonte; avaliar os índices de qualidade de vida; avaliar os índices de depressão;
correlacionar o questionário de qualidade de vida Whoqol Brief (Domínio Psicológico) com o inventário de depressão de Beck; correlacionar o
questionário Whoqol Brief (Domínio Físico) com o teste de caminhada de seis minutos e correlacionar o nível de atividade física (IPAQ) com o
teste de caminhada de seis minutos. A amostra foi composta de 47 alunos, com a média de idade de 65,6 ± 8,4 anos (variação 50 a 94). Foram
selecionados aleatoriamente alunos inseridos há mais de um semestre no curso da maturidade da FESBH. Os alunos do curso da maturidade
responderam um questionário de qualidade de vida, um questionário de depressão, questionário de atividade física, uma ficha que incluem dados
como idade, dados antropométricos, atividades cursadas no curso da Maturidade da FESBH, período de curso e possíveis patologias existentes.
Para análise estatística dos dados, utilizou-se o programa STATA 11.0 com nível de significância de 5% para todas as análises. De acordo com os
objetivos propostos ao avaliar o questionário de qualidade de vida observou-se que 59,6% dos indivíduos analisados apresentaram uma qualidade
de vida acima de 80 pontos. Ao analisar os índices de depressão observou-se que 77,1% da amostra não apresentaram sintomas depressivos.
Houve correlação significativa Whoqol Brief (Domínio Psicológico) e o inventário de depressão de Beck, bem como, correlação significativa de
acordo com o Whoqol Brief (Domínio Físico) e o teste de caminhada de 6’. Ao correlacionar nível de atividade física (IPAQ) e o teste de caminhada
6’ não houve significância. Conclui-se com os resultados obtidos, que idosos participantes de grupo maturidade apresentam melhor qualidade de
vida, menores chance de apresentarem sintomas depressivos pelo questionário Whoqol Brief – domínio psicológico e questionário de depressão
de Beck, se correlacionando de forma positiva, traduzindo o resultado obtido.
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RESUMO
Acne vulgar é uma dermatose crônica, comum em adolescentes, e muitas vezes deixa como sequela cicatrizes atróficas que constituem um
problema desfigurante persistente. A cicatriz atrófica é caracterizada pela falta de tecido, ocorrendo uma depressão e compactação do mesmo. A
acne é classificada clinicamente em quatro níveis: grau I, a forma mais leve de acne, não inflamatória ou comedoniana, caracterizada pela
presença de comedões (cravos) fechados e abertos; grau II, acne inflamatória ou pápulo-pustulosa, onde, aos comedões, se associam as pápulas
(lesões sólidas) e pústulas (lesões líquidas de conteúdo purulento); grau III, acne nódulo-abscedante, quando se somam os nódulos (lesões sólidas
mais exuberantes); e grau IV, acne conglobata, na qual há formação de abscessos e fístulas. Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos da
microdermoabrasão em pacientes com cicatrizes atróficas resultantes da acne, uma vez que as cicatrizes são resultados inevitáveis da lesão. No
presente estudo foi utilizada a microdermoabrasão que é uma técnica de esfoliação não cirúrgica, passível de controle e podendo ser executada
de forma não invasiva e o estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da mesma na cicatriz atrófica provocada por acne. Trata-se de um estudo
qualitativo e quantitativo que contou com a participação de duas voluntárias, do gênero feminino, idade variando de 43 a 53 anos, sendo essa
amostra definida por conveniência. As pacientes foram avaliadas de acordo com o formulário de avaliação facial, submetidas a registros
fotográficos e ao final do tratamento foi aplicada uma escala de opinião. A ponteira da cânula é um acessório que direciona os microcristais
jateados da manopla do aparelho e que faz contato terminal com a região epidérmica. A pele foi estirada com o objetivo de facilitar os
movimentos de varredura da cânula, sempre de dentro para fora, a quantidade de movimento da cânula sobre a mesma região proporcionou o
tipo de abrasão desejada (em média 3 vezes), em velocidade mais lenta para obter um melhor resultado. Após o término do processo, foi retirado
o óxido de alumínio do rosto das pacientes . Logo em seguida foi utilizada uma loção tônica neutra , com o objetivo de promover um equilíbrio da
pele. Depois foi utilizada uma loção calmante. Com o tratamento foi constatada uma melhora na hidratação, no tato e no aspecto geral da pele
com o preenchimento da cicatriz e o nivelamento da cutis o que foi observado após a pesquisa e através dos registros fotográficos. De acordo
com os resultados obtidos sugere-se mais estudos futuros sobre o assunto que se mostra relevante e pouco estudado.
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RESUMO
A Osteoartrite (OA) em joelhos é uma doença articular crônico-degenerativa que afeta a funcionalidade nas atividades de vida diária (AVD´s) pela
dor e pela perda da mobilidade, incidindo na capacidade motora da marcha pela dor e desconforto em indivíduos obesos devido ao aumento do
estresse articular. Vários recursos da fisioterapia têm uso clínico frequente como a termoterapia, eletroterapia e fototerapia, no entanto,
recentemente uma forma de treinamento que tem despertado interesse por parte dos pesquisadores é o treinamento de força associado à
plataforma vibratória. O objetivo deste estudo foi avaliar a melhora na funcionalidade em idosas obesas com Osteoartrite em joelhos após
realização de 15 sessões na plataforma vibratória. A amostra de cinco pacientes, entre 60 e 75 anos foi selecionada por conveniência, com
voluntários participantes do ambulatório de tratamento da Clinica da Obesidade na cidade de Camaçari-BA, com diagnóstico médico de
Osteoartrite em ambos os joelhos e ausência de qualquer outra patologia não controlada que afetasse na coordenação motora das voluntárias.
Todos foram informados da aplicação da ficha de avaliação, do questionário de WOMAC e do teste de Timed Up and Go durante a primeira
avaliação e após 15 sessões do tratamento na plataforma vibratória. O Teste de Timed Up and Go apresentou um tempo inicial médio de 25,495
seg., o que segundo Guimarães et al. (2004) evidência um alto risco de queda para idosos. Após 15 sessões o tempo médio reduziu para
10,094seg., representando um médio risco de queda, porém das cinco idosas avaliadas, três obtiveram tempos abaixo de 10(dez) segundos
representando baixo risco de quedas. Já o Questionário de Womac teve uma pontuação média na primeira avaliação em relação a dor (294,4
pontos), rigidez (125 pontos) e atividade física (1205 pontos), sendo 500, 200 e 1700 a pontuação máxima para cada variável respectivamente.
Após 15 sessões a média dos resultados foram: dor (132,48 pontos), rigidez (31,25 pontos) e atividade física (566 pontos) ou seja melhora de 55%,
75% e 53% respectivamente. Após a coleta dos resultados pode-se observar a melhora em mais de 50% do tempo avaliado no Teste de Timed Up
and Go e no questionário de Womac. Este estudo mostrou que a plataforma foi eficaz na melhora da funcionalidade da amostra selecionada.
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição do aquecimento em phantom (corpo de prova) de osso cortical por ultrassom terapêutico. Para a
geração da estimulação ultrassonora, foi utilizado o equipamento de ultrassom Lipozero Bellissima 100 (Globus® Italia SRL) em três frequências:
39 kHz, usado para alta-cavitação (tamanho da área de radiação efetiva - ERA - de 5 cm2); 1 e 3 MHz (tamanho da ERA de 4,2 cm2). A sonda foi
colocada em contato com um phantom de osso cortical com 10 mm de espessura (Sawbones® - Pacific Laboratories Research, USA), usando gel
convencional. Para cada frequência usada, foram testados os seguintes parâmetros: intensidade de 1,8 W/cm2, tempo de estimulação de 3
minutos, regimes pulsado (1:2 e 1:10) e contínuo. Para avaliar a distribuição do aquecimento, foi utilizada uma câmera termográfica da marca
FLIR® (precisão de 0,1°C, USA) colocada a 40 cm do phantom (39 kHz) e a 30 cm (1 e 3 MHz), para que a imagem termográfica estivesse completa
no display da câmera. As imagens coletadas foram transferidas para computador para a análise visual da distribuição do aquecimento, além de
obter a temperatura máxima no centro do campo acústico para cada situação testada. Com resultado observou-se um aumento na temperatura
máxima no modo contínuo (59,5°C a 1 MHz), em comparação aos modos pulsados (28,5°C e 41°C a 1 MHz, 1:10 e 1:2, respectivamente). O
ultrassom na frequência de 1 MHz provocou maiores aquecimentos no phantom em comparação às outras frequências (diferenças de até 20,4 °C
no modo contínuo). Não foi observado nenhuma relação entre os parâmetros testados com a distribuição do campo acústico, com uma análise
visual das imagens. No caso da sonda de 39 kHz, a ERA foi maior, logo distribuindo a potência em uma área maior, o que reduz a intensidade do
ultrassom. No caso da sonda de 3 MHz, o menor aquecimento em relação à 1 MHz pode ter sido pelo fato de a intensidade do campo acústico
ser diretamente proporcional a velocidade do ultrassom no meio, e esta ser diretamente proporcional a frequência do ultrassom. Do contrário do
que a literatura em Fisioterapia descreve, o ultrassom pulsado pode levar a um aumento da temperatura tecidual, menor do que no modo
contínuo. Não foi possível tirar conclusões acerca da distribuição do aquecimento no phantom com uma análise visual das imagens, embora os
valores de temperatura máxima foram importantes para verificar os aumentos maiores de temperatura a 1 MHz, modo contínuo. Para futuras
pesquisas, prevê-se a alteração da intensidade do ultrassom de acordo com a frequência, além da colocação de carne bovina acima do phantom,
simulando o tecido mole, e em último estágio a análise do aquecimento em osso humano.
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RESUMO
Objetiva-se com este trabalho orientar participantes de corridas rústicas da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, quanto à importância do
controle dos sinais vitais, além da flexibilidade muscular, para a saúde e o bem estar destes indivíduos. As atividades foram realizadas entre os
meses de maio e dezembro de 2012, de acordo com calendário oficial de corridas rústicas realizadas no município de Juiz de Fora/MG. Para
melhor atuação prática, inicialmente foram treinados os principais métodos de avaliação e intervenção, assim como elaborados instrumentos de
orientações gerais aos participantes de corridas rústicas. Entre as avaliações propostas foram realizadas aferições dos Sinais Vitais, tais como
Pressão Arterial (PA), Frequência Cardíaca (FC) e Frequência Respiratória (FR), enquanto que as intervenções envolveram realização e orientações
de alongamentos musculares antes e após as corridas. Para tais finalidades, foi elaborado um Banner com atividades de alongamentos musculares
de membros inferiores (MMII), incluindo informações sobre a duração, repetições e séries para ganho de flexibilidade, utilizado para realização
e/ou orientação das atividades juntamente ao público presente. Em virtude do aumento significativo de corredores de rua no munícipio e em
todo o Brasil, foi também elaborada uma cartilha para acompanhamento dos atletas participantes de corrida rústica, a fim de melhor orientá-los
sobre a importância da atividade física realizada de forma correta, assim como a manutenção de suas condições de saúde para esta prática
esportiva. O panfleto contêm tabelas para controle da Evolução Física (incluindo sinais vitais) e Desempenho individual, além de orientações
gerais. Esta cartilha foi impressa em gráfica para posteriormente ser distribuída e orientada nas corridas de rua, onde também era registrada a
avaliação da PA, FC e FR, antes e/ou após a corrida, assim como realizado os alongamentos musculares. De acordo com a Secretaria de Esporte e
Lazer de Juiz de Fora, Minas Gerais, a média de participantes por prova subiu de 687,88 em 2011 para 1074,7 em 2012, representando um
crescimento de 56,23%. A educação em saúde prestada beneficiou cerca de 40 pessoas por evento, sendo assim, no total de todas as
participações, aproximadamente 280 atletas obtiveram benefícios com as ações realizadas. Neste estudo teve-se a oportunidade de elaborar,
criar e desenvolver diversas atuações e orientações em saúde de cerca de 280 atletas. Desta forma, 26% do público participante de corridas
rústicas do munícipio foram orientados quanto à importância do controle e acompanhamento dos sinais vitais para sua saúde, bem como dos
alongamentos musculares contínuos para o bom desempenho físico e funcional, sendo todas as orientações realizadas individualmente, de
acordo com a especificidade de cada atleta.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar o efeito do laser de baixa intensidade hélio-neônio (HeNe) sobre o quadro álgico de indivíduos com úlceras
crônicas. Trata-se de estudos de caso com oito indivíduos, sendo cinco do gênero feminino e três do masculino, e idade variando entre 50 e 87
anos. Foram adotados como critérios de inclusão para o estudo: pacientes com diagnóstico de úlceras crônicas em membros inferiores e
indicação clínica para utilização do laser terapêutico. Excluíram-se aqueles que não apresentavam queixa álgica, não conseguiam expressar a dor,
os que realizaram menos de seis aplicações do laser ou fizeram uso de medicamentos analgésicos durante o período de intervenção. O quadro
álgico dos participantes foi avaliado através da Escala Visual Analógica (EVA), sendo este um instrumento unidimensional para avaliação da
intensidade da dor, tratando-se de uma linha com as extremidades numeradas de 0 a 10, sendo 0 "ausência de dor" e 10 "dor insuportável". Para
obtenção dos resultados consideramos a primeira avaliação (AV1), a avaliação intermediária (AV2) e a última avaliação (AV3).Os atendimentos
eram iniciados com a utilização da EVA, seguido de assepsia da lesão através de soro fisiológico e gaze estéril, deixando-as secas. Posteriormente,
os indivíduos eram submetidos ao tratamento com o laser Hélio neônio da marca Ibramed, utilizando a caneta 660 nm, com intensidade de 04
joules, 08 segundos por disparo, sendo aplicado o modo pontual e varredura em toda extensão da úlcera. Por fim, era utilizada a pomada de uso
rotineiro dos pacientes, seguido de curativo. As abordagens terapêuticas foram realizadas em intervalos de 48 horas entre as sessões, duas vezes
por semana, na Clínica Escola de Fisioterapia. Dos oito pacientes avaliados, três indivíduos foram excluídos do estudo, totalizando, assim, cinco
participantes, quatro mulheres e um homem, com média de idade de 72±9,8 anos. Na avaliação através da EVA foi observado importante redução
do quadro álgico dos pacientes, sendo que a média da dor avaliada na AV1 foi de 8,2, na AV2 de 5,4 e na AV3 de 4,4. Percentualmente, houve
melhora álgica de 34,1% entre AV1 e AV2 (AV1/AV2), 18% entre AV2 e AV3 (AV2/AV3), enquanto que nos momentos pré e pós-tratamento, entre
AV1 e AV3 (AV1/AV3), a melhora foi de 46,3%. Em relação ao número de sessões de tratamento, três pacientes submetidos até 25 sessões
tiveram decréscimo significativo da sensação álgica, representado pelas seguintes médias em cada avaliação: AV1 8,7, AV2 6,7 e AV3 3,7, sendo a
melhora percentual de 23% (AV1/AV2), 44,8% (AV2/AV3) e 57,5% (AV1/AV3). Em contrapartida, dois indivíduos que realizaram entre 25 e 45
sessões, apresentaram resultados no controle da dor menos significativos, sendo que as médias em AV1 de 7,5, AV2 3,5 e AV3 5,5, indicando
aumento da dor entre AV2/AV3 e melhoras percentuais de 53,3% (AV1/AV2) e de 26,6% (AV1/AV3). Em análise final, os pacientes submetidos a
25 sessões tiveram 57,5% de melhora entre avaliação inicial e avaliação final (realizada na 25ª sessão), enquanto que os indivíduos que tiveram
intervenções até a 45ª sessão apresentaram percentuais similares quando submetidos à avaliação intermediária, que foi na 25ª sessão, com
melhora de 53,3%, não sendo progressiva a melhora do quadro álgico acima deste número de aplicações com o laser HeNe. De acordo com este
estudo, a aplicação do laser HeNe de baixa intensidade foi eficaz no controle da dor dos indivíduos com úlceras crônicas em membros inferiores,
possibilitando importante redução no quadro álgico quando submetidos a até 25 sessões de laserterapia, não sendo a abordagem terapêutica
prolongada significativa na melhora da sintomatologia. Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas em amostra maior, a fim de se investigar
as melhores abordagens terapêuticas para o controle álgico de portadores de úlceras crônicas.
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RESUMO
O Sistema Nervoso quando abordado na sua função relacionada ao comportamento emocional, podem ser observadas interações de estruturas
de diferentes regiões que formam o Sistema Límbico. O Hipocampo participa na regulação do comportamento emocional e nos mecanismos da
memória. Nesta função é possível citar dois grupos de neurônios do sistema límbico, um localiza-se no próprio hipocampo e o outro no giro
parahipocampal. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar as modificações no perfil motor de uma criança com diagnóstico
de suspeita de tumor no giro parahipocampal esquerdo submetido à estimulação psicomotora. A pesquisa, estudo de caso, teve como amostra
uma menino com dois anos e 6 meses de idade com diagnóstico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor devido a possível processo
tumoral em giro parahipocampal esquerdo. Para realização do estudo foram realizadas duas avaliações (inicial e final, ambas compostas por
exame físico e funcional) para seleção das condutas a comporem o tratamento fisioterápico que perdurou cinco meses com frequência de duas
vezes por semana com duração de 50 minutos por sessão. Na avaliação inicial apresentou: hipotonia leve, não realizava nenhuma transferência
de postura, não apresentava controle de tronco sentado sem apoio, a permanência da postura ortostática era feita com apoio das mãos e com
sustentação em membros inferiores para manter os joelhos estendidos, não tinha reação de equilíbrio/proteção (anterior, lateral nem posterior),
não engatinhava e não interagia com o meio. A conduta foi realizada de forma lúdica baseada no desenvolvimento motor normal, com uso de
tatame, rolo, bolas, cunhas de espuma, barra de Lyng e brinquedos educativos. Foram feitas estimulações para manutenção da postura sentada
com, exercícios utilizando a bola bipolar e o cavalo, manutenção da postura ortostática sobre superfície instável, treino de marcha com apoio em
terreno plano e terreno instável, subida e descida de rampa e escada. Tais fases realizadas de forma progressiva de acordo com o
desenvolvimento do lactente. Ao final das 40 sessões realizou-se a avaliação final utilizando os mesmos critérios da avaliação inicial. Ao final de
cinco meses (quarenta sessões) observou-se que o menor apresentava as reações de equilíbrio e proteção anterior, lateral e posterior, postura
ortostática sem apoio, manutenção da postura ajoelhada e realização de trocas posturais até a postura ortostática sem apoio e marcha sem
apoio, melhor interação com o meio e aquisição de movimentos finos (manipulação de objetos). Conclue-se, com isso, ser possível dizer que a
estimulação psicomotora teve efeitos positivos na aquisição das habilidades motoras nesta criança com Alteração de Giro Parahipocampal.
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RESUMO
A asma uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo,
reversível espontaneamente ou com tratamento. Para esse processo diversas terapêuticas vem sendo propostas. Estudo realizado a fim de avaliar
o efeito do polissacarídeo sulfatado extraído da alga marinha (Botryocladia occidentalis) em traquéias isoladas de ratos. A Metodologia consiste
por meio de experimentos de contratilidade com traquéias isoladas em animais sensibilizados/desafiados e pré-tratados. Na resposta do K+
(60mM) a contração obtida em anéis de traquéia isolada no grupo controle foi de 59,84 ± 16,00 %K+ p > 0,05, one-way ANOVA, e no grupo
desafiado foi de 82,90 ± 16,09 %K+ p > 0,05, one-way ANOVA, Na resposta do CCh (1µM) a contração obtida em anéis de traquéia isolada no
grupo controle foi de 112,62 ± 10,50 %CCh p > 0,05, one-way ANOVA) e no grupo desafiado foi de 159,90 ± 42,45 %CCh p > 0,05, one-way
ANOVA). Na resposta do animal desafiado que não foi submetido ao pré – tratamento com o polissacarídeo foi possível observar que a contração
provocada pelo K+ (60mM) foi de 82,90 ± 16,09 %K+ p > 0,05, one-way ANOVA) e no grupo desafiado e exposto ao polissacarídeo na cuba antes
da resposta ao K+ foi de 85,69 ± 17,38 %K+ e a resposta do grupo pré-tratado com o polissacarídeo (1000µg/ml) a resposta foi de 141,57±12,83 p
> 0,05, one-way ANOVA). Na resposta do animal desafiado que não foi submetido ao pré–tratamento com o polissacarídeo foi possível observar
que a contração provocada pelo CCh (1µM) foi de 159,90 ± 42,45 %CCh p > 0,05, one-way ANOVA), no grupo desafiado e exposto ao
polissacarídeo na cuba antes da resposta do CCh foi de 77,27 ± 5,53 %CCh p > 0,05, one-way ANOVA) e a resposta do grupo pré – tratado com o
polissacarídeo (1000 µg/ml) por via inalatória a resposta foi de 93,39±4,88 p > 0,05, one-way ANOVA). Concluimos que os tecidos expostos ao
polissacarídeo extraído da alga vermelha (Botryocladia occidentalis) não apresentaram resposta contrátil significativa.
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RESUMO
A Nanotecnologia está associada a diversas áreas de pesquisa e produção na escala nano. É uma área promissora, mas que dá apenas seus
primeiros passos, mostrando, contudo, resultados surpreendentes, principalmente na produção de nanocompósitos. A Medicina Nuclear é uma
especialidade médica relacionada à Imagiologia que se ocupa das técnicas de imagem, diagnóstico e terapêutica utilizando partículas ou nuclídeos
radioativos. O principal objetivo deste estudo será avaliar o efeito de extratos (em ratos sadios e diabéticos): (i) na marcação de hemácias e
proteínas plasmáticas e celulares com -99mTc, (ii) na morfometria das hemácias, (iii) na biodistribuição do radiofármaco pertecnetato de sódio,
(iv) na bioquímica do sangue (v) em culturas bacterianas tratadas com doses letais de SnCl2, (vi) na mobilidade eletroforética de DNA plasmidial
pUC 9.1, (vi) em nível anti-helmíntico; além de: (vii) isolar os possíveis pigmentos e avaliar o efeito biológico desses pigmentos na biodistribuição
de radiofármacos em animais sadios e diabéticos tratados com os referidos pigmentos isolados em solução; (viii) avaliar os efeitos biológicos de
pigmentos isolados na fragilidade osmótica de hemácias isoladas de sangue de ratos Wistar e incubadas com diferentes concentrações dos
pigmentos selecionados e isolados em solução, (ix) realizar estudos histológicos de alguns órgãos isolados, com técnicas de microscopia óptica e
microscopia eletrônica de transmissão, para tentar avaliar os possíveis efeitos biológicos de diversos extratos naturais e (x) incorporação de
produtos naturais com potencial aplicação terapêutica aos nanomateriais, pela preparação de nanoemulsões. Esses estudos serão realizados em
órgãos de animais sadios e diabéticos e /ou tratados com os extratos naturais em estudo. Em estudos preliminares alíquotas de sangue de ratos
Wistar e de camundongos F1, foram utilizadas para o teste de fragilidade osmótica. Alíquotas de 1,5 mL de sangue foram incubadas com 1,5 mL
de três soluções diferentes: extrato de Costus spicatus (C.s.) (cana-do-brejo) 12,5% em solução salina; 12,5% de extrato diluído em NaCl 0,9% e
controle com 0,9% de NaCl. As alíquotas foram incubadas por 60 minutos e centrifugadas por 15 minutos a 1200 rpm. A papa de hemácias obtida
foi incubada em gradiente de NaCl: 0,1% (com 100% de lise das hemácias), 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8% e 0,9% (concentração
fisiológica, controle). A partir da análise dos resultados foi possível especular que o extrato aquoso de C.s. possui um efeito protetor das
hemácias nos níveis de NaCl de 0,1% a 0,3%. As concentrações de NaCl 0,1%, 0,2% e 0,3% dos controles apresentaram uma porcentagem de
hemólise de 100%, 93,15% e 91,07%, respectivamente. O sangue incubado com extrato demonstrou uma redução na percentagem de hemólise,
totalizando 86,9%, 83,23% e 81,18%. Sugere-se um efeito protetor das hemácias com relevância aplicação nível de terapia clínica de
hiperglicemia, uma vez que o aumento da taxa de açúcar no sangue pode acarretar à produção de compostos de glicação avançada (AGE),
provocando a oxidação do citoesqueleto e da membrana celular, otimizando a lise celular. O efeito hipoglicemiante foi verificado a partir da
análise de alíquotas de sangue obtidas de camundongos F1 com hiperglicemia induzida com dieta hipercalórica e com animais com diabetes
induzida por streptozotocina os quais foram tratados com o extrato. Os resultados preliminares com o extrato em estudo demonstraram que o
referido extrato induziu a um efeito hipoglicemiante em animais hiperglicêmicos. Em adicional foi observado que o extrato protegeu cepas
bacterianas tratadas com doses letais de cloreto estanoso (teste de difusão em disco). Com base nos resultados obtidos pode-se sugerir que o
extrato de Cs. exibiu um efeito antioxidante, hipoglicemiante e citoprotetor.
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RESUMO
As patologias cardiológicas representam elevados custos sociais e econômicos, pois alcançam um grande contingente populacional em uma faixa
etária em que a maioria dos indivíduos são economicamente ativos. Em meio a diversos fatores de maior possibilidade para o desenvolvimento
das doenças cardiovasculares, destacam-se o etilismo, o tabagismo, a hipertensão arterial, as dislipidemias, o diabetes mellitus, a obesidade e o
sedentarismo. Buscando expandir o conhecimento em relação à situação de saúde e de risco em acadêmicos que frequentam uma rede de ensino
particular realizou-se esse estudo que consistiu em analisar os fatores de risco cardiovasculares em acadêmicos da área da saúde de uma
Instituição de Ensino Superior no Estado do Ceará traçando o perfil sócio e epidemiológico da amostra em estudo, bem como verificando o curso
com maior prevalência de fatores de risco para problemas cardiovasculares e o estilo de vida dos acadêmicos da pesquisa. O estudo seguiu uma
pesquisa, de caráter transversal, exploratório e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultados. A pesquisa foi desenvolvida em
um grupo de 200 alunos dos cursos da área da saúde (Educação Física, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia), na Faculdade Estácio do Ceará / FIC
em Fortaleza-CE. A amostra do estudo foi composta de 50 acadêmicos de cada curso da área de saúde da Faculdade Estácio do Ceará
(Fisioterapia, Educação Física, Nutrição e Enfermagem). Os resultados obtidos demonstram que dentre os fatores de risco avaliados de cada curso
os mais preponderantes foram história familiar 44% (n=22) e sedentarismo 52% (n=26) ambos nos acadêmicos do curso de Nutrição. O achado
mais importante deste estudo foi em relação ao estilo de vida dos acadêmicos, superando as expectativas do estudo em relação ao tabagismo
100% de não fumantes na pesquisa. Estudos adicionais, envolvendo um maior número de estudantes e os demais fatores de risco que contribuem
para o aparecimento das doenças cardiovasculares, podem colaborar para esclarecer, com fidedignidade, a prevalência desses fatores nos
estudantes de graduação da Faculdade Estácio do Ceará.
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RESUMO
A Epidermólise Bolhosa (EB) também conhecida como doença da borboleta é uma doença grave e rara, não contagiosa, que se caracteriza por
uma sensibilidade muito acentuada na pele e mucosas com formação de bolhas nas células epidérmicas, especialmente nas áreas de maior atrito,
como resposta a qualquer acidente doméstico ou casual, ou mesmo mudanças climáticas. Existem três tipos principais de EB classificados de
acordo com o nível histológico de formação da bolha: EB simples, EB juncional e EB distrófica, além da inclusão de um quarto grupo (Síndrome de
Kindler) após o terceiro consenso de EB. Não há dados epidemiológicos sobre a frequência da doença no Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se a
ocorrência de 50 casos de epidermólise bolhosa por 1.000.000 nascidos vivos, sendo 92% deles da forma EB simples, 5% da forma EB distrófica,
1% da forma EB juncional e 2% não classificados. O presente estudo teve como objetivo esclarecer conhecimentos sobre a EB e mostrar a
relevância da equipe multidisciplinar no tratamento de portadores de EB a fim de garantir uma melhor qualidade de vida nos pacientes. Trata-se
de um estudo descritivo caracterizado como uma revisão de literatura. Utilizou-se como banco de dados 13 artigos recentes na literatura
retirados do SciELO, PubMed e BIREME, além de informações dos grupos de associação da Epidermólise Bolhosa. Os critérios de inclusão foram
artigos que abordassem sobre a Epidermólise Bolhosa, sua causa, sintomas e tratamentos desde 2006 até 2013. Resultados: Dentre as
manifestações clínicas da patologia percebe-se a importância de uma equipe multidisciplinar para o tratamento de um portador, pois, a patologia
acomete vários órgãos e sistemas desde bolhas simples até um comprometimento no estado geral do organismo levando a lesões graves.
Atualmente não há drogas nem terapias que curam ou mesmo controlam a formação de bolhas de forma definitiva. Acredita-se que futuramente
possa ter tratamentos com base em mutações genéticas, porém, não é ainda comprovado. Todos os tratamentos atuais objetivam a prevenção
da formação de bolhas mais graves, de infecções ou deficiências nutricionais. O portador, portanto, viverá com restrições durante toda sua vida e
necessitando de uma equipe multidisciplinar de diversas especialidades como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas,
fonoaudiólogos, cirurgião-dentista e demais, para acompanhar em um melhor tratamento e processo de reabilitação. Considerações Finais:
Percebe-se que a epidermólise bolhosa é uma doença rara, porém, que requer uma atenção especial para os portadores. O comprometimento vai
ser dado conforme o tipo de EB, podendo levar o portador a ter uma vida normal mas com restrições ou a um prazo menor de vida. Ainda se vê a
necessidade de mais estudos relacionados a EB para a prática clínia. Devido a isso, por ser pouco conhecida ou ainda confundida é de importância
que se obtenha conhecimentos e esclarecimentos sobre a mesma tanto para os profissionais da saúde como para estudantes contribuindo para
futuros estudos científicos e para a sociedade em geral.
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RESUMO
No Brasil os números em relação aos acidentes vasculares encefálicos são consideravelmente preocupantes, é a quarta taxa de mortalidade por
AVE entre os países da América Latina e do Caribe, são a causa de morte mais frequente na população adulta, que equivale a 10% dos óbitos e
10% das internações hospitalares públicas. Nacionalmente o AVE lidera o ranking geral de óbitos, o número de 84.713 indivíduos registrado em
2000 passou para 99.726, em 2010. No ano de 2010, foram registrados 33.369 óbitos indivíduos com até 70 anos, todos decorrentes de AVE. Em
2011 179.185 internações foram realizadas por AVE (isquêmico e hemorrágico) com um custo equivalente a R$ 197,9 milhões para o SUS.
(DATA/SUS, 2012). Os objetivos deste estudo foram: verificar a incidência e prevalência de AVE que deram entrada no hospital SOC; verificar a
maior ocorrência dos fatores de risco encontrados nos prontuários e identificar qual lesão hemisférica predomina na amostra do estudo. O
presente estudo foi realizado no Hospital Sanatório Osvaldo Cruz (SOC) localizado na cidade de Petrópolis, RJ, Brasil. Os dados foram coletados
com autorização e consentimento de responsáveis do referido Hospital. As variáveis pesquisadas foram coletadas dos prontuários únicos dos
indivíduos, dos livros de registro sem contato direto com pacientes, com preservação total da identidade dos indivíduos. Para a preservação da
privacidade dos mesmos foi atribuído um valor numérico para cada indivíduo, sendo o início o numero 1 (um) e sucessivamente até a finalização
da coleta. Trata- se de um estudo epidemiológico descritivo. Como critério de admissão da amostra, foram incluídos os prontuários de pacientes
de ambos os sexos que deram entrada no Hospital SOC, tendo o diagnostico vlínico de acidente vascular encefálico, com exclusão dos acidentes
isquêmicos transitórios e prontuários com preenchimento incompleto. Para a coleta de dados foram selecionados os prontuários dos indivíduos
que deram entrada no hospital nos anos de 2010, 2011 e 2012. O inicio da coleta de dados foi a partir de 04 de dezembro 2012. Foram incluídos
prontuários de pacientes que já tiveram alta hospitalar e os que ainda estavam internados. Os dados coletados foram transportados para
planilhas do Microsoft Excel Starter 2010, onde os pacientes representam as linhas e as colunas representavam as variáveis analisadas tais como:
data de internação, data de nascimento, idade na data de internação, sexo, raça, fator de risco, lado hemiplégico e tipo de AVE. Ao final da coleta
obteve-se uma amostra composta de 301 indivíduos. No rastreamento de amostra foram analisados 3.567 prontuários referentes aos anos de
2010, 2011 e 2012 totalizando nesse período 301 prontuários que preenchiam os critérios de inclusão o que representou 8% do total de
internações. Verificou-se que 182 (60%) eram do sexo masculino. Na análise da raça contatou-se que 192 (64%) são de cor branca, 62 (20%) cor
preta e 47 (16%) de cor parda. Com relação a distribuição da faixa etária a amostra apresentou idades entre 17 e 95 anos, sendo a média geral de
66,7 anos de idade, a média de idade dos homens foi de 66,1 anos e de 67,4 anos para mulheres. O tipo de lesão do número total da amostra
foram 286 (95%) acidentes do tipo isquêmicos e 15 (5%) do tipo hemorrágico. Na estratificação observou-se que os indivíduos na faixa de 66 a 75
anos de idade tiveram maior prevalência do AVE com 92 (31%) casos. O fator de risco de maior prevalência foi a hipertensão arterial sistêmica
com 213 (93%) casos. A hemiplegia predominou nos homens a esquerda com 53 (32%) casos e a direita com 44 (27%) dos casos. Connclui-se que
a incidência de internações no referido hospital no período de 2010 a 2012 foi de 8%, com prevalência de 59% nos homens, sendo o fator de risco
de maior ocorrência a hipertensão arterial sistêmica. Com predominância de 55% na lesão no hemisfério esquerdo, sendo 23% nas mulheres e
32% nos homens.
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RESUMO
Estima-se que um em cada 100 recém-nascidos possui algum tipo de anomalia congênita do coração. Sendo que 50% dos recém-nascidos
afetados não alcançam o primeiro ano de vida. Para os que sobrevivem, o prognóstico entre os cinco anos de idade e o inicio da vida adulta, fica
em torno de 3/1000 (Julian & Cowan, 2000). Lactentes cardiopatas apresentam predisposição para o atraso motor e pneumonias de repetição. O
objetivo deste estudo foi comparar os resultados relativos a aquisição dos marcos motores e a ocorrência de pneumonia em lactentes cardiopatas
com os não cardiopatas que receberam tratamento fisioterapêutico motor pelo programa ISME com abordagem preventiva às morbidades
respiratórias. Trata-se de estudo descritivo transversal, amostra de conveniência, composta de 45 crianças, de quatro meses até três anos de
idade, sendo 37 lactentes não cardiopatas e 8 cardiopatas, no período de janeiro/2000 a janeiro/2013. Os dados foram tratados através do teste t
de studant. Dos 45 lactentes do estudo, 8 (17,8%) apresentaram atraso motor associado a condição de cardiopatia. Do grupo cardiopata 50% são
do sexo feminino; quatro necessitaram de cirurgia cardíaca; 50% nasceram de parto cesáreo. Dos 8 lactentes cardiopatas do estudo somente um
teve 2 episódios de pneumonia durante o período de assistência fisioterapêutica, o mesmo lactente em função da gravidade da cardiopatia não
fez nenhuma aquisição motora. Pelo teste t de Student pareado dos lactentes cardiopatas e não cardiopatas a variável cardiopatia está associada
com o maior atraso da aquisição dos marcos motores e a alta do tratamento fisioterapêutico ocorreu mais tardiamente do que os lactentes que
não apresentam cardiopatia (p< 0,001). Mediante os resultados apresentados concluiu-se que a presença de cardiopatia contribui
significativamente para o atraso do desenvolvimento motor, visto que a amostra não apresentava nenhuma disfunção de ordem neurológica.
Quanto ao programa ISME, este se mostrou satisfatório para o tratamento do atraso motor em lactentes que apresentaram cardiopatia ao
nascimento. Onde dos 8 lactentes somente um não fez aquisição da marcha independente até os 2 anos e 6 meses de idade. Os lactentes não
cardiopatas do estudo fizeram a aquisição dos marcos motores dentro de períodos satisfatórios de acordo com a escala de Denver II,
principalmente por se tratar de uma amostra socioeconomicamente vulnerável e pelo fato de que o município serrano onde o estudo foi
realizado, o tipo de clima é fator de risco para as morbidades respiratórias.
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RESUMO
O equilíbrio postural do ser humano é garantido pela complexa interação do sistema vestibular, proprioceptivo e visual. Quando alterações no
sistema vestibular tornam-se presentes, as queixas mais comuns que surgem são a tontura e a vertigem que dificultam a locomoção e a
orientação do corpo no espaço. Para tratá-las é utilizado a reabilitação vestibular, um recurso terapêutico que propõe uma atuação baseada em
mecanismos centrais de neuroplasticidade, conhecidos como adaptação, habituação e substituição Na tentativa de proporcionar aos pacientes
outras opções terapêuticas tem-se considerado o tratamento em ambiente aquático. Esse estudo teve como sujeito um paciente portador de
labirintite, que apresentava sintomas de tontura, vertigem, desorientação espacial, e mal estar geral. A fim de verificar a eficácia de um protocolo
hidrocinesioterapêutico no tratamento dos distúrbios vestibulares, este paciente foi submetido a terapia 3 vezes por semana, totalizando 20
sessões de 50 minutos. A terapêutica baseava-se em um protocolo aquático que continha 12 etapas que trabalhavam a marcha, os movimentos
de alcance, as rotações corporais e as alterações da base de apoio e do centro de gravidade. Para que se pudesse conhecer a eficácia deste
tratamento foram realizadas três avaliações, uma antes do inicio da terapêutica, outra ao final e a última após 30 dias, essas avaliações
analisaram o equilíbrio e a funcionalidade do sujeito por meio das escalas de Berg, da Dizziness Handicap Inventory (DHI) e pelos testes de
Romberg, Time up and go (TUG) e teste de caminhada de 6’. Todos os testes revelaram melhora, porém os resultados mais significativos
mostraram-se na escala de Berg que evolui de 31 para 53 pontos, no TUG onde o tempo para caminhar 3 metros diminuiu de 18 para 8 segundos
e no DHI onde a paciente conseguiu zerar a pontuação, o que significou melhora absoluta no que se refere a percepção da mesma em relação ao
seu distúrbio. Desse modo, concluiu-se que o protocolo de fisioterapia aquática na reabilitação vestibular foi eficaz nas variáveis do equilíbrio e da
funcionalidade de um paciente portador de labirintite crônica.
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RESUMO
Lactentes de baixo peso que sofreram retardo de crescimento intra-uterino nascem desnutridos e apresentam alto risco de morte em relação aos
lactentes adequados ao peso de nascimento. Os três primeiros anos da vida representam o período mais importante para o desenvolvimento
global da criança, por outro lado, essa fase da vida constitui a fase de maior vulnerabilidade relacionada ao aparecimento de doenças infecciosas,
de desnutrição e de alterações significativas no sistema nervoso central, podendo deixar danos psicomotores. O objetivo deste estudo foi verificar
a influência do baixo peso ao nascer em relação ao desenvolvimento motor em lactentes que frequentaram o Projeto de Estimulação
Psicomotora e Centro de Saúde de Petrópolis. Trata-se de estudo transversal desenvolvido na Universidade Estácio de Sá, Campus Petrópolis e
Centro de Saúde. Para a análise dos dados foi realizado o Teste t de Student. Participaram deste estudo 59 crianças, não neuropatas, sem
síndromes, que tiveram atraso no desenvolvimento psicomotor, com idades de 8 meses a 5 anos de idade, de ambos os sexos e que foram
atendidas pelo programa fisioterapêutico ISME. A coleta de dados foi realizada através das informações contidas nos prontuários das mesmas,
onde continham além das condições clinicas do lactente, os dados da criança desde o nascimento. Das 59 crianças 26 apresentaram peso ao
nascimento inferior a 2.800g, peso médio igual a 2.044g, estas representaram (44,1%) da amostra, destes 100% apresentaram atraso no
desenvolvimento motor explicado pelo baixo peso ao nascer, apresentando p-valor < 0,001. Quanto à aquisição dos marcos motores, observou-se
grande amplitude em todos os marcos, sendo a aquisição do controle de cabeça (6,2± 2,9); sentar (9,8±4,3); engatinhar (13,9±5,1); marcha
independente (18,5±7,3); passar para de pé sem apoio (19,9±7,6). Quanto a recuperação do peso, os lactentes estudados, após o tratamento, das
26 crianças estudadas somente 2 recuperaram o baixo peso. Com base nos resultados do presente estudo, concluiu-se que na população
estudada o baixo peso ao nascimento contribui de forma significativa para o atraso na aquisição do desenvolvimento motor dos lactentes
estudados, principalmente na aquisição da marcha e o passar para de pé sem apoio que foram as atividades que apresentaram maior defasagem
e quanto mais cedo se iniciar o tratamento fisioterapêutico menor será a defasagem da aquisição dos marcos motores quando comparados com a
escala de Dennver II.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do laser hélio-neônio de baixa intensidade no processo de reparação tecidual de úlceras crônicas e
de pressão. O estudo foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia, onde seis indivíduos, de ambos os sexos, com idade entre 50 e 87 anos, foram
escolhidos por conveniência. Adotou-se como critérios de inclusão portadores de úlceras crônicas ou de pressão em membros inferiores e que
apresentassem indicações clínicas para uso do laser terapêutico, excluindo-se aqueles que realizaram menos de dez sessões de laserterapia.
Inicialmente os participantes foram submetidos à anamnese para identificação do tipo e localização da úlcera, e posteriormente análise da ferida
através de imagem fotográfica e decalque, método que utiliza o desenho dos contornos da úlcera em filme plástico transparente e define sua
área através da transferência do desenho para papel milimetrado. Para intervenção os pacientes foram submetidos à assepsia da ferida através
de soro fisiológico 5% e gaze estéril, evoluindo com aplicação de laser Hélio neônio da marca Ibramed, utilizando a caneta 660 nm, seguindo os
parâmetros: intensidade de 04 joules, 08 segundos por disparo, aplicação de modo pontual e varredura em toda extensão da úlcera. Após estes
procedimentos a pomada de uso rotineiro de cada paciente era utilizada sobre a ferida, seguida de curativo. O tratamento foi realizado duas
vezes por semana, com intervalo de 48 horas entre as sessões. Foram avaliados seis pacientes portadores de úlceras, dos quais dois indivíduos
foram excluídos do estudo de acordo com os critérios de exclusão pré-estabelecidos. Desta forma, quatro pacientes, dois do gênero feminino e
dois do gênero masculino, com idade média de 69,3±15,2 anos, compuseram a amostra da pesquisa. Em relação à localização anatômica das
úlceras, observou-se que dois indivíduos apresentaram a ferida nos maléolos laterais, um em região posterior e distal de tíbia, sendo que um
paciente apresentou duas úlceras contínuas a nível maleolar (medial e lateral). Na análise das imagens fotográficas, foi verificada menor
profundidade e melhora nos aspectos teciduais das úlceras, embora esta avaliação tenha sido de caráter observacional. Através da análise pelo
decalque, foi possível identificar a dimensão das úlceras, obtendo-se a área das feriadas antes e após as intervenções. Assim, considerando todos
os participantes, a média das áreas obtidas nas primeiras avaliações (1ªAVs) foi de 19 cm² e nas avaliações finais (2ªAVs) foi de 15,2 cm², com
redução percentual de 20% nas dimensões das feridas. Em análise por localização das feridas, dois indivíduos eram acometidos por úlceras
crônicas e dois por úlceras de pressão, apresentando, respectivamente, áreas médias de 21,5 cm² e 16,5 cm² nas 1ªAVs, e 20,9 cm² e 9,5 cm² nas
2ªAVs. Percentualmente, houve melhora de 2,8% das úlceras crônicas e de 42,4% das úlceras de pressão. Relacionando ao número médio de
sessões, os acometidos por úlceras crônicas realizaram 33 sessões, enquanto que os portadores de úlceras de pressão fizeram 27 sessões, seis
aplicações de laserterapia a menos do que os indivíduos com lesões crônicas. Assim, em análise comparativa, portadores de úlceras de pressão
obtiveram reduções mais significativas nas dimensões/áreas das feridas, bem como utilizaram menos sessões para obtenção de tais resultados. A
aplicação do laser terapêutico nos parâmetros propostos neste estudo foi eficaz no processo de reparação tecidual das úlceras crônicas e de
pressão, onde identificou-se melhora nos aspectos gerais e redução nas dimensões das feridas. Além disso, indivíduos com úlceras de pressão
apresentaram melhor prognóstico terapêutico quando comparados aos portadores de úlceras crônicas, uma vez que tiveram redução significativa
em suas dimensões, obtidas com menor número de sessões.
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RESUMO
O desenvolvimento industrial e tecnológico das últimas décadas tem levado a profundas mudanças nas relações e condições de trabalho. O
trabalhador é muitas vezes sobrecarregado na busca por aumento na produtividade e melhores resultados, o que pode acarretar em doenças
osteomusculares e problemas de saúde relacionados ao estresse ocupacional. Há empresas no Brasil que não se limitam apenas às cobranças de
resultados, mas procuram também desenvolver programas que visem à promoção e proteção da saúde e mudanças no comportamento do
trabalhador. Nessa perspectiva, a ginástica laboral compensatória (GLC) tem sido amplamente utilizada. A GLC consiste de exercícios físicos
realizados durante o expediente de trabalho com o escopo de exercitar os músculos que foram usados em excesso durante a jornada de trabalho,
proporcionando assim, bem-estar físico, mental e social ao trabalhador. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa de GLC na
dor e na função física de trabalhadores de um frigorífico da cidade de Belo Horizonte. Trata-se de um estudo quasi-experimental (pré e pós-teste),
onde os indivíduos foram avaliados antes e após a implementação do programa de GLC. A amostra foi composta por 33 trabalhadores (35,3 ±
10,3 anos), sendo 20 (60,6%) mulheres e 13 (39,4%) homens. A GLC foi realizada por 15 minutos, 3 vezes por semana, durante 4 meses. A
presença de dor foi avaliada por meio de autorrelato e as medidas físico-funcionais foram obtidas pelos testes de flexibilidade para MMSS (teste
de flexão do ombro) e tronco (teste de dedos ao chão) e de testes para avaliar a força muscular dos MMSS (teste do halter) e dos MMII (teste de
sentar e levantar). Utilizou-se o teste t pareado para comparar as médias das variáveis contínuas e o teste de McNemar para comparar as
frequências das variáveis categóricas entre os períodos pré e pós-intervenção. Não houve mudança estatisticamente significativa na dor e em
nenhum dos testes de flexibilidade entre os períodos pré e pós-intervenção (p > 0,05). Foi observado aumento significativo na força muscular dos
MMSS e MMII, evidenciado pelo desempenho no teste do halter (18,7 ± 4,5 repetições no pré-teste vs 20,8 ± 3,3 no pós-teste) (p = 0,003) e no
teste de sentar e levantar (12,7 ± 2,3 repetições no pré-teste vs 13,8 ± 1,5 no pós-teste) (p = 0,013). Este estudo mostrou que o programa de GLC
teve impacto positivo na melhora da força muscular de MMSS e MMII dos trabalhadores.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Fisioterapia

| 81

Titulo:

O uso da auriculoterapia como terapia de baixo custo no controle da cefaleia do tipo tensional

Autor(es) Fagner Luiz Pacheco Salles*; Thaila Ribeiro do Santos Faria
E-mail para contato: fagnersalles@live.estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Auriculoterapia; Cefaléia do Tipo Tensional; ISSL; Dor; Estresse

82

IES: FESV

RESUMO
A cefaléia é um enfermidade comum que acomete normalmente adolescentes e adultos, 87% da população geral, não sendo incapacitante.
Podendo ocorrer em qualquer idade. O objetivo deste estudo foi avaliar o uso da auriculoterapia no controle da cefaléia do tipo tensional, além
de avaliar a fase de estresse que os pacientes se encontravam. Inicialmente os pacientes que se interessaram em participar do estudo assinaram o
termo de consentimento e após a adesão foram divididos aleatoriamente em dois grupos A e B. O grupo A usou apenas a auriculoterapia e grupo
B usou auriculoterapia e sangria de ápice. Os pontos utilizados no tratamento foram: shem men, fígado, estômago, simpático, ouvido externo,
baço, occipital, subcórtex, frontal e temporal. A sangria no ápice da orelha foi de 14 gotas. Tanto a sangria de ápice quanto os pontos de
auriculoterapia seguiram o protocolo apropriado. Inicialmente foi mapeado o local da dor, o tipo da dor, a intensidade da dor no momento da
avaliação, no pior momento e no melhor momento. Foi aplicado o questionário do inventário de sintomas de estresse para adultos (ISSL) para
avaliar o nível de estresse de cada paciente. Tanto a dor, quanto o questionário de ISSL foram aplicados na 1ª e 5ª sessão. Participaram deste
estudo 18 pacientes com idade média de 41,44± 13,45. Quanto a localização da dor: frontal- grupo A (46,67%) grupo B (61,54%) grupo A e B
(50,00%); temporal- grupo A (6,67%) grupo B (0) grupo A e B (3,85%); occipital- grupo A (26,92%) grupo B (23,08) grupo A e B (26,92%) e toda a
cabeça grupo A (19,23%) grupo B (15,00%) grupo A e B (19,23%). O tipo de dor: agulhada- grupo A (11,11%) grupo B (33,33%) grupo A e B
(26,32%), perfurante- grupo A (22,22%) grupo B (55,56%) grupo A e B (36,84%), queimação- grupo A (11,11%) grupo B (0) grupo A e B (5,26%),
profunda- grupo A (33,33%) grupo B (0) grupo A e B (15,79%) e insidiosa- grupo A (22,22%) grupo B (11,11%) grupo A e B (15,79%). A dor no
momento da avaliação e após a 5ª sessão: grupo A inicial (30) (3,75±3,05) e final 5 (1,25±1,5), obtendo uma redução de 83,33%; o grupo B inicial
(28) (2,8±3,7) e final 0, apresentando uma redução de 100%; o grupo A e B inicial (73) (3,65±3,54) e final de (5) (0,85±1,32), apresentando uma
redução dos sintomas de 93,15%. A dor no melhor momento: grupo A inicial (15) (1,87±2,10) e final (1) (0,25±0,5), apresentando uma redução de
93,33%; o grupo B inicial (32) (2,65±2,75) e final (0), apresentando um redução de 100%; o grupo A e B inicial (53) (2,65±2,75) (1) (0,16±0,40),
apresentando uma redução de 98,11%. A dor no pior momento: grupo A inicial (73) (9,12±1,35) e final (12) (3,0±2,16), apresentou uma redução
de 83,55%; o grupo B inicial (94) (9,4±1,07) e final (9) (2,22±2,62), apresentou uma redução de 90,42%; o grupo A e B inicial (187) (9,35±1,13) e
final (15) (2,5±2,07),apresentou uma redução de 91,97%. O nível de estresse, fase de alarme grupo A (44) inicial (4,4±1,95) e final (6) (1,5±1,29),
apresentou uma redução de 86,36%; o grupo B inicial (55) (5,5±2,22) e final (14) (3,5±1,73), apresentou uma redução de 74,54%; grupo A e B
inicial (109) (5,19±2,33) e final (15) (3±1,87), apresentou uma redução de 86,23%. A fase de resistência o grupo A inicial (50) (5,0±2,05) e final (7)
(1,75±1,5), apresentou uma redução de 86%; o grupo B inicial (72) (7,2±3,73) e final (15) (3,75±2,62),apresentou uma redução de 79,16%; o grupo
A e B inicial (135) (6,42±3,41) e final (18) (3,6±2,3), apresentou uma redução de86,66%. A fase de exaustão o grupo A inicial (68) (6,8±3,7) e final
(10) (2,5±0,57), apresentou uma redução de 85,29%; o grupo B inicial (63) (6,3±4,39) e final (29) (4,5±4,79), apresentou uma redução de 53,96%;
o grupo A e B inicial (149) (7,09±4,6) e final (21) (4,2±4,2), apresentou uma redução de 85,9%. Este estudo apresentou os dados iniciais do projeto
de iniciação científica, cujo objetivo foi o uso da auriculoterapia no controle da cefaléia do tipo tensional. Os resultados deste estudo mostraram
uma redução nos níveis de dor e das fases do estresse em 5 sessões. Este estudo está em andamento e vai avaliar o comportamento dos
pacientes até a 10ª sessão.
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RESUMO
A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas de caráter reversível. Diversos fatores podem
desencadear a asma, dentre elas, estão mudanças climáticas, exercício físico, odores fortes, fatores emocionais, remédios, poluição, alimentação,
obesidade, alergia, fatores ocupacionais entre outros. A asma pode ser classificada quanto ao fator etiológico de duas maneiras: causada por fator
intrínseco (genéuco) e extrínseco (alérgica). Afeta ambos os sexos e esuma-se que 4% a 12% da população mundial sofre de asma. Objeuvo: O
objetivo deste trabalho é verificar os efeitos da ventilação mecânica não invasiva (CPAP) e do fortalecimento muscular respiratório através do
threshold em uma paciente com asma, quanto a resposta da mecanica ventilatória e da capacidade funcional. O presente estudo de caso foi
realizado na Clínica Escola Fisioiguaçu em paciente asmática, que apresenta obesidade grau III, sexo feminino, 59 anos, tendo duração de dois
meses. Na avaliação foram realizados anamnese, teste de caminhada de 6 minutos, Pico de fluxo expiratório e manovacuômetria (verificando a
pressão inspiratória e expiratória máximas, PImax e PEmax respectivamente). O tratamento proposto fez uso do CPAP por 40 min associado ao
alongamento da musculatura respiratória acessória e conscientização costo diafragmática, além do fortalecimento muscular respiratório com
utilização do threshold IMT e PEP. Através dos resultados obtidos ao longo do tratamento pode-se observar que houve melhora em relação ao
Pico de Fluxo Expiratório (PFE), 120 L/min e 150 L/min de acordo com a avaliação inicial e final respectivamente, na manovacuômetria a paciente
mostrou relativa melhora na PImax que na primeira avaliação era de 70 cmH2O passando na segunda avaliação para 80 cmH2O, na PEmax de 65
cmH2O para 70 cmH2O e no teste de caminhada de 6 minutos houve um aumento de 60 m de distância do segundo teste em relação ao teste
inicial. As indicações para VNI na asma não estão definidas. Diversos autores relatam que os benefícios conseguidos através da utilização do CPAP
são promovidos pelo relaxamento dos músculos respiratórios acessórios, ou seja, efetua redução na atividade muscular, minimizando o trabalho
respiratório, já o threshold aumenta a resistência muscular, reduzindo a sensação de dispnéia e fadiga dos músculos respiratórios Conclui-se que
a VNI associada ao fortalecimento muscular respiratório, mostrou-se benéfico, devido aos resultados obtidos, no entanto, são necessários mais
estudos e com (n) maior para melhor avaliação do tratamento proposto.
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RESUMO
A organização do trabalho nas empresas do setor de alimentos (frigorífico) ainda segue o sistema taylorista-fordista, onde não são consideradas
as características psicofisiológicas e físico-funcional dos empregados. A absorção de trabalhadores neste mercado de trabalho não encontra
entraves na idade, sexo, conclusão do ciclo de educação fundamental, qualificação específica na área ou demonstração de qualquer habilidade
estabelecida. Geralmente, as dificuldades dos trabalhadores na aprendizagem de rotinas relacionadas à manipulação de alimentos são atribuídas
à baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional. Conhecer o perfil dos trabalhadores deste setor da economia é importante para
elaboração de estratégias de proteção de doenças e agravos à saúde. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil demográfico, físicofuncional e de saúde dos trabalhadores de um frigorífico da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi conduzido um estudo descritivo,
transversal. A amostra foi composta por 75 trabalhadores (33,3 ± 9,6 anos), sendo 34 (45,3%) homens e 41 (54,7%) mulheres. Os dados
demográficos e de saúde foram obtidos por meio de um questionário estruturado. A avaliação físico-funcional foi realizada por meio de testes de
flexibilidade para MMSS, tronco e MMII e do teste de sentar e levantar para avaliar a força muscular dos MMII. Dos 75 trabalhadores avaliados,
44 (58,7%) eram solteiros, 19 (25,3%) tinham até oito anos de escolaridade, 58 (77,3%) não praticavam atividade física e 63 (84,0%) reportavam
presença de dor em alguma parte do corpo. A intensidade da dor avaliada pela escala visual analógica foi de 6,1 ± 2,1. Vinte e quatro (38,1%)
indivíduos apresentavam dor em um período inferior a seis meses. A amostra era bem saudável, apresentando poucas comorbidades (0,7 ± 0,9).
Na avaliação físico-funcional, a flexibilidade estava reduzida em 40 (53,3%) trabalhadores no MSD, 57 (76,0%) no MSE, 37 (49,3%) no tronco e 40
(53,3%) nos MMII. No teste de sentar e levantar em 30 segundos, o grupo realizou em média 12,6 ± 2,5 repetições. A maioria dos trabalhadores
da empresa estudada é do sexo feminino, solteira e com poucas doenças crônicas, entretanto, reporta presença de dor de intensidade média em
alguma região do corpo. Além disso, a maior parte dos indivíduos é sedentária e apresenta déficit de flexibilidade; fatores estes que associados à
inadequação ergonômica dos mobiliários e equipamentos, tarefas extremamente segmentadas e má postura durante a jornada de trabalho
podem contribuir para futuras lesões e problemas de saúde.
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RESUMO
Devido ao aumento das taxas a nível mundial, o câncer de mama é hoje considerado uma doença de extrema importância para a saúde pública. A
mama representa não só a própria essência da feminilidade como também fonte de nutrientes ao bebê. O câncer de mama por tratar-se de uma
doença que não apresenta uma causa definida, a sua prevenção baseia-se apenas na minimização dos fatores de risco conhecidos para a doença.
Esse estudo pretendeu identificar a prevalência da amamentação em mulheres que desenvolveram câncer de mama e que realizaram tratamento
em um centro integrado de oncologia em Fortaleza/CE durante o período de janeiro a dezembro de 2010. Tratou-se de um estudo transversal,
com caráter exploratório e analítico, realizado no centro integrado de oncologia (CRIO). Os dados foram coletados através dos prontuários e
organizados em planilha eletrônica. Mediante levantamento dos dados, o total foi de 245 prontuários e somente 126 (51,43%) atendiam os
critérios de inclusão, a média de idade foi de 53,38 (± 1,14) anos, estado civil casada (62,7%, n=79), em sua maioria realizava serviços domésticos
(41,27%, n=52), sendo submetidas à mastectomia (80,16%, n=101), com tratamento complementar de radioterapia (72,22%, n=91) e com
histórico familiar de câncer (41,27%, n=52), sendo estes parentes de 1º grau (pais) com 15,8% (n=19) e quanto à paridade, as que tiverem mais de
um filho apresentou um percentual maior (66,67%, n=84). A faixa etária e o histórico familiar foram os fatores de risco em que a população
estudada encontrava-se exposta. Conclui-se que a prevalência da amamentação nessas mulheres que desenvolveram o câncer de mama
apresentou uma taxa de 70,64% (n=89), entretanto esta prática em seu histórico gestacional, não foi um indicador de proteção contra esta
patologia. Frente às altas taxas de ocorrência de câncer e por tratar-se de uma doença que não apresenta uma causa definida, o trabalho de
prevenção tem papel fundamental e baseia-se apenas na minimização dos fatores de risco conhecidos para a doença. Então, a atenção primária
através de orientações, juntamente ao diagnóstico precoce é de fundamental importância para mudar o curso desta doença.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Fisioterapia

| 83

Titulo:

Prevalência de complicações pulmonares causadas por queimaduras de 2º e 3º grau em crianças de a anos em
um hospital de referência na cidade de Fortaleza no período de 2010 a 2011

84

Autor(es) Francisco Ageneu de Sousa Lima Junior; Samuel Pimentel Moura; Julio Rafael Roque Mihaliuc; Andréa da Nóbrega Cirino
Nogueira; Vasco Pinheiro Diógenes Bastos*
E-mail para contato: vascodiogenes@yahoo.com.br
IES: FIC
Palavra(s) Chave(s): Queimaduras; Crianças; Complicações; Pulmonares
RESUMO
As queimaduras são lesões que podem ter origem térmica, elétrica, química ou por radiação. A maioria das queimaduras em crianças acontece
em ambientes domésticos, com grande prevalência de traumas térmicos e atingem principalmente a faixa etária de 0 a 5 anos. O dano no pulmão
provocado pela queimadura resulta de trauma direto, do processo inflamatório desencadeado pelo trauma, aumento do líquido extravascular
pulmonar e pela inalação de ar superaquecido. A presença de inalação de fumaça contribui para o aumento da mortalidade O estudo buscou
avaliar a prevalência de complicações pulmonares causadas por queimaduras de 2º e 3º grau nas crianças de 0 a 5 anos em um hospital de
referência na cidade de Fortaleza/CE no período de 2010 a 2011, e como objetivos específicos: detectar a idade predominante nas possíveis
complicações pulmonares encontradas; comparar o grau de queimadura mais relacionado a problemas respiratórios; mensurar o tempo de
internação dos pacientes da amostra e identificar o período do ano no qual mais originou queimaduras na amostra em estudo. Tratou-se de um
estudo do tipo exploratório, transversal, documental e retrospectivo, com abordagem quantitativa, no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico
(SAME) do Hospital Instituto Dr. José Frota. Foram inclusos 41 prontuários de crianças com complicações pulmonares representando prevalência
de 25,63% na faixa etária estudada. A média de idade das crianças vítimas de queimaduras com complicações pulmonares é 1,76 (±0,18) anos e
permanecem internados por, em média, 13,49 (±1,12) dias. Os prontuários de crianças fora da faixa etária exigida, que não apresentaram
complicações pulmonares ou que já possuíam complicações respiratórias antes de sofrer queimaduras foram excluídos do estudo. O mês de
junho, no período estudado representou grande número de origem de queimaduras. Podemos concluir que as crianças são vítimas comuns das
queimaduras e suas complicações que em grande parte são por acidentes domésticos e poderiam ser evitadas, por isso sugere-se a realização de
um trabalho de conscientização com a população para evitar ou diminuir esses acidentes.
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RESUMO
Objetiva-se investigar a relação entre lesões musculoesqueléticas e o nível flexibilidade em corredores de rua pertencentes ao grupo de corrida
Gema Team Runner da cidade de Juiz de Fora/MG. Foram selecionados para o estudo trinta e seis (36) indivíduos, de ambos os sexos, com idade
entre 21 e 59 anos, corredores pertencentes ao 27º Ranking de Corridas de Rua da Prefeitura de Juiz de Fora/MG há pelo menos seis meses, sem
restrições médicas. Todos os participantes preencheram um formulário contendo questões sobre dados pessoais, histórico da prática de corrida,
características do treinamento, tipo de tênis, tipo de pisada e histórico de lesões nos últimos 12 meses. Sequencialmente, foi avaliada a
flexibilidade dos músculos isquiotibiais através do Teste de Sentar e Alcançar (TSA) proposto originalmente por Wells e Dillon (1952). Os
resultados do TSA foram interpretados baseando-se na tabela normativa brasileira elaborada por gênero e idade, onde existem cinco níveis de
classificação: Fraco, Abaixo da Média, Média, Acima da Média e Excelente. O teste foi realizado em três tentativas, sendo considerada apenas a
melhor marca em única avaliação, sem aquecimento prévio. Os dados foram apresentados como média, ± desvio-padrão (variáveis quantitativas)
e frequência absoluta e relativa (variáveis qualitativas). Resultados: Dos 36 corredores, 18 eram do gênero feminino e 18 do gênero masculino,
apresentando média de idade total de 38 anos. Treze indivíduos (36,1%) da amostra investigada reportaram algum tipo de lesão decorrente da
prática de corrida, sendo destes, seis mulheres e sete homens. O joelho foi à região mais afetada, correspondendo a 22,2% das lesões. Em relação
à flexibilidade, os corredores sem histórico de lesão apresentaram no TSA média de 25,6 cm, enquanto que os corredores com histórico de lesão
apresentaram TSA médio de 23,4 cm, portanto, menor flexibilidade. O histórico de lesão relacionado ao sexo indicou média de flexibilidade de
30,1 cm nas mulheres e 17,5 cm nos homens, sendo estes menos flexíveis, embora não tenha sido encontrada relação estatisticamente
significativa entre o histórico de lesões e o nível de flexibilidade, assim como na associação entre a ocorrência de lesão e o sexo. De acordo com
este estudo, corredores com histórico de lesão apresentaram menor flexibilidade quando comparados aos corredores sem histórico de lesão,
sendo os homens com os menores índices, embora não tenham sido encontradas evidências estatísticas para esta relação. Assim, sugere-se que
mais estudos sejam realizados, em amostra maior, a fim de identificar a influência da flexibilidade muscular na ocorrência de lesões de corredores
de rua.
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RESUMO
A integridade da microarquitetura óssea influi sobre a resistência dos ossos e a deterioração desta microarquitetura pode atuar como importante
fator de risco de fraturas, independente da densidade mineral óssea. Em indivíduos jovens e saudáveis, o ciclo de remodelamento é efetivo, mas
com o envelhecimento, ocorre uma queda numa série de hormônios anabólicos e sexuais (como o estrogênio na menopausa) que interfere
gradativamente com o processo de remodelamento ósseo. As mulheres já na menopausa são as que mais sofrem com a doença perdendo cerca
de 40 a 50% da massa óssea (metade do seu osso trabecular e 35% de seu osso cortical) durante a vida. Na União Européia, estima-se que uma
pessoa pode sofrer de fraturas resultantes da osteoporose a cada 30 segundos. Uma vez admitindo-se que o conhecimento da regulação dos
mecanismos de formação e reabsorção óssea é crucial na busca de alternativas terapêuticas em doenças como a osteoporose, a biologia
molecular surge como ferramenta interessante e, indispensável para alcançar tal objetivo. Dentre esses marcadores genéticos, os polimorfismos
associados ao gene do receptor de estrogênio alfa (REα) têm recebido maior atenção nos últimos anos. O objetivo deste estudo foi estudar a
incidência dos polimorfismos PvuII (C/T nt -397) e XbaI (G/A nt -351) presentes no gene do receptor de estrogênio alfa (REα) em populações de
mulheres pós-menopausadas osteoporóticas e normais. 211 mulheres concordaram em participar da pesquisa. Após a assinatura do TCLE, cada
paciente passou por uma anamnese clínica e posteriormente foi realizado uma de coleta sanguínea (7 mL de amostra colhida em tubo à vácuo
contendo heparina sódica), a fim de extrair seu material genético, analisar o perfil polimórfico com a técnica de PCR – RFLP e fazer ensaios
sorológicos (cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, creatinina, magnésio, proteína C reativa, lipídios totais, colesterol toal, HDL, triglicerídeos e
fosfolipídeos) e imunoenzimáticos – ELISA (CTX e osteocalcina). Todas as pacientes foram submetidas ao exame de absorciometria por dupla
emissão de raios X (Dual-energy X-ray Absorptiometry - DXA) em uma clínica especializada para averiguação de suas densidades minerais ósseas.
O teste estatístico utilizado para este estudo foi o teste qui-quadrado (X2), com significância de 5%. O risco associado com os genótipos
encontrados foi calculado através do teste Odds Ratio (OR) com 95% de intervalo de confiança. O programa utilizado para os cálculos estatísticos
foi o GraphPad Prima 5 for Windows (versão 5.00.288). Após análise dos resultados obtidos, somente o SNP PvuII, no gene do RE alfa, está
relacionado com a baixa DMO, sendo este efeito mais observado em mulheres com idade mais avançada. O alelo P, contudo, correlaciona-se
fortemente com alta DMO (p<0,05) em toda a população estudada e se reproduz quando analisada a população com idade acima de 65 anos,
sugerindo um papel protetor à perda de massa mineral óssea. Puderam-se estabelecer relações entre as alterações gênicas, seus parâmetros
clínicos e bioquímicos com a osteoporose, fornecendo subsídios para a melhor determinação prognóstica da enfermidade além de racionalização
da conduta terapêutica a ser escolhida, proporcionando uma melhor qualidade de vida de pacientes já na pós-menopausa.

Titulo:

Análise morfométrica do forame obturatório e estruturas relacionadas e sua aplicação em cirurgias de correção
da incontinência urinária masculina

85

Autor(es) Carolina Gama Rodrigues dos Santos; Bernardo Gonçalves Bastian Pinto; Fernanda Cascardo Bilouro; Caroline Fagundes
Facó Hauaji; João Antonio Pereira Correia*
IES: UNESA
E-mail para contato: joaoapc@ig.com.br
Palavra(s) Chave(s): Incontinência Urinária Masculina; Prostatectomia Radical; Forame Obturado; Sling Masculino; Sling Argus
RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a distância das agulhas utilizadas para implante de sling masculino, para o feixe vásculo-nervoso obturatório e
possíveis variações anatômicas. Para a realização deste estudo, um urologista, com grande expertise na técnica de implante de sling
transobturatório masculino (STM), realizará a inserção das agulhas condutoras do STM em 20 pelves de cadáveres do sexo masculino (40 forames
obturados), conservados em solução de formaldeído a 5%. Após a inserção destas agulhas realizaremos dissecção pélvica cadavérica minuciosa,
focando a região destes forames e estruturas adjacentes. Em seguida serão obtidas imagens digitais, com máquina fotográfica de alta resolução,
para análise morfométrica computadorizada, utilizando software específico, das distâncias entre as estruturas neurovasculares obturatórias e as
agulhas utilizadas para implante do STM. Os resultados serão processados por meio de programa estatístico. Será feita também comparação
entre as distâncias supracitadas entre os forames obturados do lado direito e esquerdo. Foram dissecadas 10 pelves masculinas e está sendo
realizado o processo de transfixação obturatória das agulhas condutoras do sling masculino nestas peças anatômicas, de acordo com técnica
cirúrgica clássica preconizada. A incontinência urinária masculina é considerada uma das sequelas mais dramáticas observadas em pacientes
submetidos à exérese cirúrgica de tumores malignos da próstata. Algumas técnicas cirúrgicas têm se mostrado interessante no arsenal
terapêutico desta afecção que tanto afeta negativamente a da qualidade de vida. Entre estas encontramos o implante transobturatório do sling
suburetral. Contudo os estudos anatômicos a respeito da segurança deste implante ainda são escassos. No período de 12 meses, espera-se
verificar se a rota, atualmente descrita, é realmente segura para passagem de agulhas condutoras do sling masculino transobturatório, bem como
variações anatômicas da região que podem colocar em risco a saúde do paciente submetido a este procedimento.
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RESUMO
A Atenção Primária à Saúde (APS) funciona como a principal via de entrada dos pacientes do Sistema Único de Saúde. No Rio de Janeiro o modelo
para reestruturação da APS foi a Estratégia Saúde da Família (ESF). A fim de nortear as ações desenvolvidas pela APS, a Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro criou em 2011 a Carteira Básica de Serviços (CBS). Trata-se de um manual que traduz as ações de saúde
oferecidas à população, e que deve ser de conhecimento do profissional de saúde da ESF do município. Objetiva-se saber a percepção desses
profissionais acerca da CBS, e se os serviços estipulados são de fato realizados integralmente. Para tal foi realizado um estudo qualitativo, cujos
dados foram coletados através de uma entrevista semiestruturada realizada junto a médicos e enfermeiros de 2 unidades de saúde de atenção
primária da cidade do Rio de Janeiro. Foi feita a análise de dados através da análise de conteúdo e os seguintes resultados foram encontrados: os
profissionais têm formação em Saúde da Família ou Saúde Publica; os profissionais possuem conhecimento sobre a AP como porta de entrada do
sistema e suas competências; conhecem a CBS, e sabem que serve para padronizar o atendimento, porém com muitas atribuições dadas ao
profissionais; são capacitados para realização de sutura, porém há problemas com material e/ou estrutura física nas unidades; necessitam de
capacitação em relação à colocação do DIU e acham que não cabe à AP; não há equipamento adequado nas maletas de emergência, e os
profissionais não estão aptos a usá-la; não há farmacêutico responsável pela farmácia para dispensa de controlados durante todo o período de
funcionamento das unidades; falta conhecimento sobre a recomendação da CBS sobre desintoxicação alcoólica na Atenção Primária. Concluímos
que é importante estimular a reflexão crítica dos profissionais de saúde da ESF quanto ao desenvolvimento de sua autonomia e a coresponsabilização, quanto ao conhecimento sobre as atribuições de um profissional voltado para a Atenção Primária, sobre a capacidade de
resolução da AP, sobre a importância do vínculo e da capacitação especifica para o Saúde da Família, pois os profissionais entrevistados não
possuem esta noção sobre o seu papel na AP e ESF, ou pelo menos não identificam como suas essas responsabilidades. A pactuação com a gestão
de metas de trabalho articuladas com as do Núcleo de Apoio ao Saúde da Família podem ajudá-los na execução de algumas ações para as quais
ainda não possuem capacitação/habilidades. Há necessidade deste núcleo ser acionado com maior frequência. Alguns procedimentos devem ser
revistos, tal como a colocação do DIU na AP e a presença do farmacêutico em tempo integral para a dispensação de medicamentos controlados.
Há a necessidade de desenvolvimento de projeto terapêutico individual e coletivo de acordo com as necessidades do território, para melhor
programação da oferta de serviços, pois a falta de padronização do atendimento acarreta prejuízos não só para o paciente como também para o
sistema de saúde e, por isso, merece atenção especial. A CBS pode ajudar nesta orientação.
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RESUMO
O trabalho visa validar a aplicação de um questionário para o diagnóstico das cefaléias para que seja um método auxiliar de triagem das cefaléias
primárias mais prevalentes numa unidade de atenção básica de saúde. Foram avaliados 22 pacientes do ambulatório do PSF, no período abril à
maio de 2013, que tinham como queixa principal cefaléia. Em todos os pacientes foi aplicado um questionário baseado nos critérios da
Internacional Headche Society, que foi anteriormente traduzido e modificado pelo grupo de alunos da Liga de Neurologia. Os pacientes eram
atendidos normalmente pelos médicos do Programa de Saúde da Família (PSF) e devido ter como queixa clínica cefaléia eram solicitados a
participar da pesquisa. Foram utilizadas as anotações do exame físico e dos exames complementares realizadas pelos médicos do PSF que
estavam escritas no prontuário. Devido a maior prevalência das cefaléias do tipo enxaqueca e do tipo tensão foram estas primeiramente
classificadas e o restante classificadas em outras cefaléias. Os dados serão analisados quando obtivermos um número maior de pacientes,
esperado, aproximadamente, 100. Os resultados obtidos são preliminares, devido ainda a pesquisa estar na fase de análise dos pacientes com
queixa de cefaléia atendidos no PSF. Dos 22 pacientes estudados, 18 pacientes tinham cefaléia primárias e desses, 11 preenchiam critérios de
diagnóstico para cefaléia tensional e 7 para enxaqueca. Os demais pacientes foram, inicialmente, classificados como outras cefaléias. Esses dados
já direcionam para maior prevalência desses dois tipos de dor equiparando com os dados dos resultados da literatura. Cefaléia é um importante
sintoma no cotidiano da prática clínica devido sua alta prevalência e impacto na qualidade de vida de um paciente com dor. Apenas 1% de todas
cefaléias são ocasionadas por patologias graves e que irão necessitar de atendimento de urgência. No primeiro momento do atendimento é
importante diferenciar a cefaléia primária da secundária e assim deve-se atentar para os sinais e sintomas de alerta para essa classificação de dor.
O conhecimento dos tipos de cefaléias necessita constar nos atendimentos de atenção básica de saúde, evitando os encaminhamentos ao
especialista e minimizando os custos de exames complementares não necessários, principalmente, ao diagnóstico das cefaléias do tipo enxaqueca
e do tipo tensão. Em várias partes do mundo são utilizados questionários validados para cefaléia. Espera-se que a utilização do questionário possa
ser útil como ferramenta na investigação e classificação dos casos de cefaléia na unidade do PSF.
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RESUMO
As leishmanioses são doenças infecciosas causadas por protozoários do gênero Leishmania. De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(WHO), existem aproximadamente dois milhões de casos novos das diferentes formas clínicas da doença por ano (WHO, 2010). A doença pode se
manifestar em quatro diferentes formas clínicas, sendo a Leishmaniose cutânea localizada a forma mais frequente. O diagnóstico histopatológico
de Leishmaniose só pode ser firmado com a observação de formas amastigotas do parasito, tendo-se muitos casos com laudo de compatibilidade
com a doença, sem confirmação, dificultando as decisões terapêuticas. Isso acontece principalmente nos casos de infecção por L.(Vianna)
braziliensis, pelo baixo parasitismo tissular. O processamento de amostras de lesão em resinas plástica, como GMA, vem trazendo inúmeras
vantagens em relação à inclusão em parafina, permitindo uma melhor observação das alterações morfológicas e visualização das formas
amastigotas no tecido. O diagnóstico molecular tem se mostrado mais sensível do que as técnicas convencionais, permitindo a amplificação de
regiões do DNA do parasito, possibilitando maior precisão, além de outras funções, tais como quantificação da carga parasitária, determinação
das espécies, etc. Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para realização de kDNA PCR de amostras de
pacientes com leishmaniose, que encontravam-se incluídas em resina GMA. O estudo retrospectivo foi realizado no LIPMED/IOC/Fiocruz. Foram
utilizadas 9 amostras de lesão de pacientes com suspeita clínica de leishmaniose tegumentar processadas em GMA. 40 cortes de 3µm de cada
caso foram digeridos em TEN 1x + 0.45% NP40 + 250 lg/mL of proteinase K em banho maria a 55ºC por 24 horas. 2 μL desta solução foram
usados na reação de PCR utilizando-se iniciadores de região conservada de kDNA. A visualização das bandas de 120bp (compatível com
Leishmania) foi realizada em gel de agarose corado com brometo de etídio. Como controle, foi utilizada amostra de baço de paciente com
leishmaniose visceral. Dentre as 9 amostras testadas, 7 eram de pacientes com lesão cutânea (3 casos com diagnóstico histopatológico positivo e
4 casos sem confirmação na histopatologia) e 2 eram de pacientes com lesão mucosa (ambos com confirmação histopatológica). Além da amostra
de leishmaniose visceral, foram observadas bandas de 120bp em quatro amostras de pele e nas duas amostras de lesão mucosa. Dentre as
amostras de pele postivas na PCR, duas eram de pacientes sem confirmação diagnóstica na histopatologia. A realização de kDNA PCR em
amostras processadas em resina GMA se mostrou bastante eficaz tantos em casos de lesões cutâneas quanto em lesão mucosa. A metodologia
desenvolvida pode facilitar o manejo clínico destes pacientes, devendo ainda continuar com a quantificação da carga parasitária e sua correlação
clínica.
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RESUMO
O Laboratório de Habilidades (LHE) é uma unidade de apoio pedagógico utilizada na formação de acadêmicos da área de saúde através da
demonstração prática, realização de procedimentos e manobras semiológicas em manequins e pacientes padronizados. No intuito de ampliar as
opções de ensino do LHE, idealizou-se o desenvolvimento de um material didático, de fácil acesso, composto por vídeos, filmados na própria
instituição, para promover o desenvolvimento de habilidades psicomotoras e cognitivas, catalogados em mídias digitais. A partir da seleção de
procedimentos relacionados aos Sistemas Nervoso, Cardiovascular e Respiratório, abordados no segundo período do Curso de Medicina da
Universidade Estácio de Sá, está sendo realizado o registro audiovisual da execução dos mesmos, utilizando manequins da instituição. Para as
filmagens e edições está sendo utilizada a câmera Sony, modelo HDR-CX560 e o software Microsoft Windows® Movie Maker 5.1. O software
Nero® Vision Express 3.1.0.25 será utilizado na finalização, criação de menus e confecção da mídia digital final. Até a presente data, o grupo
realizou a filmagem dos procedimentos relacionados ao Sistema Nervoso (punção lombar, teste de pares cranianos, testes de irritação meníngea,
testes cerebelares, testes medulares, otoscopia e oftalmoscopia). Dentre estes, o procedimento de punção lombar foi o escolhido pelo grupo
como exemplo do trabalho em desenvolvimento apresentado no 50º Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM 2012). Todos os vídeos
foram feitos na instituição, utilizando o material do acervo e com a participação dos próprios integrantes do projeto. A próxima etapa, já em
andamento, envolve: a filmagem dos demais procedimentos do projeto, referentes aos Sistemas Cardiovascular e Respiratório; a edição de
vídeos, com aproximadamente cinco minutos de duração, reunidos em mídia DVD e mpeg; a confecção de um menu de seleção com opções de
assistir apenas a um vídeo específico ou a todos; e a elaboração de legendas para o detalhamento na descrição de cada procedimento. Por ser um
instrumento prático, que pode ser usado tanto em aulas presenciais quanto fora do ambiente institucional, a utilização de ferramentas
inovadoras, como as filmagens, representa uma excelente estratégia de ensino-aprendizagem e de aperfeiçoamento das técnicas pedagógicas
tradicionais.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Medicina

| 87

Titulo:

Entendendo a amamentação: o olhar materno

88

Autor(es) Dayse Demori Gomes da Silva Peres*; Thaíssa Cristina Affonso Nazareth; Gabriel Lopes Amorim; Daniella S.M. Vieira de
Miranda; Juliana Riscado Dias
E-mail para contato: dayse.regulacao@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Amamentação
RESUMO
As questões relacionadas à prática da amamentação têm sido objeto de interesse para muitos ao longo da história. O ser humano foi sendo
levado a conceber alternativas para mulheres que, por opção ou imposição, trilharam o caminho do desmame precoce. Porém, o aleitamento
materno tem se mostrado de fundamental importância para o adequado crescimento e desenvolvimento infantil. Esta pesquisa tem a intenção de
conhecer, na perspectiva da mãe, os caminhos que a levaram à amamentação . Este estudo se justifica pela necessidade de entender por que
algumas mães conseguem manter aleitamento materno exclusivo ou não e se elas foram orientadas e apoiadas sobre a importância deste ato. Os
objetivos deste estudo foram: estudar a perspectiva das mães sobre a importância do aleitamento materno; avaliar o tempo de aleitamento
materno exclusivo; verificar o apoio de profissionais de saúde durante a gravidez e o apoio familiar; relacionar aleitamento com afetividade mãebebê. A pesquisa é de natureza qualitativa. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas cujo roteiro foi construído
pelo grupo de pesquisadores. Foram realizadas 43 entrevistas com mães de lactentes de até um ano de idade. A participação se deu de forma
voluntária, anônima, mediante o seu consentimento e aprovação, após assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. As entrevistas
foram conduzidas com auxílio de um roteiro temático, sem, contudo, impor limite à fala do entrevistado. Os cenários utilizados para a pesquisa
foram o Hospital Municipal Jesus, o Hospital Maternidade Fernando Magalhães e o Hospital dos Servidores do Estado. Para análise dos
depoimentos das mães, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. A maioria das mulheres não realizou amamentação exclusiva por seis
meses. Mas, apesar disso, mais da metade das crianças acima de 6 meses de idade realizou aleitamento exclusivo até os seis meses. Elas
receberam apoio familiar, porém duas foram incentivadas por familiares a interromper a amamentação. Boa parte das mães estabelecem
horários para as mamadas. Em geral, as mães gostaram de amamentar seus filhos. Todas as que fizeram o pré-natal mencionaram alguma
orientação da equipe médica . Concluiu-se que apesar de todas as mães mencionarem alguma orientação por parte dos profissionais de saúde, foi
identificado que houve orientações escassas ou insatisfatórias dadas pela equipe de saúde, com poucas citações sobre informações passadas pelo
pediatra. Também percebeu-se que foram poucas as participações em grupos educativos. Houve predomínio do sentimento de vínculo mãe-bebê,
sendo a amamentação considerada como um ato de amor.
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RESUMO
Em função das grandes modificações na expectativa de vida que estão ocorrendo nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, nos quais a
população idosa vem se tornando cada vez mais presente, é necessário pensar em estratégias para melhoria da qualidade de vida desse grupo
visando o controle das morbidades agudas e das doenças crônicas não-transmissíveis. Vale ressaltar que o envelhecimento é um fenômeno
relativamente novo para os humanos, visto que até meados do século XX a maioria da população vinha a falecer antes de completar 50 anos.
Essas mudanças ocorreram devido ao advento de medidas sanitárias, além de uma melhor disseminação da informação, avanço e melhoria das
técnicas médicas e desenvolvimento socioeconômico dos países. O objetivo desse trabalho foi descrever ações favorecedoras ao envelhecimento
saudável reconhecidas pela literatura científica e chamar a atenção dos profissionais da saúde sobre a necessidade de estudar a Gerontologia e
Geriatria mais profundamente, a fim de cuidar melhor dessa parcela da sociedade que está em constante crescimento. Como metodologia da
pesquisa, foi realizada revisão bibliográfica, técnica caracterizada pela análise e síntese da informação disponibilizada por estudos relevantes
publicados e descritos sobre a população idosa no Brasil nas seguintes bases de dados: Scielo, LILACS, Sociedade Brasileira de Gerontologia e
Geriatria e Ministério da Saúde. Como resultados mais importantes para o tema em questão pode-se elencar três fatores: alimentação (a escolha
de alimentos e os hábitos alimentares), atividade física (como e de que forma deve ser realizada) e doenças prevalentes influenciadas pelos
anteriores. Conclui-se que há necessidade de criação de políticas públicas para garantir o envelhecimento saudável, que vão desde os aspectos
vinculados à educação e saúde até as necessidades dessa população específica. A sociedade deve ser preparada para mudança em seus hábitos
alimentares, estilo de vida e realização de atividades físicas a fim de que doenças prevalentes na velhice sejam prevenidas ou atenuadas. Faz-se
indispensável, também, a criação de incentivos governamentais que possam assegurar o bem-estar da população idosa do país, bem como cursos
e programas profissionalizantes direcionados para a qualificação de pessoal de nível superior e técnico para lidar com essa realidade.
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RESUMO
Estudos experimentais e epidemiológicos mostram estreita relação entre fatores nutricionais durante os períodos embrionário/fetal e o
desenvolvimento de doenças crônicas, tais como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e doenças cardiovasculares
na idade adulta. Acredita-se que os sistemas biológicos são “programados” durante o início de desenvolvimento e seguem uma programação de
desenvolvimento modificada, sendo este fenômeno denominado programação metabólica. O objetivo do presente trabalho é quantificar
utilizando a estereologia o miocárdio de ratos Wistar machos gerados por fêmeas submetidas à restrição proteica durante a gestação
comparando com o grupo controle de fêmeas submetidas à dieta normal. O protocolo experimental foi submetido e aprovado pelo Comitê de
Ética para o Uso de Animais da Fundação Dom André Arcoverde e Valença (CEUA/08/2012). Ratos Wistar gerados por fêmeas normais e restritas
foram divididos em grupo controle e grupo restrito respectivamente, e estudados nas idades: 0, 90 e 180 dias pós-natal (dpn). Foram analisados o
comprimento rostro-anal (CRA) e a massa corporal (MC) da prole, e a partir dos 90 dpn aferiu-se a pressão arterial sistólica (PA) da artéria da
cauda por pletismografia. Na eutanásia os animais foram perfundidos com fixador e seus corações retirados tiveram seus volumes determinados
pelo método de Scherle, sendo em seguida processados para inclusão em parafina. O material incluído em parafina foi seccionado com 3µm de
espessura e corado no Laboratório de Histologia da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá. Depois de coradas as lâminas foram
fotografadas e estão sendo quantificadas estereologicamente, onde será estimada a densidade volumétrica dos componentes do miocárdio,
assim como a densidade de comprimento dos vasos sanguíneos miocárdicos. Analisando a massa corporal observou-se que animais restritos com
0 dpn foram menores e mais leves que animais do grupo controle. Aos 90 dpn o CRA foi menor em animais restritos, entretanto, nas idades 90 e
180 dpn a PA foi maior nesses animais quando comparados ao controle (p<0,05). A partir desses resultados pode-se concluir que a restrição
protéica gestacional provoca baixo peso ao nascer e aumento da PA.
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RESUMO
A exposição ao vírus da hepatite B permanece como o principal risco para profissionais de saúde. Em acidentes pérfuro-cortantes com portadores
do vírus da hepatite B a chance de contaminação varia de 23% a 62%. A introdução da vacina reduziu em 95% a incidência da doença nos
profissionais de saúde, mas para que um indivíduo seja considerado protegido, devem ser comprovados títulos de anti-HBs acima de 10 mUI/mL,
1 a 2 meses após a última dose. Como a vacina foi introduzida no calendário de vacinação em 1998, estima-se que grande parte dos alunos esteja
imunizado ao ingressar, no entanto, sem conhecimento dos títulos de anti-HBs. Os objetivos deste estudo foram: analisar a situação vacinal dos
estudantes de medicina e atualizar o calendário de vacinação; avaliar a resposta à vacina para hepatite B (anti-HBs), correlacionando os títulos
com o número de doses e o intervalo de tempo entre a última dose e a coleta do exame; analisar o custo/benefício da introdução de uma dose de
reforço da vacina antes da dosagem de anti-HBs; divulgação do estudo será feita através de cartazes, redes sociais e e-mails das turmas;
agendamento de consulta, através de telefone celular, para preenchimento do questionário e termo de consentimento; titulação de antiHbs,
antiHBc (DiaSorin's LIAISON®) e HBsAg (Murex ABBOTT®); aplicação de vacina para Hepatite B (Butantan) nos que tiverem esquema incompleto
ou apresentarem títulos de anti-HBs abaixo de 10 mUI/mL; análise estatística (SPSS Software, IBM). 146 estudantes foram entrevistados, 70,3%
do sexo feminino, 78,6% cursando até o 7º período. 62% tinham feito 3 doses de hepatite B, 9,7% não tinham feito nenhuma dose e em 7% essa
informação não foi obtida. Títulos acima de 10mUI/mL foram encontrados em 76,7% dos estudantes que tomaram 3 doses e em 65% dos
estudantes que tomaram apenas 2 doses. Títulos protetores após 1 dose foram observados em 2 estudantes. Todos com menos de 3 doses foram
convidados a se vacinar em datas previamente divulgadas. 80 estudantes foram vacinados, destes, 21 receberam a primeira dose, 17 a segunda,
31 a terceira e 11 uma dose de reforço. Além disso, foi indicada vacina dT(difteria e tétano) em 31 estudantes, tríplice viral (sarampo, caxumba e
rubéola) em 9 e para varicela em 8. Os 16 estudantes com vacinação completa e títulos abaixo de 10mUI/mL foram convidados a tomar uma dose
de reforço: 11 compareceram, destes, 5 colheram novo exame para titulação de anti-HBs e 1 continua com títulos não protetores. Apenas 1 aluno
apresentou títulos de antiHBs associados a infecção natural, correspondendo a uma prevalência de 0,7%. As análises de custo e de correlação
entre o tempo da última dose e os títulos estão em andamento. A despeito da extensa divulgação, pouco mais de 10% dos estudantes
compareceu para avaliação. A ausência de títulos protetores em 23,3% dos alunos com esquema vacinal completo não representa,
necessariamente, uma falha do esquema inicial, já que é esperado que em até 60% dos indivíduos vacinados os títulos caiam ao longo do tempo,
sem perda da proteção. As correlações entre os títulos e o tempo decorrido entre a última dose podem sugerir se esse percentual será maior
quando a geração de estudantes vacinados ao nascer ingressar. Um fator interveniente nessa análise pode ser o aumento nos títulos de anti-HBs
decorrente da exposição do indivíduo vacinado ao vírus selvagem. No entanto, se considerarmos que a prevalência da infecção natural,
observada nesse grupo, é bem abaixo da média do país (7,4%), essa interferência não deve ser significativa. As análises de custo ainda não estão
concluídas, mas, considerando a dificuldade de recrutamento e participação dos alunos observada no estudo, a baixa adesão é um fator
importante a ser considerado na decisão quanto a implementação de uma dose de reforço da vacina antes da coleta do exame, reduzindo a
chance de que os alunos iniciem as atividades profissionais desprotegidos.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi identificar o grau de dependência química, tratamento proposto e eficácia quanto a cessação do tabagismo em
fumantes que participaram do programa anti-tabagismo no CSE-Lapa. Foi realizado estudo retrospectivo em prontuários de 77 pacientes do CSELapa que participaram do programa anti-tabagismo entre abril de 2011 a maio de 2013. O programa em questão consistia no preenchimento de
uma anamnese clínica quando da admissão do paciente, com instituição de tratamento a partir da segunda semana e encontros escalonados da
seguinte maneira: semanais ao 1º mês, quinzenais durante 6 meses e mensais durante 5 meses, até finalizar 1 ano de tratamento. Como critério
de inclusão no estudo foram considerados os pacientes que completaram 1 ano de tratamento, tendo sido descartados os pacientes que
descontinuaram o tratamento nesse período. Cada anamnese foi analisada pelo teste de Fagerstron quanto ao nível de dependência ao tabaco,
tendo sido a pontuação obtida classificada de maneira modificada em um dos 3 grupos criados no estudo: baixa dependência química (0-4
pontos), média dependência química (5 pontos) e elevada dependência química (6-10 pontos). Para cada um dos grupos foram analisados os
seguintes fatores: sexo, idade, tratamento realizado e eficácia do mesmo após 1 ano. Os dados obtidos foram compilados, analisados
estatisticamente por meio de teste Qui-quadrado de tendência e por análise de variância (ANOVA) para duas entradas, com intervalo de confiança
< 95%, e gerados gráficos para apresentação de resultados através do programa GraphPadPrism versão 6.00 para Windows®. Não houve
diferença significativamente estatística, em relação ao sexo, quando observados os graus de dependência química em homens e mulheres. Em
relação à cessação do tabagismo, adesivos de nicotina possuíram um maior potencial de cura do que as pastilhas, independente do grau de
dependência química. No grupo de elevado grau de dependência química ao tabaco, visualizou-se maior dificuldade de abandonar o vício
somente com o tratamento não farmacológico, sendo esta questão também observada no grupo de baixo grau de dependência, situação esta
última possivelmente relacionada a aspectos comportamentais. O trabalho feito pelo Ministério da Saúde no CSE-Lapa mostrou-se eficiente tendo
em vista a porcentagem de cura durante o processo de tratamento ao tabagismo, tendo sido importante para tal a utilização do adesivo de
nicotina. São necessários estudos posteriores, com período maior de acompanhamento, e com um número maior de prontuários analisados, para
reavaliação da eficácia do tratamento após um ano do mesmo.
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RESUMO
Foi realizado estudo transversal entre setembro e outubro com 301 transeuntes, escolhidos aleatoriamente em diversas vias públicas na cidade
do Rio de Janeiro, divididos em suas quatro regiões (zonas sul, oeste, norte e centro). O questionário aplicado foi confeccionado tendo como base
os questionários: Short Form-36 (SF-36)6 e Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)7. Continha vinte e três
perguntas estruturadas sobre os aspectos clínicos da doença, prática de atividade física e qualidade de vida dos entrevistados, além de também
abranger questões como sexo, idade e raça. Como critérios de inclusão no estudo foram considerados indivíduos com mais de 50 anos que
possuíam OA diagnosticada por um médico ou que apresentavam ao menos dois aspectos clínicos referenciados nos critérios do American College
of Rheumatology (dor articular, rigidez matinal por mais de trinta minutos e aumento ou deformidade nas articulações). Os grupos entrevistados
foram classificados como praticantes ou não praticantes de atividades físicas, através de critérios estabelecidos pelo American College of
Rheumatology. Os dados obtidos foram compilados, analisados estatisticamente por meio de teste Qui-quadrado de tendência, com intervalo de
confiança <95%, e gerados gráficos para apresentação de resultados através do programa GraphPad Prism versão 6.00 para Windows® (análise
estatística e gráficos). RESULTADOS E DISCUSSÃO: NÓBREGA, ACL et al, em 1999, evidenciou que a combinação de treinamento de equilíbrio,
caminhadas e exercícios de força é benéfica em pacientes acima de 50 anos. Em nosso estudo, encontramos que somente 10,00% dos portadores
de OA realizam estas atividades concomitantemente, o que pode estar relacionado a piora na percepção de estado de saúde por nós observada.
NETO, EMF; QUELUZ, TT & FREIRE, BFA, em 2011, um estudo com 100 portadores de OA, relacionou a redução da atividade física com a piora da
qualidade de vida. Nossos resultados corroboram a relação mencionada, uma vez que dentre os portadores de OA praticantes de atividade física
regular, 66,67% afirmaram melhora na percepção de sua saúde, enquanto o mesmo ocorreu em apenas 19,28% do grupo sedentário. CREAMER,
P; LETHBRIDGE-CEJKU, M; HOCHBERG, MC, em 1999, ao analisarem 69 portadores de OA no joelho, definiram a OA nesta articulação como a
maior causa de disfunções na terceira idade. Nosso estudo evidenciou a articulação do joelho como a mais afetada, o que pode estar
correlacionado a dificuldade evidenciada na realização de tarefas cotidianas em geral. A realização ou não de atividade física foi o que influenciou
significativamente o grau de disfunção encontrada, quando não praticantes de exercícios físicos relataram dificuldade mais frequentes na
realização de tarefas como andar, abaixar-se, vestir-se e em atividades domésticas. Conclue-se que atividade física é um importante arsenal na
melhora da qualidade de vida em pessoas com AO na cidade do Rio de Janeiro.
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RESUMO
O alcoolismo, também conhecido como síndrome da dependência do álcool, pode ser definido como o consumo excessivo, duradouro e
compulsivo de bebidas alcoólicas, o qual degrada a vida pessoal, familiar, profissional e social do indivíduo. É evidente na atual sociedade, o
consumo cada vez maior e mais precoce de álcool, estando presente no cotidiano de muitos jovens, principalmente universitários. O objetivo
deste estudo foi analisar o predomínio do consumo de bebidas alcoólicas entre os estudantes de Medicina da Universidade Estácio de Sá
(UNESA/RJ) e relacionar tal consumo com perfis comportamentais após sua admissão no curso de ensino superior.Foi realizado estudo transversal
entre os meses de março e abril de 2013, com 323 alunos do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, tendo sido aplicado questionário
com perguntas estruturadas, as quais tiveram como fatores período letivo, sexo, padrão de consumo prévio a sua entrada na faculdade e demais
critérios baseados no Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Os dados adquiridos foram compilados em grupos de padrão ou não de
risco, em grupos por sexo e em quatro agrupamentos por períodos letivos, a seguir: grupo A - do primeiro ao terceiro períodos; grupo B - do
quarto ao sexto períodos; grupo C - do sétimo ao nono períodos e grupo D - do décimo ao décimo segundo períodos. Os dados obtidos foram
coligidos, analisados estatisticamente por meio de teste Qui-quadrado de tendência e por análise de variância (ANOVA) para duas entradas, com
intervalo de confiança < 95%, e gerados gráficos para apresentação de resultados através do programa GraphPad Prism ® versão 6.00 para
Windows® (análise estatística e gráficos). 80% dos integrantes do sexo masculino consomem bebida alcoólica, enquanto o consumo do sexo
feminino é de 83,9%; nos primeiros três períodos do curso, a taxa de alunos com padrão de consumo de risco foi de 31,2%. Já o padrão observado
nos três últimos períodos foi de 48,3% dos entrevistados em uma faixa de alto risco de dependência do álcool. 32,2% das mulheres e 57,6% dos
homens entrevistados apresentaram padrão de consumo de cinco ou mais doses de álcool em uma determinada ocasião, caracterizando o
chamado binge drink. Conclui-se que os estudantes do Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá não apresentaram, em sua maioria,
alteração do seu padrão de consumo em relação ao período anterior a de sua entrada na faculdade; em sua maioria os mesmos consomem
bebida alcoólica; o consumo de álcool por grupos é maior quanto mais próximo do final da faculdade o grupo se encontra.
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RESUMO
A Educação Médica no Brasil, nas últimas três décadas, encontra-se em processo de direcionamento para a formação de um profissional que
valorize o conhecimento geral e o pensamento crítico e reflexivo, pautado em princípios éticos e humanísticos, capaz de atuar na integralidade do
cuidado com senso de responsabilidade e compromisso social. Isto se dá em consonância com o modelo de atenção à saúde atualmente
preconizado que prioriza a atenção primária com o objetivo de garantir o acesso, a integralidade, além do cuidado contínuo, resolutivo e
economicamente viável. Formar médicos para o modelo assistencial baseado no paradigma da integralidade biopsicossocial é uma tarefa árdua,
uma vez que se torna de grande complexidade, já que o processo saúde doença é multifatorial e multidimensional, demandando um
conhecimento em diversas áreas do saber e, não somente, o saber técnico e científico. Assim, a formação médica baseada no modelo tecnicista,
biologicista, voltado para a prática hospitalar não mais atende às necessidades em saúde da população. Dentro deste universo, a Propedêutica
compreende um campo de conhecimento fundamental no ensino médico, para a qualificação do estudante no Método Clínico e na prática clínica,
com potencial para aproximá-lo do modelo assistencial que prioriza a atenção primária. Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo
exploratória, que utilizou a entrevista semi-estruturada para coleta de dados. Procurou identificar a contribuição do ensino da Propedêutica para
a formação do médico generalista na perspectiva da Atenção Primária à Saúde, através da análise da percepção do residente do 1º ano do
Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Como
resultado, foi observada a necessidade do entendimento desta área do conhecimento como algo a ser desenvolvido ao longo de toda a formação
e não somente numa disciplina. Da mesma forma, sua abordagem carece ainda de múltiplos cenários para se trabalhar a relação interpessoal e
ampliar a discussão em torno dos aspectos biopsicossociais visando à construção de uma compreensão do processo saúde-doença e de um
profissional mais adequado às necessidades de saúde da população. Espera- se ter trazido elementos acerca do Ensino da Propedêutica no
contexto da Atenção Primária à Saúde, levantando subsídios para a reestruturação do ensino da Propedêutica na Graduação em Medicina, no
sentido de qualificar o egresso com competências para a atuação em todos os níveis do sistema de saúde, mais especificamente, na atenção
primária, onde o sujeito e a integralidade biopsicossocial tornam-se basilares.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é a avaliação de alunos participantes do grupo Literatura e Medicina, criado a partir de um projeto aprovado pela
FAPERJ. Esses alunos vêm participando de discussões sobre livros e textos médicos há cerca de um ano. Acredita-se que o estudo de textos
literários e das narrativas médicas pode contribuir para uma nova visão do processo de adoecimento do indivíduo e daquele que o trata. Além
disso, uma atividade complementar de leitura e compreensão de textos amplia os conhecimentos gerais dos alunos, preenchendo as lacunas
observadas hoje nos exames a que são submetidos, como o ENADE. A comunicação médica compõe o item III do artigo 4º. das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Com o projeto Literatura e Medicina, foi criado no curso de medicina, um espaço de
estudo literário, na tentativa de ampliar o imaginário dos alunos e seu universo de compreensão. No primeiro trimestre do projeto, o grupo de
alunos foi submetido a oficinas de teatro promovidas por um ator, participante convidado do projeto. Neste tempo também foram assistidos
filmes relacionados a temas médicos e lidos livros no mesmo sentido. Até fevereiro, foram lidos “A Morte de Ivan Ilitch” de Leon Tolstoi, “O
Alienista” de Machado de Assis e “Um Antropólogo em Marte” de Oliver Sachs. Também foram lidos capítulos dos livros “Todo Paciente tem uma
História para Contar” de Lisa Sanders, “A Sobrevivência dos mais Doentes” de Sharon Moalem e “Neonatologia além da UTIN” de Sylvia Porto. A
partir de então, os alunos começaram a produzir seus próprios textos para o livro digital e a escrever o roteiro para a filmagem de um caso clínico,
ambos resultados prometidos a FAPERJ. Os textos foram corrigidos pela professora de literatura participante convidada do projeto e o roteiro
pelo ator participante do projeto. Os primeiros resultados observados foram a melhora significativa da desenvoltura dos alunos, da escolha das
palavras durante os discursos relativos aos textos lidos e uma melhora na escrita, observada principalmente em um aluno. No entanto, esses
resultados são observacionais e subjetivos. Para uma avaliação de possível melhora no desempenho acadêmico foi realizada uma comparação
entre os coeficientes de rendimento anteriores e concomitantes a participação no projeto. Os resultados evidenciaram uma melhora discreta para
a maioria dos alunos. No momento, outros testes estão sendo realizados com as notas obtidas nas diferentes disciplinas, também considerando o
momento anterior e o concomitante à participação no projeto. Além da melhora de desempenho acadêmico, espera-se que os alunos melhorem
também seu vocabulário e escrita da língua portuguesa. Para esta verificação se estuda no momento uma forma de avaliação através de testes ou
comparação dos textos antes e depois da correção. Estas avaliações são inovadoras e, portanto, ainda sujeitas a críticas.
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RESUMO
Inúmeros agentes estressores na formação médica interferem no estilo de vida dos estudantes. A pressão para aprender, o sofrimento humano, o
pouco tempo disponível para o cotidiano podem levar ao comprometimento da qualidade da alimentação. O objetivo deste estudo foi analisar
tipo de alimentação e evolução do IMC estimado de estudantes de Medicina de universidade privada ao longo da graduação. A metodologia
realizada foi de uma pesquisa quantitativa exploratória através de questionário estruturado auto aplicado e não identificado, de 349 alunos do
primeiro ao quinto ano do curso. O cálculo de IMC estimado foi realizado pelos pesquisadores a partir do peso e altura informados pelos
estudantes. Solicitada a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em respeito à Resolução 196/96. Foram realizadas análises
estatísticas com o software Excel 2010 e Epi Info 3.5.1. A alimentação predominante é baseada em arroz e feijão (82,8%), frango (72,7%), carne
vermelha (70,5%) e legumes e verduras (60,7%). Alguns tem como principais alimentos em seu cotidiano os doces (39,3%), massas (36,5%),
refrigerantes (29,8%), frituras (29,2%), alimentos congelados e industrializados (26,7%), mostrando que mais de ¼ dos alunos possuem uma
alimentação inadequada. Cerca de 62,4% dos alunos informam alimentar-se em restaurantes no seu cotidiano, sendo que 13,6% em fast-foods.
Quando analisado o perfil alimentar por gênero, observa-se que o sexo masculino consome mais frituras (33,9% vs. 27%), refrigerantes (34,8% vs.
27,5%), fast foods (19,1% vs. 11,1%), congelados e industrializados (33,9% vs. 23,4%), ao contrário do sexo feminino que consome
predominantemente frango, legumes, verduras, frutas e doces. A curva de IMC estimado de cada sexo apresenta padrão ascendente nos quatro
primeiros anos, onde predomina a atividade teórica do curso. No sexo masculino esta alcança o sobrepeso no quarto ano, se mantendo até o
quinto ano, ao contrário do sexo feminino que começa a retornar ao IMC inicial. O IMC dos estudantes de medicina avaliados possui íntima
relação com sua qualidade alimentar apresentada, que pouco se modificou ao longo dos seis anos, sugerindo uma forte associação com a redução
da atividade física sistemática ao longo do curso. Embora sejam estudantes da área da saúde, a qualidade alimentar não é exemplar em ambos os
sexos. Sendo assim, medidas promotoras de alimentação saudável devem ser estabelecidas tais como: ações educativas e controle dos produtos
alimentícios comercializados no campus.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar por questionário qual o nível de dificuldade para aplicação tópica de medicações oculares: vaporização em
olho fechado ou instilação de gotas em olho aberto e constatar através da observação do paciente, qual método foi tecnicamente melhor
utilizado para aplicação de drogas tópicas oculares. A pesquisa foi um ensaio clínico pareado e randomizado, realizada nos meses de agosto e
setembro de 2012 no ambulatório de oftalmologia da Policlínica Ronaldo Gazolla(Campus Arcos da Lapa, Faculdade de Medicina da Universidade
Estácio de Sá-RJ) em 50 pacientes conveniados de planos de saúde ou do SUS. Foi utilizado um frasco de colírio e um de vaporizador com solução
Optive®. Cada participante aplicou em um dos olhos a solução por vaporização ou instilação de gotas através de um processo randomizado. Foi
perguntado aos pacientes questões pré-formuladas sobre a praticidade de ambos os métodos e observada à técnica de aplicação. 32% acharam
difícil ou muito difícil à vaporização em olho fechado e 34% a instilação de colírio (p=0,9562). A dificuldade mais comum para ambos os métodos
foi “acertar o olho” e ocorreu em 53% dos pacientes que tiveram dificuldades para vaporização e por 65% dos que apresentaram dificuldade para
aplicação de colírio. 38% dos pacientes necessitaram de mais de uma instilação para aplicação do colírio, enquanto 30% dos pacientes precisaram
de mais de uma aplicação para que a droga vaporizada tivesse contato com o olho (p= 0,5224). Em 74% dos pacientes houve toque da ponta do
colírio com os cílios, já com o vaporizador não houve um toque do orifício do vaporizador com o dedo do paciente(p=0,000000005433). Concluise que a vaporização foi o método mais seguro para evitar a contaminação do frasco. A maior facilidade percebida pelos pacientes foi equivalente
para instilar o colírio em relação a vaporização em olho fechado.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é avaliar a percepção dos estudantes de Medicina acerca das características e efeitos que circundam o uso de
anabolizantes esteroides. A pesquisa de campo teve como população alvo os estudantes do primeiro ao terceiro período do curso de graduação
em Medicina da Universidade Estácio de Sá – Campus Arcos da Lapa. Foram entrevistados 149 alunos (103 mulheres e 46 homens) que
voluntariamente responderam a um questionário pré-codificado com questões fechadas e abertas, cujos dados foram analisados com o programa
Microsoft Excel®. Os esteroides androgênicos anabólicos são substâncias sintéticas derivadas do colesterol. Promovem diversos efeitos biológicos,
incluindo o crescimento e o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Embora estudos demonstrem que os esteroides
anabolizantes podem induzir melhor desempenho esportivo e que existem indicações médicas para seu uso, diversas complicações estão
associadas a sua administração. Os esteroides anabolizantes começaram a ser vetados pelo Comitê Olímpico Internacional em 1976 e, de acordo
com a portaria número 344 de 1998, as substâncias anabolizantes devem ser vendidas controladamente, sujeitas à receita de controle especial
em duas vias. Os anabolizantes esteroides são caracterizados como moléculas lipofílicas e, portanto, atravessam facilmente a membrana
plasmática, através de difusão simples, ligando-se a receptores específicos, que podem estar no citoplasma (a maioria) ou no núcleo das células,
formando um complexo esteroide-receptor. Esse complexo desencadeia alterações na conformação das proteínas receptoras promovendo o
controle da expressão gênica e sinalização dos processos para o aumento da síntese de proteínas, para a diminuição de sua degradação e para a
inibição dos efeitos catabólicos dos glicocorticoides. Dentre os resultados obtidos na pesquisa de campo, observou-se que no primeiro e terceiro
períodos temos uma taxa maior de alunos do sexo masculino que sabem a função e/ou definição de anabolizantes maior do que das alunas. No
segundo período a situação é invertida. Assim, a compreensão sobre anabolizantes parece não ter correlação acadêmica com o período em que o
aluno está cursando. Com relação ao uso de anabolizantes verificamos que nenhuma das alunas faz uso desses esteroides, da mesma forma que
nenhum integrante do sexo masculino do 3º período. Contudo, 6% dos alunos do segundo período e 17% dos alunos do terceiro período
relataram que utilizam anabolizantes esteroides, com ou sem prescrição médica. E podemos inferir que os alunos que mais utilizam anabolizantes
são, possivelmente, os que menos sabem sobre seus efeitos adversos. Quando indagados sobre a diferença entre anabolizantes e suplementos,
percebe-se que mais alunas sabem a diferença entre suplementos e anabolizantes (27%) enquanto apenas 18% dos alunos do sexo masculino
sabem diferenciar um do outro. E vale ressaltar que são os alunos do sexo masculino (49%) que relataram a maior utilização de suplementos. Com
esta pesquisa de campo, observou-se que mesmo com toda a informação sobre os efeitos, indicações e fatores acerca dos anabolizantes, o
desconhecimento dessa substância ainda está fortemente presente na sociedade, inclusive nos alunos do curso de Medicina da Universidade
Estácio de Sá, que insiste em utilizar tais produtos considerando, em sua maioria, somente o fator estético. Assim, se faz necessária uma
intervenção sobre o uso indiscriminado de anabolizantes esteroides. Para isso propõe- se que sejam estampadas imagens chocantes dos efeitos
adversos provocados por essas substâncias nas embalagens destes produtos. Essa ação é uma alternativa de custo relativamente baixo e que
possibilitaria uma resposta específica, já que estará sensibilizando diretamente os consumidores.
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RESUMO
Nos últimos anos, o profissional da voz tem dado mais atenção à sua ferramenta de trabalho. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil do
profissional que usa a voz como instrumento de trabalho, atendido na Semana Mundial da Voz de 2013, na Universidade Estácio de Sá. Durante a
Semana Mundial da Voz, foi realizado um questionário, para àqueles que procuravam orientação vocal, sobre o conhecimento da Fonoaudiologia
e da auto-percepção vocal. Os parâmetros analisados foram: tipo de profissional da voz, sintomas vocais, conhecimento sobre hábitos de saúde
vocal e uso do aquecimento/desaquecimento vocal. Trinta por cento dos profissionais da voz que nos procuraram eram profissionais da
educação. Os demais 70% foram divididos em profissionais das artes (18,8%), do marketing (17,7%), da industriae do comércio (13,3%) e de
profissionais do judiciário (12,2%). Quanto aos sintomas vocais, 58,8% referiram rouquidão, 45,5% referiram cansaço vocal, 42,2% referiram
esforço para falar, 34,4% referiram falha na voz, 33,3% referiram perda da voz, 21,1% referiram instabilidade vocal, 5,5% referiram soprosidade e
11,1% dos entrevistados não referiram sintoma vocal. Eventualmente, os entrevistados referiram mais de um sintoma vocal. Quando perguntados
sobre conhecimento prévio dos hábitos de saúde vocal, 56,6% dos profissionais responderam que tinham tal conhecimento e 43,3% responderam
que não. Foram perguntados também se já precisaram de um fonoaudiólogo anteriormente, 40% dos profissionais responderam que sim e 60%
responderam que não. E por fim, quando perguntados se costumam fazer aquecimento e desaquecimento vocais, 16,6% dos profissionais
entrevistados responderam que sim, e a maioria (83,3%) respondeu que não. De acordo com a pesquisa, os profissionais da voz percebem que
sua ferramenta de trabalho sofre sobrecarga vocal, mas a maioria não procura o fonoaudiólogo, apesar de grande parte deste profissional ter
conhecimento dos hábitos de saúde vocal. As alterações vocais decorrem, geralmente, da falta de aquecimento e desaquecimento vocais.
Conclui-se que a participação do Fonoaudiólogo, de forma sistemática, na Semana Mundial da Voz, parece ser um meio eficaz de divulgação do
trabalho profilático que o Fonoaudiólogo faz, minimizando assim, as queixas vocais, dando mais visibilidade à Fonoaudiologia.
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RESUMO
A busca de conhecer melhor as ações de transporte hospitalar de crianças de risco, para entendermos como devemos agir a fim de diminuir o
risco de nossas crianças e adolescentes, é um paradigma a ser enfrentado. O ato de transportar crianças criticamente doentes representa
intrinsecamente um risco ao paciente; mais de 75% dos pacientes transportados por equipes não especializadas podem sofrer sérias
complicações clínicas. O transporte sempre é indicado para beneficiar o pacient, não pode-se submeter pequeno paciente a riscos outros como: o
risco clínico que está inerente a situação clínica do doente, vibrações ambientais, mudanças de temperatura (fatores que afetam a fisiologia da
criança e a eficácia da monitorização), risco de circuito com as acelerações e desacelerações, risco de colisão, entre outros. Deve-se trabalhar com
a previsibilidade de eventos adversos e de complicações no transporte de pacientes críticos, razões pelas quais inúmeros cuidados devem ser
tomados desde o planejamento até a sua realização. É fundamental a construção de protocolos de avaliação de risco para o paciente
transportado, transformando as informações em instrumento de avaliação do antes, durante e depois do transporte. Este estudo foi realizado
com o objetivo de entender como se dá o transporte inter-hospitalar de crianças e adolescentes com necessidade de cuidado em média e alta
complexidade em um hospital pediátrico municipal do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2012 a março de 2013. Trata-se de um estudo
transversal, observacional prospectivo de abordagem quantitativa, com informações coletadas em Livro de Registro do Serviço, autorização de
internação e prontuários de pacientes. Foi confeccionado um instrumento de coleta de dados, com as seguintes variáveis: sociodemográficas, de
transporte, clinicas e de evolução. Sendo considerada inadequação de transporte, as crianças que chegavam ao hospital com ausência das
variáveis: regulação médica, acesso venoso seguro, via aérea pérvia e sem acompanhamento médico. A pesquisa estudou 121 crianças e mostrou
que 26,45% dos pacientes não foram regulados pela Central de Regulação, destes, 53,12%, procediam de outros municípios. O médico esteve
presente em 38,84% dos transportes e 61,15% vieram acompanhados apenas com técnico ou auxiliar de enfermagem, 90% das internações foram
para procedimento clínico e destes 53,21% não apresentavam relatórios de transferência adequado. Concluiu-se então que 61,16% dos
transportes para o hospital municipal pediátrico situado no Rio de Janeiro são inadequados, sendo a variável presença de médico a mais
prevalente. As inadequações ocorreram principalmente, em pacientes encaminhados de outros municípios. Esse estudo identificou que os
transportes de crianças com desconforto respiratório, apresentam inadequações, que podem ser corrigidas, obedecendo a Legislação vigente. Os
autores frente aos achados se propõem a criar um instrumento de normatização de transporte para as características da unidade.
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RESUMO
Apesar da evolução da genética molecular no diagnóstico etiológico de diversas patologias, a Citogenética convencional, através da produção de
cariótipos, permanece como profícuo instrumento de impacto social e na genética clínica para a correta identificação de uma variedade de
síndromes, sendo a primeira linha de investigação de anormalidades cromossômicas em casais inférteis e indicada em amplas condições, como
em malformações congênitas múltiplas, antecedentes pré e peri-natais, sinais clínicos indicativos de aberrações dos cromossomos sexuais,
alterações dermatóglifas, investigação de translocação balanceada como herança de aberração estrutural, investigação de anomalias
cromossômicas em conceptos e genitores de abortos espontâneos e pacientes com alterações hematológicas. O presente trabalho visa
apresentar perfil quantitativo de diagnósticos dos indivíduos encaminhados para avaliação citogenética pelo projeto de extensão universitária
intitulado: Estudo cromossômico dos pacientes com doenças genéticas, realizado na Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, EstácioFMJ. O projeto desenvolve atividades unânimes no estado do Ceará sendo o único a fornecer cariótipo sem custos aos beneficiados de qualquer
faixa etária. A técnica de análise empregada para as metáfases (estas são resultantes de cultura de leucócitos oriundos de sangue periférico dos
pacientes sob investigação genética) inclui a classificação pelo sistema Denver e Patau, em que os cromossomos são classificados em 7 grupos, de
A a G, de acordo com seu tamanho e posição do centrômero. Esse estudo foi quantitativo, transversal, descritivo, retrospectivo dos registros de
laudos genéticos, realizado no período de 10 anos: de janeiro de 2003 (início das atividades do projeto) a maio de 2013. Durante o período
considerado, 260 laudos foram concluídos, destes, 90 pacientes foram diagnosticados com Síndrome de Turner, 81 com Síndrome de Down, 9
apresentaram diagnóstico genético de Síndrome de Edwards, 4 laudos foram compatíveis com Síndrome de Patau, 3 com Síndrome de Klinefelter,
1 caso recebeu diagnóstico de duplo Y, 21 diagnósticos corresponderam à determinação de sexo genético em virtude de genitália ambígua, 48
cariótipos não apresentaram alterações e 3 apresentaram cariótipo 46, XX / 46, XY. Conclui-se que o estudo cromossômico através da
Citogenética convencional, apesar do advento das técnicas moleculares, possui fundamental importância no diagnóstico genético de hipóteses
clínicas frequentes na prática médica, contribuindo para intervenções precoces e auxiliando o aconselhamento genético aos indivíduos e famílias
afetados.
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RESUMO
Pesquisas demonstram inúmeros agentes estressores presentes na formação médica que interferem na saúde e no estilo de vida dos estudantes,
que acabam por desenvolver estratégias atenuadoras do estresse tais como o uso de drogas ilícitas. O objetivo deste estudo foi analisar os
hábitos de estudantes de Medicina de uma universidade privada na cidade do Rio de Janeiro com respeito à utilização de drogas ilícitas. Foi
realizada uma pesquisa quantitativa, exploratória, através de um questionário estruturado auto aplicado e não identificado, de 349 alunos do
primeiro ao quinto ano, após o preenchimento de Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução 196/96. Realizadas
análises estatísticas com o software Excel 2010® e Epi Info 3.5.1. 18,9% dos estudantes d Medicina informaram que utilizaram drogas ilícitas antes
de entrar no curso e destes, 58,8% afirmam terem parado o consumo após o ingresso no curso. 13,4% dos alunos utilizaram alguma droga ilícita
após entrar no curso. 41% dos que relataram uso de drogas antes de ingressar na faculdade fizeram seu uso novamente durante o curso pelo
menos uma vez. Vinte alunos dos 291 (7%) que relataram não ter usado drogas antes de entrar na faculdade fizeram uso de alguma droga ilícita
durante o curso. Em todos os casos a droga predominante foi a maconha, seguida pelo lança perfume e ecstasy. Cerca de 79,2% dos estudantes
que as utilizam também fazem uso do álcool pelo menos uma vez na semana e 91,7% informaram exagero no seu consumo nos últimos 3 meses,
sendo que 50% se envolveu em brigas ou acidentes. Durante o curso d Medicina o uso de drogas ilícitas se reduz quando comparado a antes do
ingresso. O estudo observou a forte associação entre o consumo de drogas, uso abusivo do álcool e a presença de eventos vinculados à violência
e acidentes. Medidas de apoio precisam ser criadas para este grupo de estudantes e análises mais aprofundadas devem ser feitas para buscar o
motivo do uso de drogas ilícitas por um percentual significativo de futuros profissionais da área da saúde.
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RESUMO
Agenesia palpebral é a completa ausência de todas as camadas da pálpebra. Pode apresentar-se como total ou parcial e afetar um ou ambos os
olhos, que é a forma mais comum desta anomalia congênita das pálpebras de gatos, tanto domesticados quanto silvestres. Nenhuma etiologia
específica é estabelecida, embora tenham sido sugeridos certo número de especulações, incluindo teratogenicidade, influências ambientais, bem
como predisposição genética. O objetivo do presente trabalho é relatar a ocorrência da agenesia palpebral lateral bilateral, superior e inferior em
um gato e com isso alertar os clínicos e cirurgiões veterinários para ocorrência desta anomalia, e sua devida reparação cirúrgica. Uma gata de seis
meses de idade foi encaminhada ao Centro de Estudos, Pesquisa e Oftalmologia Veterinária, CEPOV , quando o proprietário queixava-se que,
desde quando recolhida de uma via pública, apresentava irritação crônica em ambos os olhos, com acúmulo de secreção nos mesmos. O exame
oftálmico revelou presença de acúmulo de material mucóide ressecado em ambos os olhos, severo acometimento por agenesia palpebral parcial,
lateral bilateral superior e inferior. As córneas de ambos os olhos apresentavam-se com presença de neovasos superficiais desde a posição 6h até
1h em olho direito (OD) e da posição 11h até 6h em olho esquerdo (OE) e persistência de membranas pupilares (PMP) de íris a córnea e de íris a
cristalino em ambos os olhos. Por decisão do proprietário o animal foi previamente submetido à ovariohisterectomia para posterior cirurgia
plástica palpebral. Durante este período até o procedimento cirúrgico ocular, foi prescrito o uso de um lubrificante ocular em gel, Epitegel® , na
frequência de 4 a 6 X ao dia, após higiene com solução fisiológica fresca a 0,9%. Passados 30 dias da esterilização, o animal foi trazido para
cirurgia, com a rotina pré-anestésica hematológica, bioquímica e de avaliação cardíaca, que revelavam ausência de maiores inconvenientes para o
procedimento anestésico. O animal cumpriu jejum prévio alimentar de 8h e hídrico de 4h. Foi pré-anestesiado com solução de ketamina (5mg/kg)
e Diazepan (1mg/kg), induzido com solução de propofol, seguido de intubação endotraqueal e fornecimento de isofluorano e O2, inicialmente a
4%, com manutenção a 1%. Foi recomendada a correção cirúrgica primeiramente no OE (transposição de comissura total labial pedunculada)
tarsoplastia e, de acordo com o resultado obtido, proceder à cirurgia do OD. As cirurgias foram realizadas conforme a recomendação. A não
correção da anomalia fatalmente iria proporcionar o agravamento da ceratite de exposição ao pelo adjacente ao defeito, e seguiria causando
severa irritação corneal. Aproximadamente 35 dias após a apresentação inicial o animal foi submetido à cirurgia de tarsoplastia, com retirada da
comissura labial ipsilateral com permanência de pedúnculo cutâneo, realizada sutura tanto do bordo palpebral quanto da área dissecada de
formação do pedúnculo. Para tratamento pós-cirúrgico foi prescrito apenas associação de antibiótico, aminoácidos essenciais e vitaminas,
Epitezan® , em forma de pomada oftámica, na frequência de 3 X ao dia. Foi feita uma reavaliação uma semana após o procedimento e o animal
apresentou-se bem e isento de infecção. Após 15 dias retornou para retirada da sutura e foi possível observar que a área de enxertia permanecia
patente. O espaço de tempo entre a primeira visita e o procedimento de correção em si não determinou piora das condições da córnea, o que faz
crer que, a partir de um bom manejo clínico, o cirurgião dispõe de tempo para programar caso a caso, qual será a melhor conduta cirúrgica a ser
adotada.
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RESUMO
Os carrapatos são vetores de muitos patógenos em todo o mundo, incluindo bactérias, protozoários e vírus. Normalmente estes artrópodes
parasitam animais domésticos e silvestres, e já foram assinalados como parasitos de seres humanos, quase sempre em situações de adaptação a
uma nova relação parasitária. Destacam-se como hospedeiros de carrapatos espécies que habitam o ambiente rural e nos últimos anos os animais
de companhia (cães e gatos) têm sido alvos desta relação parasitária. Nesse contexto parasitário, os felinos eram pouco assinalados como
hospedeiros de carrapatos, principalmente pelo fato destes animais realizarem uma limpeza corporal que poderia dificultar a fixação dos
carrapatos em seus corpos. Outros fatores que justificaram o desenvolvimento do projeto foram: a alteração ambiental observada nos últimos
anos, facilitada pelo crescimento populacional e pelos eventos futuros previstos para nosso país e a aproximação entre animais e humanos nos
diferentes ambientes. Com objetivo de analisar a relação parasitária existente entre carrapatos, cães, gatos e cavalos, evidenciando os fatores
condicionantes para ocorrência de riquetsioses nas regiões metropolitana, serrana e sul-fluminense, o presente projeto de pesquisa foi proposto.
Para realização do projeto, estão sendo coletados carrapatos sobre o corpo de cavalos, cães e gatos criados nas três regiões de desenvolvimento
do projeto. Os carrapatos são condicionados em frascos contendo álcool isopropílico e enviados ao Laboratório de Parasitologia do Curso de
Medicina Vetrinária/ Campus Vargem Pequena. A seguir estes carrapatos são identificados através de observações morfológicas com auxílio de
chave dicotômica Aragão e Fonseca (1961). Assim que são identificados, os mesmo são encaminhados ao Laboratório de Referência em Vetores
de Riquetsioses (IOC/FIOCRUZ) para procedimento de análise molecular de infecção por riquétsias. Entre as espécies identificadas, destacam-se
uma dominância por Rhipicephalus sanguineus parasitando cães, Amblyomma cajennense parasitando equinos e o gênero Amblyomma sp e
Anocentor nittens em gatos. Percebe-se também que os cães, gatos e equinos mantém perfil como hospedeiros tanto em ambiente rural como
urbano, com destaque para o crescente número de casos de infestações por carrapatos em gatos nos diferentes ambientes.
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RESUMO
O Atlas Digital de Citologia e Histologia Animal é um projeto de Iniciação Científica que tem como objetivo disponibilizar aos estudantes de
Medicina Veterinária, profissionais e curiosos microfotografias citológicas e histológicas de animais domésticos e silvestres nativos e exóticos.
Além disso através da criação de uma coleção de imagens histológicas ampla visa-se diminuir o número de animais sacrificados e de resíduos
tóxicos lançados no meio ambiente, assim como preencher pelo menos em parte uma lacuna literária que existe no Brasil para o estudo de
histologia na Medicina Veterinária. A histologia é uma disciplina lecionada em todos os cursos de saúde e serve como base de aprendizado para
disciplinas envolvidas em diagnóstico de doenças. Sendo assim, as lâminas da coleção da disciplina de Histologia da Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade Estácio de Sá (UNESA) foram selecionadas, microfotografas e formatadas com a utilização do programa Microsoft
Office Picture Manager. Novas lâminas de órgãos de animais que morreram naturalmente, por motivos diversos na Clínica de Reabilitação de
Animais Silvestre (CRAS), estão sendo confeccionadas no laboratório recém- ativado na Faculdade de Medicina Veterinária. Para isto, assim que a
comunicação do óbito é feita, os animais foram imediatamente dissecados, seus órgãos clivados e fixados por imersão em Formalina de Millong
10% sendo os mesmos então guardados em geladeira até o processamento para inclusão em parafina. No segundo semestre de 2012 recebemos
da CRAS quatro animais uma Garça Branca, um Pinguim Imperador, um Gavião Carcará e um Jacaré de Papo Amarelo todos os animais com
exceção do jacaré tiveram todos os órgãos dissecados. Não foi possível fazer o mesmo com o jacaré, pois este chegou a CRAS já morto sendo
possível apenas coletarmos o seu tegumento já que os outros órgãos estavam em processo de degeneração. Até o momento todas as lâminas da
coleção da disciplina de histologia foram selecionadas e microfotografadas. Quanto aos órgãos dos animais cedidos pela CRAS só foram
processados os órgãos do sistema respiratório. Em conclusão, devido aos poucos dados sobre histologia animal, este trabalho inovador
proporcionará a comunidade científica uma excelente material de consulta além de promover a Faculdade de Medicina Veterinária da Estácio.
Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da Fundação Dom André Arcoverde sob o protocolo de nº
CEUA/07/2012.
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RESUMO
Diante da frequente ocorrência de zoonoses alimentares e do pouco conhecimento que a população possui sobre estas enfermidades, o estudo
discute o conhecimento e profilaxia das zoonoses alimentares por moradores da região de Jardim Sulacap, Rio de Janeiro – RJ, inseridos no
Programa de Saúde da Família. Enfatizam-se algumas zoonoses como Cisticercose, Toxoplasmose e Giardíase com intuito de reduzir sua
prevalência, melhorando assim a saúde e a qualidade de vida da população, demostrando a importância do médico veterinário na educação
sanitária dentro do Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Foi realizado levantamento de dados prospectivos, através de questionário compostos
por perguntas fechadas e abertas relacionadas às zoonoses adquiridas por consumo de alimentos e hábitos de higiene. Os questionários foram
respondidos por moradores do Jardim Sulacap- Rio de Janeiro participantes do programa de saúde da família. Cada entrevistado preencheu o
termo de consentimento, prosseguindo a participação no projeto. Os dados foram analisados através de coeficiente de dominância, que permitiu
observar que a população consegue reconhecer as zoonoses relacionadas na pesquisa, porém desconhecem as medidas profiláticas. Com relação
a teníase/cisticercose, foi possível observar a dificuldade em saber diferenciar as formas de infecção corretas, equívoco este que colabora na
manutenção dos casos. Com relação a Toxoplasmose, ainda figura a imagem exclusiva do gato, mascarando a ocorrência também por ingestão de
alimentos mal preparados e com relação a giardíase, percebeu-se também uma conduta de higienização de alimentos insatisfatória para reduzir o
número de casos. Dessa forma, fica demonstrada a real necessidade do profissional veterinário se inserir neste contexto, em virtude de possuir
um espectro de atuação em saúde pública muito vasta, inserindo-se em diferentes atividades que podem contemplar a gestão, o planejamento, a
pesquisa, o ensino, a educação em saúde, a vigilância epidemiologia, sanitária e ambiental, sendo de grande importância as doenças e agravos
dos quais se ocupa, particularmente em relação à saúde da família, facilitando a implantação de medidas preventivas efetivas.
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RESUMO
Com o crescente avanço da Patologia Clínica Veterinária como importante ferramenta de apoio diagnóstico, é frequente a solicitação médica para
a realização do Hemograma Completo nos animais domésticos. Este exame é simples, econômico e de rápida execução, e em pouco tempo o
veterinário obtém informações a respeito das análises quantitativas e qualitativas dos elementos figurados do sangue. Entretanto, ao contrário da
Medicina Humana, muitas vezes, na Medicina Veterinária, há um grande intervalo entre a coleta e o processamento da amostra, o que determina
alguns erros na análise qualitativa desses elementos, o que pode prejudicar a interpretação clínica fidedigna. Com o objetivo de analisar a
influência do tempo nos parâmetros quantitativos e qualitativos referentes ao Hemograma Completo, foram analisadas quinze amostras
sanguíneas obtidas em tubos de vacutainer contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), de cães (Canis familiaris) atendidos na PoliclínicaEscola de Medicina Veterinária da Universidade Estácio de Sá, nos seguintes intervalos de tempo: hora zero (logo após a coleta), 8, 12, 24 e 32
horas pós-coleta. Imediatamente após a coleta as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Patologia Clínica da Universidade Estácio de
Sá. Os parâmetros hematológicos como volume globular (VG), leucometria global e plaquetometria foram obtidos através de método de
contagem eletrônica no aparelho ABX Micros 60. A tecnologia deste analisador é baseada no princípio da impedância. A leucometria específica
foi realizada através da microscopia ótica, em objetiva de imersão (100X), na borda de esfregaço sanguíneo corado com MGG (May-Grünwald
Giemsa). Através do esfregaço realizou-se também a hematoscopia, onde foram observados os aspectos morfológicos dos elementos figurados.
Os procedimentos foram repetidos, respeitando-se os intervalos de tempo de 8, 12, 24 e 32 horas. Todas as amostras foram selecionadas sem
levar em consideração raça, sexo, idade, porte ou estado de saúde do cão, ou seja, animais hígidos ou não. Não houve contato direto com os
animais, apenas o material biológico (sangue), que foi utilizado para a pesquisa. Para os parâmetros quantitativos: volume globular, leucometria
global e plaquetometria, de acordo com o tratamento estatístico de Correlação e Regressão, não houve diferença significativa (nível de
significância de 95%) entre os valores médios encontrados nos diferentes intervalos de tempo. Quanto aos parâmetros qualitativos, foram
analisadas as hemácias e os leucócitos, com particular atenção ao formato, tamanho, coloração celular e detalhes estruturais. As plaquetas, por
serem corpúsculos bem pequenos, são mais difíceis de serem visualizados detalhadamente. Foi possível evidenciar intumescimento nuclear,
principalmente nos segmentados; eosinófilos amorfos; alterações na coloração padrão da cromatina de alguns neutrófilos; neutrófilos com a
cromatina rompida; monócitos com a coloração alterada, principalmente do citoplasma que se corou intensamente de azul; hemácias com sinais
claros de degeneração, crenações e formatos anormais e vacuolizações evidentes. Essas alterações foram sendo agravadas de acordo com o
tempo. Conclui-se que as amostras de sangue canino acondicionadas em tubos com EDTA e armazenadas sob refrigeração permanecem viáveis
até 32 horas para a avaliação dos parâmetros quantitativos do Volume Globular, Leucometria Global e Plaquetometria, realizadas em analisador
hematológico automatizado. Mas, os parâmetros qualitativos são extremamente prejudicados pelo contato com EDTA. Sendo assim, é preferível
que os esfregaços sanguíneos sejam realizados logo após a coleta, e de preferência, com o sangue isento do contato com o EDTA.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Medicina Veterinária

| 98

Titulo:

Avaliação dos principais aspectos da cadeia produtiva do molusco Bivalve nodipecten nodosus cultivado na
Baia de Ilha Grande, RJ

Autor(es) Felipe Pereira Barbosa; Luciana Guerim*
E-mail para contato: lucianaguerim@yahoo.com.br
Palavra(s) Chave(s): Maricultura; Produção; Bivalve; Nodipecten; Ilha Grande

99

IES: UNESA

RESUMO
O principal objetivo desta pesquisa foi realizar uma avaliação dos principais aspectos produtivos e sociais durante a cadeia produtiva do molusco
bivalve Nodipecten nodosus cultivado na Baia da Ilha Grande - RJ, reunir importantes informações, e com isso obter um diagnóstico fidedigno da
atual situação na região. Podendo assim servir como mais uma ferramenta para futuras avaliações, pesquisas, que de uma maneira geral,
contribuem para melhoria do setor como um todo. As informações obtidas foram coletadas durante os meses setembro, outubro e novembro de
2012, através de visitas periódicas a fazendas marinhas, onde foi aplicado em forma de entrevista uma espécie de questionário a dez maricultores
produtores de Coquilles de Saint Jacques (Vieira). O questionário foi estruturado de forma que as perguntas foram divididas em análise social e
análise de produção. As perguntas foram relacionadas a estruturação e formalização das fazendas marinhas, níveis de informações técnicas e de
produção dos maricultores, dificuldades durante a cadeia produtiva, destinação do produto final, junto a pontos importantes como fatores
socioambientais relacionados à aqüicultura. Assim por meio dos dados obtidos durante as entrevistas, como em reuniões no SEBRAE e encontros
com representantes da Secretaria Municipal de Pesca e Aqüicultura de Angra dos Reis, foi possível executar as devidas análises e chegar aos
resultados, onde a maioria dos entrevistados eram antigos pescadores, tendo conhecido a atividade da maricultura do meio para o final da
década de 90, através do programa de desenvolvimento descentralizado do Ministerio da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que fez com que
a nova atividade fosse vista como uma alternativa de renda estável devido a escassez na pesca, podendo também junto a isso ocorrer a inserção
das famílias no processo de cultivo. Mas esta inserção familiar não foi observada, assim como quesito renda, uma vez que na maioria das
fazendas estudadas não foi encontrada nenhuma pessoa da família envolvida nas etapas de produção, e metade dos entrevistados exercem outra
atividade para complementar a renda oriunda da maricultura. Em nível de formalização, todos os produtores possuem as devidas licenças
ambientais e de utilização de águas de domínio da união, fato que pode ser explicado por serem exigências mínimas para instalação e operação
de uma fazenda marinha, mas os mesmos se apresentam informais no quesito comercialização e certificação sanitária, o que pode ser
relacionado ao desconhecimento das normas vigentes e processos legais. Nos resultados da análise de produção, observa-se na maioria das
propriedades um plantel de quinze mil animais na água e apenas dois colaboradores efetivos trabalhando no manejo dos animais. Como média de
escoamento da produção está o montante de trinta dúzias mensal, sendo estas destinadas direto ao consumidor final principalmente a turistas na
forma de pratos prontos. Nas limitações encontradas durante a cadeia produtiva o custo de material ganhou destaque. Em relação a
desenvolvimento sustentável, a maioria recebe ou já recebeu informações sobre o assunto e os mesmos possuem conhecimento da relação
ambiente x maricultura. Então através dos resultados foi possível traçar um perfil de produção para os maricultores envolvidos na atividade, e se
obter um diagnóstico real da situação, onde ficou claro e evidente o alto nível de desestruturação; despadronização entre os produtores; falta de
controle produtivo e de planos de gestão; falta de comunicação entre os setores da cadeia produtiva e os próprios maricultores; ausência de
politicas locais; e informalidade dos produtos comercializados. Portanto para que haja algum avanço da maricultura na Baia da Ilha Grande, sendo
possível um desenvolvimento sustentável e ordenado, melhorando a qualidade de vida das comunidades e do produto final é necessária a
conscientização e envolvimento de todos que de alguma forma estão ligados a esta atividade promissora.
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RESUMO
A produção de leite no Brasil é distribuída por todo o país em aproximadamente 1,3 milhões de propriedades que se caracterizam desde
propriedades de subsistência utilizando a ordenha manual como forma de obtenção do leite, até propriedades com tecnologias mais avançadas,
tais como a utilização de ordenha mecanizada e o tanque de resfriamento para armazenamento. A maior parte das propriedades é de caráter
familiar e responsável por 58% da produção nacional. A deficiência de higiene durante os procedimentos da ordenha é uma das principais causas
da deterioração dos produtos de laticínios e, consequentemente, resultando em perdas no rendimento e na qualidade, que acarretam prejuízos a
fazendeiros, pequenos produtores de leite, indústrias de laticínios e ao consumidor. Em busca de melhorar este cenário as cooperativas de leite e
indústrias de laticínios vêm exigindo do produtor uma melhoria na qualidade do leite, que é verificada por indicadores como a temperatura de
armazenamento, a contagem bacteriana total e a contagem de células somáticas no leite. Diante de tal situação, faz-se necessário a busca e a
identificação dos fatores que podem levar a redução da qualidade do leite em sua obtenção. O presente trabalho teve como objetivo comparar
parâmetros indicadores de qualidade, tais como a temperatura de recepção do leite no laticínio, a contagem bacteriana total e a contagem
células somáticas entre o leite obtido por ordenha manual e por ordenha mecanizada. A pesquisa foi realizada em um laticínio situado no
município de Argirita, localizado na zona da mata mineira entre os meses de janeiro e fevereiro de 2013. As amostras de leite foram coletadas de
dezoito produtores rurais que representam 54% do total de produtores da região estudada. Das amostras coletadas, nove foram de produtores
que utilizavam a ordenha manual e nove que utilizavam a ordenha mecanizada como forma de obtenção do leite. A temperatura do leite foi
aferida no momento da recepção no laticínio. Posteriormente, foram coletadas amostras para as análises laboratoriais de contagem de células
somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT). As amostras foram devidamente acondicionadas e enviadas ao Laboratório de Qualidade do
Leite Prof. José de Alencar (LQL), localizado na Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora – MG. A média dos resultados dos parâmetros avaliados
foi de 30ºC e 32ºC e das análises laboratoriais foram de 1,3x106 e 2,52x106 para CBT e de 6,17x105 e 7,02x105 para CCS na ordenha manual e
mecânica respectivamente. As médias dos resultados foram submetidas ao teste "t" de Student (p<0,05) e não foram observadas diferenças
significativas. Estes resultados demonstraram que não houve diferença entre a qualidade higiênico sanitária do leite obtido pela ordenha manual
ou mecanizada para os parâmetros avaliados.
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RESUMO
Visando manter o contato e o convívio com a natureza depois de tantas mudanças industriais e crescimento urbano acelerado, o homem vem
optando por animais de estimação menores, como as aves. A grande variedade de cores, tamanhos, temperamentos e cantos de aves naturais e
migratórias atraem o interesse das pessoas em adquirir um exemplar. O Brasil é o terceiro país dentro da América do Sul em diversidades de
espécies, sendo considerado o país mais rico em variedade de psitacídeos. Apesar desta grande popularidade que as aves vêm apresentando, a
rotina na clínica médica e cirúrgica de aves ainda é basicamente emergencial, e entre as causas mais comuns de enfermidades estão às patologias
de aparelho respiratório. A descrição anatômica de forma ampla e geral dos diferentes órgãos do sistema respiratório das aves e suas variações
filogenéticas através do estudo de muitas espécies de diferentes posições sistemáticas, tamanho corporal e habilidades de voo já estão bem
consolidadas na literatura. Entretanto, a descrição microscópica desses órgãos ainda é escassa, devido à imensa variabilidade de espécies e a
dificuldade em obter material para análise, tendo em vista que, muitas vezes as aves encontradas em óbito já estão em estado de decomposição
inviabilizando o estudo. A determinação das características histológicas normais dos órgãos é necessária para a tipificação microscópica de
patologias e esclarecimento dos aspectos clínicos de várias doenças. Visando ampliar e enriquecer o conhecimento acadêmico-científico, o
presente trabalho relata a histologia de três espécies de diferentes ordens taxonômicas: a ciconiformes representada pela casmerodius albus,
conhecida vulgarmente como garça-branca-grande, a falconiformes representado pelo polyborus plancus, conhecido como gavião-carcará e a
sphenisciformes representado pelo spheniscus magellanicus, o pinguim-de-magalhães. Esses animais foram trazidos ao Centro de Reabilitação de
Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá, situado no campus de Vargem Pequena, por membros da sociedade civil e órgãos de cuidado e
proteção do governo; entretanto, não resistiram às lesões e vieram a óbito de maneira natural, sendo então doados para o presente projeto que
já foi submetido à Comissão de Ética para o cuidado e uso de animais experimentais da Fundação Educacional D. André Arcoverde. Após o óbito
dos animais, foi feita uma dissecção das vísceras do sistema respiratório, sendo selecionados a traqueia e o pulmão desses animais para análise
microscópica. Os órgãos retirados foram imediatamente fixados por imersão em formalina a 10%, posteriormente clivados, incluídos em parafina,
seccionados a 5 µm de espessura em micrótomo e corados com Hematoxilina e Eosina. As lâminas histológicas confeccionadas dos dois órgãos,
das três diferentes espécies foram analisadas microscopicamente e fotografadas. A análise microscópica comparativa permitiu verificar que as
estruturas básicas desses órgãos são bem semelhantes entre a casmerodius albus e o polyborus plancus, mostrando o spheniscus magellanicus
diferenças histológicas particulares provavelmente por ser uma ave sem faculdade de voo.
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RESUMO
Diante da imensa ectoparasitofauna que constitui o ecossistema ocupado pelos animais domésticos é bastante relevante a proposição de criação
e manutenção de acervo entomológico, ixodológico e acarológico de importância médica-veterinária. Diariamente animais silvetres, domésticos
de estimação e de produção zootécnica são atendidos na Policlínica Veterinária da Universidade Estácio de Sá. Alguns desses animais são trazidos
apresentando uma carga ectoparasitária (carrapatos, pulgas, piolhos e ácaros) que são o motivo do agravo desses animais. Todo material
coletado serve para o reconhecimento disciplinar acadêmico, tornando-se material permanente para o ensino da Parasitologia. Com objetivo de
criar e manter a Coleção Entomológica e Acarológica da Universidade Estácio de Sá, foi planejada a execução deste projeto. Para a execução da
metodologia foram separados exemplares pertencentes às ordens: Phtiraptera, Siphonaptera, Diptera, Ixodida, Gamasida, Actinedida e Astigmata.
Parte do material, já estava sob o cuidado da disciplina de Parasitologia representado pelo material depositado na instituição desde a implantação
do curso de Medicina Veterinária. Após separação, processado e técnica de clarificação por lactofenol e montado entra lâmina e lamínula, para
posterior identificação e classificação. Foram confeccionadas lâminas de exemplares de cada ordem, e a classificação realizada com auxílio de
microscopia para observação de características e pela classificação seguindo as chaves de identificação Entomológica de Costa e Lima (1932),
Guimarães e Papavero (1999) e Krantz (1980) e Aragão e Fonseca (1961). Foi identificado e catalogado material referente às espécies de
Phtiraptera: Menacanthus stramineus, Heterodorus spininger, Colpocephalum turbinatum, Lipeurus caponis, Trichodectes canis, Felicola
subrostrata, Damalinia caprae, Haematopinus quadripertusus, Pediculus humanu e Poliplax spinosa. Entre os sifonápteros as espécies catalogadas
são: Pulex irritans, Xenopsylla cheops, Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Polygenes sp, Rhopalopsyllus sp, Tunga penetrans e
Nosopsyllus sp. Com relação aos dípteros Simulium simulium, Culicoides sp, Lutzomyia longipalpis, Culex culex, Anopheles sp e Aedes aegypti.
Quanto ao material de ácaros foram catalogadas as espécies: Anocentos nitens, Boophilus microplus, Riphicephalus sanguineus, Amblyomma
cajennense, Amblyomma dubitatum, Amblyomma mantiquirense, Amblyomma triste, Argas miniatus, Ornythonyssus bacoti, Dermanyssus
gallinae, Varroa destructor, Ophyonyssus natricis, Sarcoptes scabiei, Notoedres cati, Psoroptes equi, Otodectes cynotis, Lynxacarus radowyscki e
Demodex spp. E possível concluir que esta prática auxiliou o desenvolvimento técnico-científico do discente envolvido, bem como reduziu a
necessidade de buscar esse material fora do ambiente acadêmico, possibilitando a redução de custos extras. Outro fator importante foi o
estímulo permitido pelo trabalho, como o de desenvolver material didático digital (atlas, apostilas) que possa ser utilizado pelos discentes e
docentes.
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RESUMO
As plaquetas atuam na hemostasia, na cicatrização de feridas e na neovascularização. Elas liberam diversos fatores de crescimento que estimulam
a angiogênese, promovendo crescimento vascular e proliferação de fibroblastos, que, por sua vez, proporcionam aumento na síntese de
colágeno. Fatores de crescimento (FCs) são polipeptídios específicos, presentes no plasma e em tecidos, que regulam a diferenciação e a
proliferação celulares e, portanto, a regeneração de tecidos. Nos últimos anos tem surgido interesse crescente na utilização desses fatores de
crescimento derivados das plaquetas, que são facilmente isolados a partir de uma amostra de sangue periférico do qual é retirado o plasma rico
em plaquetas (PRP). As primeiras formas de extração do plasma rico em plaquetas foram desenvolvidas através do uso de “kits” próprios para
obtenção de PRP, entretanto, os custos elevados dessa técnica, ainda limitam o seu uso como método viável de obtenção deste biomaterial.
Recentemente, têm-se conseguido a obtenção do PRP com custos menores e utilizando-se de centrífugas convencionais. Embora mais
trabalhosos, os protocolos simplificados permitem a preparação do PRP com custo dez vezes menor e em ambientes mais simples. Para ser
considerado PRP, a concentração mínima deve ser de 500.000 a 1.000.000 plaquetas por μL, ou ainda, possuir aumento de 300 a 400% de
plaquetas em relação à quantidade presente no sangue periférico. Com o objetivo de obter uma técnica de obtenção de PRP economicamente
viável e confiável, inserindo o campus Vargem Pequena da UNESA, como um Centro de Referência na obtenção e fornecimento de PRP autólogo,
reproduziu-se uma técnica de obtenção de PRP, através da metodologia de duas centrifugações, conforme descrito em alguns dos trabalhos
pesquisados. Foram coletados 60 mL de sangue venoso de um equino atendido na Policlínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade
Estácio de Sá, campus Vargem Pequena/RJ, com histórico de uma grave ferida cutânea crônica na nuca, em decorrência de trauma. O animal foi
devidamente atendido e a indicação terapêutica foi cirúrgica. A coleta de sangue ocorreu no dia da cirurgia, sendo o material coletado
acondicionado em 20 tubos de citrato de sódio a 3,2% e submetido à análise quantitativa através do contador de células automático da marca
ABX micros 60. De acordo com a análise, a plaquetometria do animal foi de 163.000/ μL. Em seguida, foi realizada a primeira centrifugação do
sangue, a 2000 rpm durante 10 minutos, obtendo-se duas colunas, uma inferior de cor vermelha, contendo hemácias e outra superior, amarela,
com plasma e plaquetas. Em seguida, a camada superior e a zona de névoa (estreita faixa esbranquiçada entre as duas colunas) foram aspiradas
com auxílio de uma seringa de 10 mL com agulha 40x12mm e acondicionados em outro tubo estéril de 10 mL, sendo realizada uma nova análise
quantitativa, com a qual obteve-se a contagem plaquetária de 149.00/ μL. O material foi novamente submetido a uma segunda centrifugação, a
3000 rpm durante 10 minutos, a fim de se obter o plasma pobre em plaquetas e um botão eritrocitário-plaquetário no fundo do tubo. Foram
retirados dois terços do volume do plasma pobre em plaquetas e o material restante foi agitado, obtendo-se o plasma rico em plaquetas, que foi
submetido a uma nova contagem plaquetária, obtendo-se como resultado 773.000/ μL, o que demonstrou um aumento porcentual da
concentração plaquetária no PRP em relação ao sangue total de cerca de 470%. Conclui-se que, com a metodologia realizada, foi possível obter
concentrações plaquetárias superiores a 500.000 plaquetas/ μL, o que para alguns autores são suficientes para o preparo do PRP, entretanto
ainda não foi possível obter uma concentração plaquetária 6 a 7 vezes superior à da amostra de sangue, o que é obtido com os “kits” específicos
de obtenção de PRP.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi verificar através de características clínicas, achados patológicos, da sorologia por imunofluorescência indireta
e do PCR, a presença de Erhlichia sp. Em cães atendidos na Policlínica Escola de Medicina Veterinária da UNESA. No período de maio de 2012 a
janeiro de 2013 foram verificados, entre os cães atendidos regularmente pelo serviço clínico, os animais que apresentavam entre os sinais clínicos
apatia, fezes escurecidas, melena, epitaxe, petequias ou sufusões e que na patologia clínica apresentaram trombocitopenia e/ou mórulas. Dos
animais atendidos nesse período e com um ou mais dos sintomas cinquenta apresentaram trombocitopenia, nove destes animais apresentavam
mórulas em monócitos. Sob orientação prévia os soros ou plasmas residuais desses animais, que seriam descartados, foram alíquotados em
tubos, identificados e congelados a menos 20 graus centígrados no laboratório de patologia clínica da policlínica veterinária da UNESA. Foi feito o
levantamento das fichas de atendimento clínico, localizado os proprietários, informados da pesquisa e feita a solicitação de autorização escrita
para o uso do material e dados do animal. O soro foi transferido para o laboratório de Referência Nacional de Ixodides e Vetores do Instituo
Osvaldo Cruz na FIOCRUZ. No Laboratório foram feitas as sorologias por Imunofluorescência Indireta utilizando o kit da FÜLLER Laboratories para
Ehrlichia canis. Dos 50 animais 19 apresentaram sorologia positiva (RIFI) em titulos iguais ou superiores a 1:64 (ponto de corte mínimo). Dos
animais positivos três apresentaram mórulas em monócitos, mas seis dos animais com mórulas apresentaram resultados negativos na sorologia,
totalizando os nove achados iniciais. Esses dados demostram a necessidade de reavaliar por PCR e fazer o diagnóstico diferencial para outros
rickettsiales. A sorologias (RIFI) para Anaplasma phagocytophillum deverão ser executadas para o diagnóstico diferencial já que pode haver
reação cruzada e também o PCR.
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RESUMO
Com a chegada do verão, é crescente o número de casos de algumas enfermidades parasitárias na rotina clínica veterinária de pequenos animais.
Miiases são bem frequentes durante o verão, devido a elevação da temperatura ambiente, fazendo com que acelere o desenvolvimento das
moscas. O objetivo do presente trabalho diante do aumento do número de casos de animais atendidos na Policlínica Veterinária com quadro
patológico de miiase, é de identificar as principais causadoras dessa enfermidade. A coleta de material foi realizada na Policlínica Veterinária da
Universidade Estácio de Sá Campus Vargem Pequena, e encaminhado para o Laboratório de Parasitologia para identificação das larvas e pupação
das moscas. Durante o atendimento clínico as larvas eram coletadas com auxilio de uma pinça hemostática, onde foram colocadas parte em um
frasco coletor com álcool e outro frasco contendo pó de serragem. Os animais foram identificados de acordo com raça, pelagem, local da
residência, região do corpo e a coloração do pelo no local da miiase. No laboratório de Parasitologia o processo de identificação foi dividido em
duas partes: a identificação das larvas e identificação das moscas. As larvas foram identificadas com auxilio de lupa eletrônica, e no processo de
clarificação por lactofenol, seguindo chaves de identificação de colônias (GUIMARAES e PAPAVERO, 1999), para montagem de lâminas. E as
moscas foram identificadas através da lupa eletrônica. Dos 10 animais atendidos na policlínica veterinária Estácio de Sá, todos apresentavam larva
no gênero Cochlyomia. Dos animais parasitados, 70% apresentavam apenas o estágio L3, 10% apresentavam apenas o estagio L2 e 20% dos
animais apresentavam larvas no estagio L2 e L3. Todos os animais residiam na zona oeste do Rio de Janeiro. Foram identificados no total 67
larvas, desse total 10 larvas do estagio L2 e 57 do estádio L3. Com esses resultados pode-se perceber que na maioria dos casos os proprietários só
percebem a lesão quando as larvas já estão em estágio L3. De acordo com a coloração do local da lesão, foi observado que 40% dos animais
apresentaram miiase em região clara, 50% em região escura e 10% em locais claros e escuros, quanto ao local da lesão , ocorreu uma variação na
face, perianal, membro anterior direito, membro posterior esquerdo, articulação fêmur tíbio patelar direito, olhos ,narina, anus , boca, dorso e
pescoço . Na observação com relação a pelagem não teve predileção, por pelagem clara ou escura.
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RESUMO
Durante as últimas décadas a cadeia produtiva de alimentos no mundo vem passando por modificações marcantes, como o aumento na
produção, o aparecimento de novas tecnologias no processamento, novos sistemas de distribuição e comercialização em função do aumento da
demanda de grandes volumes de alimentos processados e in natura. Atualmente, o Brasil encontra-se em uma posição de liderança mundial na
produção de alimentos e, diante dessas diversas modificações, surgem novas exigências, principalmente as que envolvem a qualidade e a
segurança dos alimentos, que passaram a ser impostas como condição para a comercialização de produtos, tanto no mercado interno, como para
os países importadores. A cada ano, a participação brasileira no comércio internacional vem crescendo, com destaque para a produção de carnes
bovina, suína e de frango. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, até 2020 a expectativa é que a produção nacional de
carnes suprirá 44,5% do mercado mundial. Baseada na avaliação dos critérios técnicos e sanitários e, pautada na legislação, a inspeção federal
retira da cadeia alimentar produtos que poderiam lesar a saúde se consumidos, evitando a transmissão de doenças. A inspeção sanitária de
produtos de origem animal, no Brasil, apresenta um sistema de controle de processo fundamentado na inspeção contínua e sistemática de todos
os fatores que, de alguma forma, podem interferir na qualidade higiênico sanitária dos produtos expostos ao consumo da população.
Considerando a necessidade de adequação das atividades do Serviço de Inspeção Federal - SIF aos modernos procedimentos adotados no
controle higiênico-sanitário das matérias-primas e dos produtos de origem animal, além do atendimento aos compromissos internacionais
assumidos, acompanhado dos avanços das legislações no tocante às responsabilidades dos fabricantes, passam a complementar as atividades
rotineiras de inspeção, a avaliação da implantação e da execução dos programas de autocontrole por parte da indústria inspecionada. As
modernas legislações dirigidas ao controle sanitário de alimentos tratam esses programas como requisitos básicos para a garantia da inocuidade
dos produtos. O presente trabalho teve como objetivo, verificar o programa de autocontrole e o acompanhamento da avaliação do mesmo,
realizada pelo serviço de inspeção federal, em um entreposto frigorífico, como ferramenta do controle da qualidade higiênico sanitária dos
produtos. No período de junho de 2012 a maio de 2013, em um entreposto frigorífico de carnes, situado no estado do Rio de Janeiro, foi realizada
uma verificação, in loco, em todas as etapas da produção: recebimento, armazenamento e expedição dos produtos e os procedimentos adotados
pela inspeção oficial para verificação, implantação e manutenção dos programas de autocontrole. Com a verificação da execução de todos os
procedimentos realizados, tanto pela indústria, como pelo serviço de inspeção sanitária oficial no entreposto frigorífico, concluiu-se que o
programa de autocontrole atendeu as exigências como ferramenta para controlar a qualidade higiênica sanitária, assim como, a avaliação
realizada pelo serviço de inspeção sanitária oficial.
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RESUMO
A mídia contribui para o aumento da obesidade infantil, devido às propagandas apresentadas nas televisões que influenciam e estimulam o
consumo de alimentos gordurosos e sem valor nutricional. A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que vem se caracterizando como
uma epidemia mundial, aonde a mídia e a indústria de alimentos vêm tendo uma grande participação no agravo da mesma, devido ao estímulo e
da produção abundante de alimentos práticos e saborosos, mas com grandes quantidades de açúcar, sódio e gorduras. Existem evidências de que
a publicidade, num curto prazo de tempo, influencia o consumo semanal e até diário das crianças, em relação a alimentos e bebidas com alto
valor calórico e baixo teor nutritivo. A publicidade não está apenas na televisão e nos intervalos comerciais da programação infantil - está em
todos os espaços, todo o tempo. As crianças brasileiras têm sido bombardeadas pela comunicação de mercado dentro e fora de casa, nas escolas,
nos parques, nas praças, na internet, no cinema e também na televisão, nos intervalos comerciais e na própria programação em ações de
merchandising que, por se misturarem tanto com o conteúdo da programação, em alguns casos, são chamadas de “merchantainment”. A
metodologia utilizada foi uma análise descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, através da Revista Recreio, uma edição do Grupo
Abril®, onde foram analisadas as edições de 05 de Janeiro a 30 agosto de 2012, com um total de 53 edições. Destas 53 edições, foram
encontradas um total de 83 peças publicitárias, e destas, 35 peças eram relacionadas a alimentos ou bebidas. Em 16 dessas edições não houve
qualquer tipo de propaganda relacionada a produtos alimentícios industrializados. Concluiu-se que as mensagens demonstradas são de grande
importância para o consumo indevido destes alimentos, atraindo os consumidores pela identificação aos personagens e contextos, e
culpabilizando apenas os pais pela presença da obesidade ou outras doenças crônicas não transmissíveis. Percebemos a partir das análises das
propagandas algumas das estratégias dirigidas especialmente para o público infantil utilizando personagens, fantasias, brindes e/ou
"merchantaiment". Essa situação tem gerado muitas discussões em torno da necessidade de algum tipo de controle ou mesmo proibição desse
tipo de anúncio que depende de várias outras questões de ordem social, econômica, política, etc. Com isso, a diminuição desses índices não pode
ser alcançada por meio de ações isoladas. O fato é que a criança pode não ter mais acesso a esse tipo de propaganda, mas a proibição da
publicidade infantil de modo isolado não garante que ela não tenha o alimento disponível na própria casa, por hábitos de seus pais, que ela
compre na cantina da escola, por meio dos amigos, etc.
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RESUMO
O mel é um produto consumido pela humanidade há muitos anos, com relatos de seu consumo no antigo Egito. Muito utilizado na preparação de
remédios caseiros, seu consumo cresce cada vez mais devido o conhecimento de suas propriedades medicinais e nutricionais. No entanto, poucas
pessoas dão a devida atenção à qualidade microbiológica e físico-química desse produto, que pode ser alterada durante a fabricação,
armazenamento e comercialização inadequados. Comparado com outros produtos de origem animal, o mel apresenta uma baixa microbiota,
porém não é um alimento estéril e está susceptível a contaminações pela manipulação inadequada. As características físico-químicas do mel são
parâmetros que remetem à qualidade do produto e, se não forem respeitadas, podem contribuir para riscos à sua saúde de quem o consome.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica e físico-química do mel de abelha comercializado no município de
Fortaleza-CE. Para as análises físico-químicas, dezessete amostras foram obtidas em feiras livres e supermercados do município e avaliadas
quanto os teores de açúcares redutores, sacarose aparente, umidade, pH, sólidos insolúveis, cinzas, acidez total, hidroximetilfurfural (HMF),
atividade diastática, e reação de lugol. Para as análises microbiológicas, do total das amostras obtidas, dez foram selecionadas para avaliar a
presença dos seguintes micro-organismos: coliformes totais e termotolerantes, contagem de bolores e leveduras, contagem de Staphylococcus
sp., pesquisa de Salmonella sp. E Clostridium sulfito redutores. As análises físico-químicas demonstraram que somente uma amostra apresentou
teor de umidade de 28,87%, estando em desacordo com limite máximo (20 %) estabelecido pela legislação brasileira. Açúcares redutores e
sacarose variaram nas amostras entre 23,71% a 71,02% e 5,91% a 23,03%, respectivamente. Todas as amostras foram consideradas reprovadas
para os teores de açúcares redutores e, em relação aos teores de sacarose aparente, somente uma amostra atendeu aos requisitos estabelecidos.
Nenhuma amostra ultrapassou o limite máximo estabelecido pela legislação para cinzas (0,6g/100g) e para HMF (60 mg/Kg.). Embora não seja
uma análise obrigatória para o controle de qualidade do mel, o pH é um importante fator na velocidade da formação do HMF e, os valores
observados para esse parâmetro variaram de 3 à 4,31, o que corroboram com a ausência deste nas determinações. Nas análises de acidez total,
duas amostras apresentaram valores acima do limite máximo (50 meq.) e em relação ao teste de lugol, apenas duas amostras apresentaram
mudança de coloração, evidenciando assim a presença de amido e/ou dextrinas na sua composição, sendo um indicativo de fraude no produto.
Em relação às análises microbiológicas, constatou-se que nenhuma amostra apresentou os micro-organismos pesquisados, o que corrobora com
os padrões exigidos pela legislação brasileira. Apesar da referida legislação não estabelecer parâmetros para os patógenos pesquisados, é
relevante investigá-los pelo fato destes poderem ser originados de uma contaminação secundária, o que pode contribuir para um risco em
potencial a saúde dos consumidores, pela possibilidade de ocasionarem doenças transmitidas por alimentos. Outro fator importante que pode ter
contribuído para a ausência de micro-organismos nesse alimento é alta concentração de açúcares presentes, que favorece a redução da atividade
de água do alimento, interferindo negativamente no crescimento microbiano. Sendo assim, os méis de abelha comercializados no município de
Fortaleza-CE apresentaram características físico-químicas incoerentes com alguns parâmetros recomendados pela legislação brasileira, o que
reforça a necessidade de um maior controle em relação aos aspectos de produção e comercialização desse produto. Mas, ao observar os aspectos
microbiológicos, constata-se que este alimento pode ser adquirido com segurança pelos consumidores, pois são inócuos à saúde.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Nutrição

| 103

Titulo:

Avaliação do consumo de frutas e verduras dos pacientes atendidos na unidade básica de saúde de Bela Vista,
São José, SC

104

Autor(es) Patricia Lovatel Acioly*; Bárbara Maria da Silva; Silvana Maria Mueller; Vania Passero
E-mail para contato: patricia.acioly@estacio.br
IES: FESSC
Palavra(s) Chave(s): Consumo de Vegetais; Micronutrientes; Unidade Básica de Saúde; Alimentação Equilibrada
RESUMO
A importância de ter uma alimentação saudável, equilibrada, rica em nutrientes, com proteção de doenças crônicas não transmissíveis e dos
agravos nutricionais como obesidade é o motivo de grande procura dos serviços de nutrição pela população que utiliza o Sistema Único de Saúde,
visto que o nutricionista não faz parte da equipe multidisciplinar das Unidades Básicas de Saúde no Brasil. O presente estudo teve como objetivo
avaliar o consumo de frutas e verduras dos pacientes que procuraram atendimento nutricional na Unidade Básica de Saúde Bela Vista (UBSBV) de
São José, Santa Catarina, através do estágio obrigatório da disciplina de Estágio Supervisionado em Saúde Pública e relacionar com a
recomendação em gramas estipulada pela Organização Mundial da Saúde e das porções presentes na atual Pirâmide Alimentar. A avaliação foi
feita através de inquérito alimentar de dia usual na primeira consulta onde os pacientes apontavam, através de ferramenta bibliográfica contendo
fotos de alimentos, o tamanho da porção consumida. Durante o atendimento também se realizou anamnese padrão contendo dados
sóciodemográficos, motivo da consulta, história clínica, sinais e sintomas, hábito intestinal, hábito urinário, alergias e intolerâncias, histórico
familiar de doenças, avaliação antropométrica (peso atual, estatura, circunferência da cintura, abdominal e IMC), exames laboratoriais, hábito de
vida Após conversão dos dados, os resultados mostraram que 62% dos usuários não consumiam o proposto, 25% apresentaram diagnóstico de
diabetes mellitus e 17% hipertensão arterial sistêmica. Estas informações apresentam contribuições multidisciplinares á construção de
recomendações e metas prescritas visto que a maioria da população desconhece o recomendado e os benefícios das vitaminas, minerais e fibras,
atuando em uma melhora da saúde em um todo e no controle de doenças.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi determinar o diagnóstico nutricional e percentual de perda de peso de crianças e adolescentes com diagnóstico
de tumores sólidos malignos. Foram avaliados 19 crianças e adolescentes em tratamento com idade entre 1 e 16 anos. Para traçar o perfil
nutricional da amostra, foi realizada uma anamnese (dados gerais: nome data de nascimento, idade, diagnóstico clínico, tipo/tempo de
tratamento e reações adversas) e avaliação antropométrica (peso, estatura e % perda de peso (PP)). Para classificação do estado nutricional
foram utilizados os critérios da OMS de 2006 e 2007 de escore-Z para: peso para idade (P/I) (em menores de 11 anos), índice de massa corporal
(IMC) para idade (IMC/I) e estatura para idade (E/I). De acordo com o escore-Z de IMC/I, P/I e E/I observou-se incidência de desnutrição em
31,6%, 21,4% e 5,3%, respectivamente. Através do IMC/I constatou-se que 42,9% da amostra está eutrófica, 28,6% encontra-se em risco
nutricional e 28,6% está desnutrida. Pela relação P/I verificou-se que 60% da população está com o peso adequado para idade, 20% com baixo
peso para idade e 20% desnutrida. Na avaliação E/I, foi identificado que 85,7% dos pacientes estão com estatura adequada para idade, 7,1%
baixos para idade e 7,1% alto para idade. Com relação ao peso, cerca de 85% dos pacientes avaliados apresentaram perda ponderal, 10% ganhou
peso e 5% permaneceu com seu peso habitual após o tratamento. Conclui-se que os pacientes avaliados apresentaram alto índice de
desnutrição, até mais do que aqueles encontrados em literatura pré-existente. Além disso, o percentual de perda de peso foi o parâmetro mais
sensível para o diagnóstico nutricional apontando dados alarmantes de déficits nutricionais. O estado nutricional desses pacientes apresenta um
grande impacto na dose da medicação usada no tratamento, na expectativa de vida, complicações e tempo de internação hospitalar, além de ter
uma influência direta na qualidade de vida e sobrevida desses pacientes. Uma maior atenção nutricional pode trazer como benefícios: garantir o
crescimento e desenvolvimento normal da criança; modular a resposta inflamatória sistêmica; preservar ou melhorar o estado nutricional do
paciente, prevenindo desnutrição, aumentando a resposta ao tratamento, das taxas de sobrevida e qualidade de vida desta população. Assim,
sugere-se a inclusão de um nutricionista clínico na equipe multidisciplinar, para diagnosticar precocemente o estado nutricional e intervir de
forma mais efetiva na terapêutica nutricional.
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RESUMO
O consumo de frutas e hortaliças, principais fontes de fibras, vitaminas e minerais na dieta, está associado à baixa incidência de doenças crônicas
não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, câncer e hipertensão arterial sistêmica. Além da composição nutricional citada acima, frutas e
hortaliças também fornecem compostos bioativos, componentes não nutritivos que exercem efeito fisiológico positivo à saúde. O objetivo do
trabalho foi identificar os principais compostos bioativos de frutas e hortaliças comumente utilizadas pela população e avaliar o possível efeito
sinérgico de sua ingestão conjunta na forma de sucos mistos. Foram analisadas duas frutas, abacaxi e laranja, e três hortaliças, couve, agrião e
hortelã. Cada alimento individualmente, e suas combinações como suco misto foram extraídos com solução de acetona 80%, o solvente
evaporado em rotavapor e o resíduo ressuspendido em metanol 70%. As amostras foram então armazenadas sob refrigeração e posteriormente
analisadas para compostos bioativos. O teor de polifenóis totais foi avaliado utilizando o reagente Folin-Ciocalteau utilizando ácido gálico como
padrão. O teor de flavonoides totais foi determinado espectrofotométricamente, utilizando catequina como padrão. O maior teor de polifenois,
por grama de peso fresco, foi observado na hortelã, seguida da couve, agrião, laranja e abacaxi. O teor de flavonoides seguiu a mesma
distribuição tendo, porém, diferença mais pronunciada entre a hortelã e os demais alimentos analisados. Ao comparar os valores de polifenois e
flavonoides entre os sucos mistos, aquele com maior teor de compostos bioativos foi o suco misto de laranja com couve, seguido do suco de
abacaxi com couve, abacaxi com agrião e abacaxi com hortelã. Apesar de apresentar os maiores teores de polifenois e flavonoides
individualmente, a baixa quantidade de hortelã utilizada no suco misto promoveu pouca influência nos compostos bioativos do suco misto. Ao
contrário, a maior proporção utilizada de laranja no suco misto de laranja com couve permitiu a primeira colocação deste entre os sucos.
Comparando os valores obtidos pelo cálculo teórico com aqueles das análises práticas dos sucos mistos, pode-se observar que nas amostras
analisadas parece haver um efeito sinérgico entre os componentes, apresentando maior detecção de polifenóis totais na análise prática. O
mesmo efeito não é tão evidente para flavonoides totais. A combinação de frutas e hortaliças na forma de sucos pode representar uma forma
simples de promover o aumento da ingestão de compostos bioativos e potencializar os efeitos benéficos individuais dos alimentos, devendo-se
avaliar em seguida o impacto sobre a capacidade antioxidante dos sucos.
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RESUMO
Este estudo buscou discutir a atuação e a importância do nutricionista na Estratégia de Saúde da Família (ESF), sob o olhar de diferentes
trabalhadores de saúde, que desempenham suas funções na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bela Vista, em São José, SC. Trata-se de um estudo
exploratório, com objetivo de avaliar o conhecimento dos profissionais sobre a atuação do nutricionista em Programas de Saúde da Família (PSF).
Os dados foram obtidos através de questionário autoaplicável. Não há dúvida sobre a grande influência que a alimentação tem sobre a saúde das
pessoas e a necessidade de inseri-la na prevenção e controle de algumas doenças. A discussão é a quem compete realizar este trabalho e quais
são as estratégias para a promoção de práticas alimentares saudáveis. O Ministério da Educação aponta que o nutricionista deve ser capacitado
para atuar visando à segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas em que a alimentação e a nutrição se apresentarem
fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. A amostra
deste estudo foi constituída por médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos e agentes de saúde totalizando 41
profissionais. 83% dos profissionais entendem que o principal papel do nutricionista é completar o tratamento do paciente trabalhando em
conjunto com a equipe multidisciplinar, porém 2% ainda desconhecem a função, afirmando que o nutricionista apenas cuida da alimentação e do
bem estar do paciente. 63% afirmam que o nutricionista é o profissional mais apto para tratar doenças relacionadas à alimentação. Dos
profissionais com nível superior, 94% afirmam que no exercício da sua profissão, a nutrição e a alimentação são importantes aliadas na
prevenção, tratamento e orientação do paciente. Em relação à alimentação e nutrição, 72% disseram que orientam o básico, e encaminham o
paciente para o nutricionista, se necessário, 6% modificam a dieta, orientam o paciente e não acham necessário o encaminhamento, 11% alteram
a dieta e orientam o paciente, mas julgam necessário o encaminhamento do paciente ao nutricionista. Diante do exposto observou-se que os
profissionais conhecem a importância do nutricionista junto a equipe multidisciplinar, porém lamentavelmente ainda não existe o nutricionista
trabalhando na UBS. O trabalho permanente do profissional de nutrição junto da equipe multidisciplinar, completaria o tratamento clínico
realizando a orientação nutricional aos pacientes de como alimentar-se de forma mais saudável e nutritiva, melhorando a qualidade de vida e
evitando doenças. Deve-se resgatar a participação do profissional como membro de uma equipe multiprofissional de saúde em atividades de
Vigilância Sanitária, educação nutricional, controle de enfermidades, suplementação e recuperação nutricional, além de discutir a estrutura sóciopolítica, causa da problemática nutricional. Uma vez detectada a necessidade da atuação do nutricionista junto da equipe multidisciplinar, e
mediante a um retorno positivo na aceitabilidade por partes dos profissionais, pode-se afirmar que a equipe de saúde não está completa, uma vez
que falta a participação efetiva do nutricionista com os seus conhecimentos específicos sobre os problemas alimentares que afetam a saúde e a
qualidade de vida da população. Fica evidente que existe demanda para o trabalho do nutricionista em Saúde Pública, e este apresenta-se como o
profissional melhor preparado quando envolve aspectos nutricionais tanto em serviços preventivos, quanto curativos ou paliativos que
necessitam de conhecimento técnico e científico em nutrição e dietética. Desta forma, faz-se necessária a inclusão deste profissional na atenção
básica, para que se torne possível o desenvolvimento de ações voltadas à alimentação e nutrição.
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RESUMO
A dieta balanceada desde a infância é fundamental para o crescimento saudável e o desenvolvimento intelectual, reduzindo a incidência de
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), visando à prevenção de distúrbios nutricionais, como a anemia ferropriva, a desnutrição, a
obesidade, a hipertensão e o diabetes. Hábitos alimentares são influenciados por diversos fatores como o ambiente familiar, que inclui os
exemplos dados pelos pais e as demais pessoas do convívio familiar, em especial a escola onde a criança passa a maior parte do tempo, o
ambiente e a atmosfera ao redor do alimento na hora da refeição também influencia na quantidade de alimento ingerido. A educação é inerente
à vida. O ser humano aprende e se desenvolve ao longo de sua existência no esforço por responder aos desafios cotidianos. A educação acontece
nesse cotidiano social e também por intermédio de ações de instrução e ensino planejadas por pessoas capacitadas para tal. Entre os espaços
viáveis para o desenvolvimento de ações de educação nutricional voltadas à construção da segurança alimentar e nutricional, destaca-se a escola,
que é um espaço propício a vivência e formação de hábitos, por ser um local onde os indivíduos passam parte importante de seu tempo. A
Educação Nutricional é um desafio atual. É apontada por cientistas respeitados como estratégia prioritária para programas de saúde; é
considerada atividade privativa do nutricionista segundo a lei que regulamenta a profissão; faz parte das atividades deste profissional em todos os
campos de atuação. Os três desafios que se apresentam para o campo da educação nutricional nos dias de hoje são: a construção de teorias
apoiadas em pesquisas que reflitam a nossa realidade, a implementação de atividades de Educação Nutricional em Serviços Públicos de Saúde e o
investimento na formação de especialistas, isto é, nutricionistas com capacitação nas áreas de educação e educação em saúde. O presente
trabalho teve como objetivo o planejamento e a execução de ações educativas em uma creche no Estado do Rio de Janeiro, a fim de promover a
educação nutricional das crianças e dos funcionários da unidade. A unidade na qual efetuamos o presente trabalho é uma creche comunitária,
mantida através de doações de voluntários. São assistidas na unidade 66 crianças em período integral, moradores do bairro Jacarepaguá, na faixa
etária de 02 a 04 anos. A unidade funciona no andar superior de uma Igreja Católica com espaço físico limitado. Antes de iniciar as atividades na
creche foi realizada uma avaliação antropométrica em todas as crianças, totalizando 66 avaliados, onde 31 são do sexo feminino e 35 do sexo
masculino. Ao final, os dados obtidos foram analisados com intuito de classificar o estado nutricional das crianças utilizando peso/idade (P/I) e
altura/idade (A/I), onde verificou-se que 100% dos avaliados encontram-se em eutrofia. Foram planejadas e executadas no total 4 ações
educativas: uma com as manipuladoras de alimentos com enfoque na alimentação saudável; 2 com as crianças abordando dois temas diferentes
(um teatro falando sobre legumes e uma degustação com 19 diferentes tipos de frutas) e 1 com as professoras e auxiliares, sobre escolhas
alimentares saudáveis. A conclusão do trabalho foi que as ações educativas mudaram alguns hábitos das crianças, dos funcionários e das
professoras. Mesmo que de forma pontual os resultados foram visíveis principalmente no horário das refeições onde grande parte da comida era
descartada pelas crianças e passou a ser consumida e identificada, assim como as frutas que eram ignoradas e desconhecidas passaram a ser
saboreadas e seu uso otimizado. O retorno foi além do esperado, pois não apenas conseguiu-se inserir uma ideia de hábitos mais saudáveis e a
inserção de novos alimentos na dieta das crianças além de minimizar o desperdício de legumes e frutas na unidade.
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RESUMO
O aumento substancial da geração de resíduos sólidos urbanos, devido ao crescimento populacional das sociedades de consumo, tem constituído
um grande problema ambiental. Em 2012, foram coletadas 183,5 mil toneladas de resíduos sólidos por dia no Brasil. A matéria orgânica
representa 51,4% do lixo diário, e apenas 31,9% é composto de material reciclável. Objetiva-se estudar a viabilidade da compostagem doméstica
de resíduos sólidos orgânicos domiciliares, com vistas a apresentar para a sociedade Ludovivence, alternativas para o aproveitamento desse
material na fonte, e consequentemente para uma mudança de atitudes frente ao meio em que vivemos. Os discentes do 3º período do Curso de
Nutrição (2012.2) da Faculdade Estácio São Luís, realizaram no período entre setembro e novembro de 2012, sob orientação, a produção de
adubo orgânico, utilizando a técnica de compostagem, e a plantação de sementes de coentro, pimentão, tomate e alface em garrafas pet. As
composteiras foram colocadas numa área protegida do sol, mas bem arejadas, onde permaneceram por um período de 90 dias. A temperatura, o
pH e umidade da massa de orgânica na composteira foram aferidos semanalmente. Foi realizada diariamente, inspeção visual do material em
compostagem, visando detectar possíveis alterações importantes, geração de odores e percolados, e atração de vetores. O arejamento, por
revolvimento do material, foi realizado uma vez por semana, para obtenção do composto mais rapidamente. A compostagem doméstica se
mostrou viável para a ciclagem de resíduos sólidos orgânicos domiciliares, e num período de 90 dias originou um composto com boas
características, com potencial para uso agrícola e/ou como substrato para plantas. A compostagem doméstica de resíduos sólidos orgânicos
domiciliares, se devidamente conduzida, considerando-se os fatores básicos do processo, como aeração, umidade (50 a 60% durante o
proessamento) e temperatura (65 °C), pH em torno de 5,5 e 7,0, não resulta na geração de mau cheiro e/ou atração de vetores. A compostagem
doméstica de resíduos sólidos orgânicos consiste numa alternativa viável para a ciclagem desse tipo de resíduo, podendo ser empregada em
prefeituras, escolas, casas, condomínios e propriedades rurais.
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RESUMO
O resveratrol é uma fitoalexina de ocorrência natural da uva identificado em 72 espécies de plantas, muitas incluídas na dieta humana como
amoras, amendoins e uvas. O resveratrol é sintetizado naturalmente pelas plantas sob duas formas isômeras: trans-resveratrol (trans- 3, 5, 4′trihidroxiestilbeno) e cis-resveratrol (cis- 3, 5′, 4 trihidroxiestilbeno). O isômero trans é a forma mais estável do resveratrol e farmacologicamente
ativa. A uva e o vinho tinto são uma das maiores fontes de resveratrol, em especial nas espécies Vitis vinífera e Vitis labrusca. As uvas que
originam os melhores vinhos são da espécie Vitis vinifera, de origem européia, que possui inúmeras castas. O resveratrol é considerado o principal
polifenol responsável por propiciar benefícios cardiovasculares devido às propriedades antioxidantes e outros efeitos fisiológicos. A orientação
para o consumo moderado de vinho se deve ao fato de que os compostos fenólicos presentes no vinho tinto podem ajudar na manutenção da
saúde dos vasos sanguíneos e o álcool, em doses moderadas, desempenha efeito protetor no sistema cardiovascular. O resveratrol tem a
capacidade de proteger as LDL-C contra o ataque oxidativo, inibindo a produção de óxido nítrico e mantendo níveis de endotelina- 1. O objetivo
deste trabalho foi descrever os efeitos do resveratrol e vinho tinto na redução do risco de doenças cardiovasculares. Este é um estudo de revisão
bibliográfica baseado em livros consultados, sites, artigos originais e de revisão, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado nas
áreas de Nutrição em Saúde Pública, Farmacologia, Biologia Celular e Molecular, no período de agosto à novembro de 2012 e pesquisados por
meio de sites nas bases de dados Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico. As pesquisas comprovaram que o vinho tinto é a bebida
mais favorável à saúde, isso se ingerido junto com as refeições, regularmente, com moderação e por quem não tem contraindicação a ingesta de
bebidas alcoólicas. A capacidade antioxidante total dos vinhos tintos é muito superior a dos vinhos brancos, uma vez que nestes a concentração
de polifenóis é de cerca de 250mg/L, ao passo que em vinhos tintos estes valores oscilam entre 1000 e 4000mg/L. De acordo com os estudos
comprovou-se a ação do resveratrol na redução de risco cardiovascular e tratamento da aterosclerose e das doenças associadas, no entanto, o
consumo de vinho tinto deve ser moderado, pois implica no consumo de álcool. Estudos aprofundados devem ser realizados para avaliar a
eficácia e segurança do resveratrol fora da matriz alimentar.
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RESUMO
Com a atual necessidade de formação de profissionais de saúde em sintonia com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, as Instituições de
Ensino Superior desempenham papel de destaque na formação de profissionais voltados a um trabalho multiprofissional. Os pediatras que atuam
na atenção básica ocupam uma posição privilegiada como promotores de saúde, podendo auxiliar na prevenção e detecção precoce das doenças,
dentre elas, as da cavidade bucal. Pressupõe-se que a visão fragmentada dos pediatras desvincula a saúde bucal (SB) da saúde geral dos pacientes,
o que desfavorece a atenção integral aos mesmos. Os objetivos foram verificar os conhecimentos e atitudes dos pediatras sobre os aspectos
relacionados à SB para identificar as lacunas na formação e atuação desses profissionais, além de identificar as práticas declaradas dos pediatras
em relação à SB. O estudo, com delineamento descritivo-exploratório, foi realizado através da aplicação de um questionário misto com perguntas
que abordaram aspectos relativos ao conhecimento sobre amamentação, uso de chupetas, dieta, cáries e encaminhamento ao dentista. Realizouse análise quantitativa descritiva para as perguntas fechadas e as perguntas abertas foram analisadas do ponto de vista qualitativo sob a ótica de
Análise de Conteúdo de Bardin. Verificou-se que apesar de 50% dos pediatras considerarem seus conhecimentos insatisfatórios em relação à SB e
41.6% não terem recebido informações sobre SB em sua formação, suas atitudes e práticas declaradas revelam aquisição importante de
conhecimentos na vida profissional uma vez que durante suas consultas de rotina pediátrica são avaliados higiene, hábitos alimentares com
ênfase ao aleitamento materno (100% dos respondentes), prevenção e encaminhamento ao dentista. Dos que receberam informações sobre SB, a
disciplina que mais abordou tais temas foi a de pediatria (30%) seguida de otorrinolaringologia (11%). Em relação aos dentes, 50% dos pediatras
sempre os examinam e 44% o fazem frequentemente; apenas 8% dizem não conhecer os métodos preventivos da cárie, porém não mencionam
fluoretação da água, 55% não fazem orientação sobre os dentifrícios fluoretados e aqueles que o fazem não seguem as recomendações atuais da
Academia Americana de Odontologia Pediátrica (AAPD), mas sempre encaminham os pacientes ao dentista. O estudo revela que muito embora os
pediatras tivessem recebido poucas informações sobre SB, eles procuram fazer uma boa abordagem nas consultas de rotina em pediatria, mas
necessitam ainda de atualizações principalmente em relação aos consensos atuais sobre fluoretação em dentifrícios e ainda há de fato uma
fragmentação do atendimento. Por outro lado percebe-se que há interesse dos mesmos para que haja integralidade no cuidado com o usuário.

Titulo:

Avaliação clínica da retenção do selante oclusal ionomérico após 6 meses

Autor(es) João Massá de Souza Castro; Luciane Monte Alto de Seabra*
E-mail para contato: lumontealto@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Selante; Prevenção; Cimento de Ionômero de Vidro

108
IES: UNESA

RESUMO
A fase eruptiva é um período critico em relação ao acúmulo do biofilme dental e no desenvolvimento da cárie. Nos pacientes que apresentam
risco para desenvolver a doença, durante esta fase, pode ser indicado o uso do selante oclusal, o qual irá atuar na redução progressiva dos
microrganismos presentes, levando à paralização do processo carioso. Os selantes à base de resina, exigem o condicionamento ácido da
superfície, em condições técnicas ideais para a completa penetração e retenção do material. No entanto, nem sempre é possível obter estas
condições para realizar uma técnica adequada, sendo então recomendado o selante à base de cimento de ionômero de vidro, uma vez que o seu
sucesso não está associado ao condicionamento da superfície do esmalte dentário para a penetração do material. Além disso, o selante
ionomérico apresenta a capacidade de liberar fluoreto para o meio e para a superfície dentária. O objetivo do presente estudo foi avaliar a
retenção de um selante oclusal ionomérico convencional quimicamente ativado, em molares superiores e inferiores permanentes, por meio do
exame clínico visual e fotografia digital, após 6 meses. O estudo limitou-se a realizar um acompanhamento clínico da longevidade do cimento de
ionômero de vidro utilizado como selante oclusal, que são material e procedimento utilizados rotineiramente pela disciplina de Odontopediatria.
Participaram do estudo os pacientes que já são atendidos na Clínica Integrada Infantil da Universidade Estácio de Sá e todos os responsáveis
assinaram o termo de concordância com o plano de tratamento proposto, que é um procedimento usual da disciplina. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio de Sá. Ao final de 6 meses, os pacientes foram remarcados e os elementos dentários que
receberam o tratamento, foram reavaliados clinicamente e fotografados, pelo mesmo examinador. Dos 23 molares permanentes selecionados
para o estudo, apenas 26% (n=6) apresentou parte do material retido. A maioria dos elementos (n=17; 74%) apresentou perda total do selante
ionomérico, não havendo diferença entre os molares superiores e inferiores. No entanto, estes elementos apresentaram a superfície oclusal
brilhosa e sem lesão cariosa inicial, o que pode ser atribuído às características do material, salientando que este pode ser considerado como um
selamento provisório, durante a fase de maior risco. Pode-se concluir que apesar da maioria dos molares terem apresentado perda total do CIV,
durante o período que este permaneceu no local, ele apresentou bom desempenho, indicando ter ocorrido interferência nos processos de des e
remineralização, auxiliando no processo de maturação pós-eruptiva.
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RESUMO
Todas as etapas do tratamento endodôntico são fundamentais para o sucesso. A obturação do sistema de canais radiculares é o desfecho deste
conjunto de procedimentos intracanais, que visa perpetuar o estado de desinfecção atingido durante o preparo químico e mecânico e minimizar
os riscos de uma nova infecção através do preenchimento de todo o espaço intrarradicular, antes ocupado pelo tecido pulpar. A presença de
canais ovais longos torna todas as etapas do tratamento endodôntico mais difíceis, podendo influenciar negativamente na qualidade da
obturação. Espaços vazios no canal radicular podem permitir a proliferação de micro-organismos remanescentes ou uma nova colonização. O
presente estudo teve por finalidade avaliar in vitro, o grau de adaptação de cones de guta-percha no segmento apical de canais ovais longos,
obturados pela técnica de compactação lateral da guta-percha (TCL) e de Schilder (TS). Foram selecionados 40 primeiros pré-molares inferiores
com canais ovais longos. Após o preparo químico e mecânico realizado através da Técnica MRA, as amostras foram divididas em 2 grupos. O
grupo 1 foi obturado pela TCL e o grupo 2 através da TS. Para avaliar a qualidade da obturação foram realizados 3 cortes perpendiculares ao longo
eixo do dente. O primeiro corte de 1mm e outros dois cortes de 2mm cada, resultando em cortes à 1,3 e 5mm do ápice radicular. Os milímetros a
serem cortados foram delimitados com auxílio de microscópio ótico. As superfícies cortadas foram analisadas com auxílio de estereomicroscópio
e as imagens adquiridas foram avaliadas através de um software. Os parâmetros determinados foram: área total do terço apical, área do terço
apical preenchida por guta-percha, área do terço apical não preenchida por guta-percha. A média da área do terço apical não preenchida por gutapercha à 1 mm do ápice radicular no grupo 1 foi de 38,72% e no grupo 2 foi de 22,64%; à 3 mm no grupo 1 foi de 30,32% e no grupo 2 foi de
15,80%; à 5 mm no grupo 1 foi de 57,38% e no grupo 2 foi de 26,42%. A técnica de Schilder foi mais eficaz na adaptação de cones de guta-percha,
no segmento apical de canais ovais longos.
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RESUMO
Os debates direcionados à melhoria do ensino superior fazem parte do contexto educacional atual. Muitos esforços têm sido feitos para alcançar
uma melhor capacitação dos estudantes para o atendimento aos pacientes em necessidades especiais (PNE). Objetivou-se avaliar, através de
questionário, a percepção dos acadêmicos das escolas de Odontologia da cidade de Juiz de Fora - FESJF, UFJF e SUPREMA e as atitudes dos
mesmos em relação às pessoas portadoras de alguma necessidade especial A presente pesquisa foi realizada através da análise de questionário
modificado de Scwenk. Esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora (FO/UFJF) e aprovado
sob o parecer número 135/2009. A amostra consistiu de 511 alunos matriculados nos cursos de graduação em Odontologia da Universidade
Federal de Juiz de Fora - UFJF, Faculdade Estácio de Sá Juiz de Fora - FESJF, e Suprema, Minas Gerais, Brasil, no período de 2011 a 2013. Obtevese autorização impressa dos alunos que aceitaram participar da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem
como a declaração de concordância com a pesquisa, dos diretores das referidas Faculdades de Odontologia. Os questionários foram aplicados
pelos pesquisadores responsáveis em um clima de cordialidade, não sendo obrigatória sua participação. O questionário, confidencial e anônimo,
abordou itens sobre o entendimento e a visão do aluno sobre as atitudes que eles assumem frente à pessoa portadora de alguma necessidade
especial e sua análise sobre o conteúdo teórico-prático relacionado à assistência odontológica ao PNE, contemplado pela IES em nível de
graduação. Os dados foram registrados e tabulados no programa Microsoft Office Excel 2010® e analisados através do programa software
epidemiológico SPSS15 e apresentados em números absolutos e percentuais. Os resultados demonstram que pouco mais da metade (51% dos
entrevistados) agradam de sua habilidade em atender pacientes especiais, porém, nenhum aluno declarou agradar muito e 48% agradam pouco.
Além disso, um percentual expressivo (48%) dos graduandos declarou desagradar de suas habilidades, dentre esses, 20% desagradam muito.
Conclui-se que as atitudes dos acadêmicos de Odontologia são favoráveis à percepção das necessidades especiais dos pacientes, porém, o
conteúdo disciplinar para o atendimento ao paciente especial ainda não tem alcançado os seus objetivos, tanto na formação profissional e
pessoal de seus alunos egressos como na promoção de saúde em benefício da população especial que deixa de ser assistida.
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RESUMO
As radiografias são exames bidimensionais complementares essenciais para o diagnóstico em odontologia. Apesar de a radiodôntica ser o padrão
de referência, existe uma maior procura pela radiografia panorâmica, pois ela é de fácil execução, exige uma baixa dose de radiação e é
confortável ao paciente, por ser um método extra-oral. As radiografias panorâmicas permitem uma ampla visualização do complexo dentomaxilo-mandibular, por isso foi a escolhida para o estudo. O objetivo do presente estudo foi verificar em radiografias panorâmicas a prevalência
das diversas intervenções clínicas odontológicas cotidianas. Foram analisadas 250 radiografias panorâmicas divididas em sexo e idade,
visualizadas em negatoscópio por três avaliadores. Após as análises das imagens verificou-se que a idade dos pacientes variou entre 06 e 86 anos,
sendo 109 homens e 141 mulheres. Os dados foram separados por faixas etárias: Grupo I: até 20 anos - 75 radiografias/pacientes: 12 em
tratamento ortodôntico, nenhum com prótese fixa, 16 com ausências dentárias, 21 com agenesia, nenhum com implante, 36 com restaurações
coronárias, 08 com intervenções endodônticas e 03 com remanescentes radiculares. Grupo II: 21 a 40 anos - 87 radiografias/pacientes: 20 em
tratamento ortodôntico, 01 com prótese fixa, 56 com ausências dentárias, 17 com agenesia/ausência, 04 com implantes, 73 com restaurações
coronárias, 30 com intervenções endodônticas, 07 com remanescentes radiculares e 01 edêntulo total. Grupo III: 41 a 60 anos - 57
radiografias/pacientes: 08 em tratamento ortodôntico, 10 com prótese fixa, 54 com ausências dentárias, 04 com agenesia/ausência, 16 com
implantes, 53 com restaurações coronárias, 43 com intervenções endodônticas, 05 com remanescentes radiculares e 02 edêntulos totais. Grupo
IV: acima de 61 anos - 31 radiografias/pacientes: nenhum sob tratamento ortodôntico, 06 com prótese fixa, 31 com ausências dentárias, 01 com
agenesia/ausência, 11 com implantes, 23 com restaurações coronárias, 20 com intervenções endodônticas, 05 com remanescentes radiculares e
07 edêntulos totais. Com a análise radiográfica observamos que nem sempre a faixa etária está relacionada com a frequência de intervenções
clínicas, porém em sua grande maioria houve essa relação. Através da radiografia panorâmica obtém-se uma visão geral das intervenções clínicas
dentro das diversas especialidades odontológicas.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo comparar os parâmetros clínicos periodontais entre indivíduos infectados pelo HIV com carga viral
plasmática indetectável (CVI) e detectável (CVD). Sessenta e oito pacientes (42 CVI e 26 CVD) em terapia antirretroviral combinada (TARV) foram
selecionados entre indivíduos em acompanhamento no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Todos os pacientes foram submetidos ao exame clínico periodontal completo. As medidas clínicas foram realizadas em 6 sítios por dente (mésiovestibular, vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, lingual e disto-lingual), em todos os dentes, exceto os terceiros molares. Os parâmetros
avaliados foram: sangramento gengival à sondagem (SS) (0/1), placa visível (PV) (0/1), profundidade de bolsa à sondagem (PBS) e nível clínico de
inserção (NCI). O paciente portador de periodontite crônica (PC) deveria apresentar pelo menos 4 sítios periodontais com PBS ³ 5 mm e/ou NCI ³ 4
mm com SS, em diferentes dentes. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa estatístico SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences, versão 20.0), com nível de significância 5%. Diferenças significativas entre os grupos para todos os parâmetros estudados
foram avaliadas pelos testes Qui-quadrado, exato de Fisher e Mann-Whitney. Os resultados demonstraram que os dois grupos eram compostos
na sua grande maioria por pacientes com mais de 10 anos de exposição ao HIV (CVI = 70%, CVD = 73%). Quando as características
sociodemográficas e de comportamentos relacionados à saúde foram comparadas entre os grupos, houve diferença estatisticamente significante
somente para a covariável tabagismo (P = 0,037). No que diz respeito aos dados laboratoriais, somente a relação TCD4+/TCD8+ apresentou
diferenças significantes (P = 0,004). Para o histórico de doenças relacionadas à infecção pelo HIV, não foi observada diferença significante entre
os grupos (P > 0,05). As frequências de PC nos grupos CVI e CVD foram de 22 (52,4%) e 17 (65,4%), respectivamente (P = 0,292). Na comparação
das médias dos parâmetros clínicas periodontais, somente PV demonstrou diferença significante entre os grupos (P = 0,037). A proporção de
sítios com PBS ≥ 4 mm e NCI ≥ 4mm também não apresentou diferença significante entre os grupos CVI (10,1% e 24,1%) e CVD (10,5% e 24,9%) (P
> 0,05). De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que não há diferença nos parâmetros clínicos periodontais entre pacientes
infectados pelo HIV com carga viral indetectável e detectável.
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RESUMO
Uma das alternativas não-invasivas para conter o avanço da lesão cariosa, eficaz, acessível e de baixo custo é o uso de selantes, utilizados de
forma preventiva ou terapêutica. O objetivo do presente estudo é avaliar a conduta para o uso dos selantes na Disciplina de Odontopediatria das
faculdades de Odontologia do Rio de Janeiro. Foi elaborado um questionário fechado com questões referentes ao uso dos selantes oclusais e
enviado por email aos coordenadores das disciplinas das faculdades de odontologia/RJ. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa-UFF. Dos 11 questionários que foram enviados, 100% responderam e relataram que o selante oclusal é comumente utilizado na clínica
de Odontopediatria, e destas 54% utilizam tanto o do tipo resinoso quanto o ionomérico e 45% utilizam apenas o ionomérico. Dentre os critérios
utilizados para o selamento oclusal, 63,6% das faculdades apontaram apenas a presença dos fatores de risco e as outras 36,3%, além destes
fatores, citaram também a presença dos molares permanentes. Dentre os fatores de risco considerados, 100% citou a higiene bucal deficiente,
seguida da anatomia/morfologia oclusal (91%) para indicar o S.O.; 73% das faculdades apontou a presença dos molares permanentes com lesão
ativa não-cavitada e o risco de progressão da lesão, além da presença do opérculo gengival, ausência de contato oclusal e idade do dente na
cavidade bucal (64%); 45% considerou a dieta cariogênica e falta de supervisão do adulto no controle da dieta e HB, seguidos da experiência
anterior de cárie e falta de capacidade motora (36%). Dentre os fatores pouco mencionados, a falta de motivação (27%) vieram à frente da
ausência do contato com o flúor, pacientes com necessidades especiais; dentes decíduos sem higiene bucal adequada e com alta ingestão de
carboidratos e retenção da sonda nos sulcos e fissuras (18%). Em relação ao critério de escolha do material, 45,4% das disciplinas consideram a
liberação do flúor como o fator mais importante; 27% relataram dente em erupção/caráter temporário/mancha branca ativa; 27,2% molar
permanente em oclusão/caráter permanente. Sobre o uso do S.O. em pacientes adultos, a maioria das faculdades consideraram àqueles com
risco de desenvolver cárie (63,6%) e a presença de esmalte com alteração morfológica (54,5%); 18% responderam que não fazem atendimento de
adultos e 9% não recomenda selantes em adultos; nenhuma universidade citou os pacientes portadores de aparelho ortodôntico e àqueles
pacientes que residem em local sem água de abastecimento fluoretada. Sobre o uso do S.O. em dentes decíduos, 9 faculdades (82%) indicam e 2
(18%) não recomendam. O uso do isolamento absoluto é preconizado em 7 faculdades (63,3%) e destas, 3 especificaram que usam apenas no
caso do uso do selante resinoso. As outras 4 faculdades (36,3%) responderam que não fazem o isolamento absoluto, porém dentre estas, todas
citaram que usam apenas o selante ionomérico para o selamento. Cem por cento dos entrevistados checam os contatos prematuros após a
aplicação do selante. De acordo com a análise dos resultados, nota-se que apesar de 100% das universidades questionadas utilizarem o selante
oclusal, ainda não há um consenso em relação aos vários aspectos relacionados com a sua indicação, critérios para a escolha do material e os
fatores de risco presentes que recomendam o seu uso.
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RESUMO
A ocorrência de traumatismos dentários é considerada um problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e por acarretar enormes
prejuízos para a vida cotidiana dos pacientes envolvidos. Dentre os traumatismos dentoalveolares, destaca-se a avulsão dentária como uma das
injúrias traumáticas mais graves. Assim, é fundamental que os profissionais de odontologia, presentes no momento de ocorrência do trauma ou
nas unidades de atenção primária, tenham conhecimentos e saibam o que fazer para prestar um primeiro atendimento ao traumatizado. Tendo
em vista de que os estudantes do curso de odontologia serão futuros profissionais tecnicamente qualificados para o tratamento da avulsão
dentária, e podem atuar na orientação da população leiga em geral, este estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento e atitudes dos alunos
do curso de Odontologia de uma instituição particular de ensino sobre avulsão dentária. Os dados foram coletados por meio de um questionário
composto por duas partes: uma com dados de caracterização da amostra, e outra para avaliar conhecimentos, atitudes e práticas sobre avulsão.
As opções de resposta para os itens de atitude foram construídas numa escala tipo Likert, que é um tipo de mensuração especialmente utilizada
em levantamentos de atitudes, opiniões e avaliações. Para cada pergunta, os participantes responderam conforme uma das três possibilidades:
Concordo; Não sei; ou Discordo. As respostas para os itens de atitude foram transformadas em escores. Para cada item atribuiu-se 3 pontos a
resposta mais favorável, 2 pontos a resposta intermediária e um ponto a resposta menos favorável. O escore 3 no item classificou a atitude em
favorável e os escores 2 e 1 classificaram a atitude em desfavorável. Em seguida obteve-se o escore total por participante, pela soma dos escores
de todos os itens. A soma dos pontos obtidos em cada idem de atitude resultou no escore total de cada participante e permitiu classificar suas
atitudes em favoráveis (de 65 a 96) ou desfavoráveis (de 32 a 64). Os dados foram organizados em um banco de dados no programa estatístico
SPSS versão 12.0 para Windows e foram submetidos à análise descritiva. A análise estatística testou a confiabilidade do instrumento pelo método
da consistência interna, determinada pelo alfa de Cronbach. A validação do instrumento pelo método da consistência interna resultou em um alfa
de Cronbach final de 0,70, indicando a confiabilidade e validade do instrumento final ao propósito do estudo. A análise mostrou que 88% dos
alunos do curso de odontologia apresentaram uma atitude geral favorável em relação à avulsão dentária. Atitudes favoráveis foram verificadas
especialmente em relação ao conceito de avulsão; necessidade de reimplante de dentes permanentes; necessidade de prescrição de antibióticos;
e necessidade de acompanhamento. Atitudes desfavoráveis foram em relação à necessidade reimplante de dentes decíduos; tempo extraalveolar ideal para o sucesso do reimplante; parte indicada para manipular um dente avulsionado; necessidade, tipo e tempo de esplintagem; e
necessidade e momento de realização do tratamento endodôntico. Apesar da atitude geral favorável, deve-se reforçar a importância de
implantação e reforço de estratégias educativas dirigidas aos alunos de Odontologia com vistas a melhorar o atendimento e a orientação de
pacientes e da população leiga em geral.
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RESUMO
A ocorrência de processos cariosos ou traumatismo dentário na dentição decídua, pode ocasionar a alteração do esmalte dos seus sucessores.
Neste caso, a alteração é denominada Dente de Turner e é consequência de infecções apicais ou impactos nos elementos antecessores. A
presença de um processo infeccioso no dente decíduo pode interferir na formação da camada ameloblástica do dente permanente, resultando na
presença de uma coroa hipoplásica, que se manifesta clinicamente como manchas esbranquiçadas, amareladas ou escuras, esmalte irregular ou
imperfeito com fissuras perceptíveis ou não e perda parcial ou total do esmalte em determinadas áreas. Clinicamente, os elementos acometidos
apresentam uma estética insatisfatória, podendo apresentar sensibilidade e má-oclusão e/ou predisposição ao desenvolvimento de lesões
cariosas. Os incisivos permanentes e os pré-molares superiores e inferiores são os de maior prevalência. O objetivo deste trabalho é relatar um
caso clínico de um dente de Turner, no qual foi realizado o tratamento restaurador do elemento acometido. Paciente MDFN, sexo masculino, 09
anos de idade, cor parda, natural de Pernambuco, residente no Rio de Janeiro, compareceu à Clínica Integrada Infantil, acompanhado do
responsável para tratamento dentário. A mãe relatou queixa da aparência do elemento 11. Na anamnese não foi relatada situação de
traumatismo dentário ou quedas na primeira infância, nem história de lesões cariosas ou dor ocorridos na dentição decídua. A criança apresenta
o hábito de onicofagia e dorme de boca aberta. Não apresenta problemas alérgicos, nem faz tratamento médico. A responsável relatou que a
esfoliação dos dentes decíduos foi normal e que a escovação é realizada 2X/dia com o uso do fio dental e enxaguatório bucal 1X/dia. Ao exame
clínico, foi constatado índices de biofilme e sangramento altos (IBV= 39,16% ; ISG= 61,45%), apresentando sangramento inclusive durante o uso
do fio dental na maioria das superfícies interproximais, além de lesões iniciais de cárie não cavitadas nos elementos 55 e 26. A radiografia
panorâmica e complementares, demonstraram a presença dos elementos permanentes compatíveis com a idade em formação, ausência de
lesões cariosas proximais e a hipoplasia no elemento 11. O plano de tratamento iniciou com educação em saúde para controlar os índices de
higiene, sendo realizada profilaxia, instrução de higiene bucal e fluorterapia nos elementos acometidos, durante as primeiras sessões. Em seguida,
a restauração do elemento 11, que teve o diagnóstico de Dente de Turner. O paciente e os responsáveis ficaram satisfeitos com o resultado final
no elemento 11 e estão colaborando para melhorar a higiene bucal. De acordo com o caso descrito, pode-se concluir que, nem sempre é possível
detectar a causa do processo infeccioso na dentição decídua, evitando ou amenizando o dano no elemento sucessor.
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RESUMO
As lesões fibro-ósseas benignas representam um grupo de condições que partilham do mesmo mecanismo de evolução caracterizado pela
substituição do osso normal por tecido conjuntivo fibroso e que se torna mineralizado gradativamente. Apresentam características microscópicas
semelhantes, porém, as características clínicas e radiográficas são únicas de cada tipo de lesão. A displasia cemento-óssea é a lesão fibro-óssea
mais comum encontrada na prática clínica odontológica. Através das características clínicas e radiográficas pode ser classificada em três grupos:
focal, periapical e florida. A displasia cemento-óssea florida é determinada por lesões de massas exuberantes e envolvimento periapical em
diversos quadrantes. Acomete principalmente mulheres melanodermas e de meia idade. Normalmente as lesões são assintomáticas e
descobertas casualmente durante exames radiográficos de rotina. Como trabalho de conclusão de curso será relatado o caso clínico da paciente
M.J.A.G., 45 anos, melanoderma, atendida na Clínica Odontológica da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, no mês de abril de 2012. A
paciente apresentou-se com sintomatologia na região dos dentes posteriores e com a queixa principal de remoção de raízes residuais. Após
anamnese e exame clínico, foram solicitados os exames radiográficos. Analisando os exames verificou-se osteosclerose reacional, presença de
remanescentes radiculares do dente 38, bem como imagens radiopacas/hiperdensas com periferia circundante radiolúcida no hemiarco inferior
esquerdo indicativas de lesões fibro-ósseas do tipo florida. Como auxílio diagnóstico foi solicitado exame tomográfico, que detectou reabsorção
da cortical óssea lingual adjacente a uma das lesões. A paciente foi submetida à remoção cirúrgica da lesão e do remanescente radicular para
futura reabilitação. O material cirúrgico removido foi encaminhado para análise histopatológica onde foi diagnosticado como “processo de
remodelação óssea inespecífico sem malignidade”. A outra lesão está sendo proservada por meio de exames clínicos e radiográficos. O relato
desse caso ratifica a importância do diagnóstico clínico, da visualização da lesão por meio de radiografias convencionais e tomografia de feixe
cônico, bem como da análise histopatológica, quando indicado a remoção. O correto diagnóstico é um desafio para o cirurgião dentista frente às
várias outras condições radiográficas semelhantes, portanto devem estar cientes do diagnóstico diferencial para o tratamento adequado.
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RESUMO
O gel de flúor-fosfato acidulado (GA) é um dos produtos eleitos para a terapia tópica fluoretada com concentração de 1,23 mgF/g gel. A presença
dos ácidos fluorídrico e fosfórico, torna este produto ácido, característica que pode interferir na qualidade estética de restaurações. Uma vez que
a efetividade na inibição da progressão de lesões incipientes de cárie artificial é comprovada com produtos em pH neutro e acidulado, o propósito
deste estudo foi verificar, in vitro, o efeito destes produtos sobre a rugosidade de materiais restauradores estéticos utilizados em restaurações
estéticas. Foram utilizados: um compósito nanohíbrido (C), um cimento de ionômero de vidro (CIV) e um selante fotoativado (CM). Foram
confeccionados 35 corpos de prova com 10mm de diâmetro e 2mm de espessura de cada material. , que foram armazenadas em água destilada
até o momento da análise da rugosidade (Ra). As amostras foram tratadas com o gel de FFA (GA) por: 0 (n=5), 1, 30 e 60 minutos (n=15); com o
gel neutro (GN) (n=15). Após os tratamentos, as amostras foram lavadas em água destilada. Foi realizada a análise estatística dos resultados
(ANOVA e Teste de Tukey). Os resultados demonstraram que após o tratamento com GA e com o GN, tanto o CM quanto o C não apresentaram
diferença estatisticamente significante com nenhum dos tempos testados, nem em relação ao controle. O CIV apresentou diferença
estatisticamente significante entre 1 min. X 30 min.; 1min. X 60 min e Controle X 60 min., após o uso de ambos os géis (GA e GN) fluoretados
(p=0,001). Com 1 minuto de tratamento, nenhum dos dois produtos fluoretados (GA e GN) apresentou diferença estatisticamente significante, ao
serem comparadas as médias de cada grupo (C; CM; CIV) dos 3 materiais testados. Após 30 min. e 60 min. de tratamento, ao comparar as médias
de cada material em relação aos produtos fluoretados utilizados, o CIV apresentou diferença estatisticamente significante da rugosidade em
relação ao CM e ao C, tanto após o tratamento com o GA, quanto com o GN. Os períodos maiores de tratamento, simularam o efeito cumulativo
dos produtos. Os resultados constataram que nenhum dos dois produtos fluoretados (GA e GN) foram capazes de alterar a rugosidade do CIV e do
CM com nenhum dos tempos utilizados. No entanto, o CIV apresentou rugosidade superficial maior em relação aos outros materiais, podendo-se
concluir que o profissional deve estar atento aos pacientes que necessitam de fluorterapia e apresentam este tipo de material na cavidade bucal.
Apoio: FAPERJ

Titulo:

Efeitos da utilização de solução anestésica local contendo vasoconstritor nos níveis pressóricos de pacientes
hipertensos resistentes

Autor(es) Tissiane Carius Nazário; Fábio Vidal Marques*
E-mail para contato: fabiovidalmarques@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Hipertensão; Anestesia Local; Vasoconstrictores; Corbadrina

113

IES: UNESA

RESUMO
A utilização de soluções anestésicas locais contendo vasoconstrictores em pacientes hipertensos e cardiopatas vem sendo motivo de dúvidas e
controvérsias nos meios odontológico e médico há muito tempo. Diversos profissionais não utilizam ou contra-indicam o uso de vasoconstrictores
em pacientes hipertensos por considerarem que há riscos de complicações cardiovasculares. No entanto diretrizes da American Heart Association,
publicadas em conjunto com a American Dental Association em 1964, já recomendavam que a anestesia local fosse realizada com soluções
associadas a vasoconstrictores, mesmo em pacientes hipertensos, e que os riscos de sua utilização eram mínimos , desde que se respeitassem as
doses máximas , técnicas corretas de injeção e de controle de ansiedade e que fosse realizada uma anamnese criteriosa para identificar o risco do
paciente para complicações trans-operatórias. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da utilização de uma solução anestésica local
contendo lidocaína a 2% associada ao vasoconstrictor corbadrina sobre os níveis pressóricos de pacientes hipertensos resistentes em
atendimento para realização de terapia periodontal com raspagens subgengivais. A terapia periodontal foi dividida em 1 sessão de raspagem
supragengival e 4 sessões de raspagens subgengivais. 55 pacientes foram divididos em 5 grupos anestesiados cada um com uma solução
anestésica local diferente. O desenho do estudo baseou-se em um modelo de boca dividida no qual os quadrantes 1 e 4 foram anestesiados com
anestésicos locais contendo vasoconstrictores e os quadrantes 2 e 3 com uma solução anestésica local de mepivacaína a 3% sem vasoconstrictor.
Os quadrantes 2 e 3 serviram como controles intra-paciente. 10 pacientes foram incluídos no grupo anestesiado com lidocaína a 2% associada a
corbadrina, seguindo o protocolo proposto para o estudo. A pressão arterial dos pacientes foi monitorada com um monitor digital em 5
momentos distintos (na sala de espera; ao sentar-se na cadeira para atendimento; durante a injeção; 10 minutos após a injeção e ao final da
consulta). O comportamento da pressão sistólica e diastólica foi analisado nos 5 momentos, os dados foram tabulados e analisados. Não houve
diferença significativa entre os anestésicos com relação aos níveis pressóricos em cada um dos 5 momentos analisados (p<0.05). Pode-se
observar, que independente do anestésico utilizado, a pressão arterial apresentava elevação entre a aferição inicial e o momento da injeção da
solução anestésica (p<0.05). No entanto, não era observada diferença entre os níveis pressóricos entre a injeção e a aferição realizada 10 minutos
após. Em alguns pacientes foi observada uma elevação na PA nos quadrantes anestesiados com solução anestésica sem vasoconstrictor entre o
período da anestesia e o final da consulta. Essa elevação aconteceu nos casos onde o efeito da anestesia local não foi suficiente para a realização
de toda a consulta, levando a um quadro de desconforto transoperatório. Esse desconforto , levando a liberação de catecolaminas endógenas
pode explicar as elevações da PA nessas situações. Pode-se concluir, dentro das limitações do presente estudo, que a solução de lidocaína com
corbadrina é uma opção segura para anestesia odontológica em pacientes hipertensos, no que diz respeito ao seu efeito sobre os níveis
pressóricos.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Odontologia

| 113

Titulo:

Glicemia casual de pacientes da clínica de Estomatologia da universidade: uma pesquisa epidemiológica da
hiperglicemia pós-prandial

114

Autor(es) Isabel Castro Serra Eberienos; Nathalia Manhães N.Azevedo; Camila Reseta de Carvalho; Mariane Calderini Pereira
E-mail para contato: tramontaniramos@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Hiperglicemia; Monitoramento; Epidemiologia; Diagnóstico; Diabete Melito
RESUMO
Dados do Ministério da Saúde apontam que o Diabete Melitus vem mostrando crescente prevalência. Há mais de 285 milhões de diabéticos nos
cinco continentes e 197 milhões de indivíduos no mundo têm tolerância à glicose diminuída. Estima-se que, em 2025, esse número chegará a 420
milhões. Além de tudo as doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas o Diabetes, respondem pelos maiores gastos com atenção médica no
Sistema Único de Saúde, conforme dados do Ministério da Saúde. Este trabalho se justifica no sentido de vir a ser um indicativo primário de casos
suspeitos e não diagnosticados. Atualmente os testes rápidos de glicemia têm sido considerados precisos se comparados ao teste laboratorial
convencional. Estes testes normalmente baseiam-se em uma punção de uma gota de sangue capilar e análise imediata por um aparelho portátil,
tornando bastante simplificado o método. Além disso, o diagnóstico do DM também pode ser feito caso a glicemia casual tiver valor igual ou
acima de 200 mg/dL associadas a sintomas de DM (polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso e astenia). O pico de secreção insulínica ocorre
duas horas após a alimentação e até este tempo os valores glicêmicos normais seriam até 140 mg/dl. Partiu-se da hipótese de que existe uma
relação entre os valores de glicemia casual, o índice elevado da massa corpórea e o início do desenvolvimento da doença, onde valores da
glicemia pós prandial além do normal aceitável podem expressar uma resistência á insulina. Através da avaliação da glicemia capilar casual (ACCUCHEK® Advantage - Roche Diagnostica Brasil Ltda.), da anotação da hora de aferição e a hora da última refeição podemos estabelecer o estagio
pós prandial. Através da análise de fichas de anamnese das clínicas Estomatologia I foi estabelecida a amostragem, composta de pacientes de
ambos os sexos e de idade acima de 12 anos, a aferição de peso e altura permitindo cálculo da massa corpórea e com estes dados serão
selecionados possíveis portadores assintomáticos, colaborando com o monitoramento e diagnóstico de novos casos. Pacientes que
apresentarem as alterações citadas serão submetidos a testes de glicemia de jejum antes de serem encaminhados para diagnóstico médico da
possível diabetes. A proposta inclui também a formação de oficinas de orientação sobre riscos e prevenção do diabetes para pacientes de risco.
Resultados preliminares de 54 pacientes, 17 homens e 37 mulheres, 8% das mulheres apresentaram alterações patológicas da glicemia, nas
condições propostas, ou seja, associada ao aumento do IMC e com mais de duas horas pós prandiais, devendo ser encaminhadas para avaliação e
diagnóstico médico. Os homens avaliados na pesquisa até o momento não apresentaram alterações.
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RESUMO
Previamente à pesquisa, o estudo foi submetido à apreciação e autorização do comitê de ética em pesquisa da prefeitura do Rio de Janeiro
(CEP/SMSDC-RJ), protocolo n°97/2012. O trabalho trata de um estudo documental quantitativo a partir de prontuários do programa de saúde e
cidadania DENTESCOLA. Neste programa profissionais de odontologia realizam exames clínicos em estudantes de escolas municipais da Prefeitura
do Rio de Janeiro, identificando àqueles que apresentem necessidades restauradoras solucionadas total ou parcialmente com a aplicação da
técnica do TRA nas próprias escolas através de mutirão. O TRA caracteriza-se por ser uma técnica simples e prática que tem baixo custo, em que
se preconiza a utilização de instrumentos manuais para a remoção do tecido cariado e a posterior restauração com cimento de ionomero de
vidro. Trata-se de uma técnica passível de realização em campo, dispensando a utilização de equipamento odontológico tradicional. Os
prontuários deste estudo foram obtidos nas próprias escolas municipais da Prefeitura do Rio de Janeiro na área do CAP 3.3 e avaliados no período
de outubro de 2012 com autorização prévia dos profissionais de Odontologia. Foram coletados três tipos de dados: número total de estudantes
que apresentavam necessidade restauradora; número total de estudantes que apresentavam necessidade restauradora solucionada totalmente
com a aplicação da técnica do TRA e número total de estudantes que apresentavam necessidade restauradora solucionada parcialmente com a
aplicação da técnica do TRA. Após obtenção e processamentos dos dados, os resultados foram os seguintes: Escola 1: 427 escolares examinados,
64 com necessidade restauradora, sendo 40 (62,5%) integralmente solucionada com o TRA e 24 (37,5%) parcialmente satisfeitas com a aplicação
da referida técnica; Escola 2: 700 escolares examinados, 62 com necessidade restauradora, sendo 38 (61,3%) solucionada integralmente com o
TRA, e 24 (38,7%) parcialmente. Na Escola 3 foram examinados 215 escolares e detectada demanda restauradora em 50 deles, sendo que em 20
(40%) esta demanda foi suprida com a aplicação do TRA e em 30 (60%) a demanda foi parcialmente suprida com a aplicação da técnica. Na
Escola 4, dos 18 escolares examinados, 7 apresentaram necessidade restauradora, em 4 (57,2%) o TRA supriu esta necessidade e em 3 (42,8%)
esta necessidade foi parcialmente solucionada. Na Escola 5, foram examinados 101 escolares, 21 deles tinham necessidades restauradoras, em 9
(42,9%) a demanda restauradora foi suprida com o TRA e em 12 (57,1%) a demanda foi parcialmente suprida. Nas 5 escolas foram examinados
1461 escolares, destes 204 apresentavam necessidades restauradoras, solucionadas integralmente com a aplicação do TRA em 111 (54,4%) e
parcialmente em 93 (45,6%). Por meio dos dados apresentados, pode-se concluir que a utilização do TRA constitui uma importante ferramenta na
promoção de saúde bucal da população escolar, pois leva a assistência odontológica até os ambientes de creches e escolas de forma simplificada,
evitando assim maiores agravos aos escolares e otimizando o atendimento odontológico.
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RESUMO
A CPP- ACP é descrita como uma substância potencialmente capaz de remineralizar todo o esmalte desmineralizado, possibilitando o
desaparecimento por completo da lesão. O objetivo deste estudo foi avaliar por meio de observação o efeito in vitro de diferentes dois agentes
terapêuticos (dentifricio com 1450ppm de fluoreto e pasta contendo fosfato de cálcio amorfo) em lesões iniciais de cárie (manchas brancas
ativas) produzidas artificialmente em esmalte. Para tanto forma tomados 20 incisivos decíduos (obtidos no Banco de Dentes Humanos- UNESA) e
obtidos destes 20 blocos (3X3 mm) mantidos em formol 2%, pH 7,0, durante 30 dias antes de qualquer procedimento experimental. Os cortes
foram feitos utilizando-se disco diamantado duplo sob refrigeração e posteriormente incluídos em resina acrílica (Resina Jet Acrílico
Autolopolimerizável- Incolor) de forma a manter as superfícies de esmalte expostas. Após este procedimento os fragmentos receberam
polimento em sua superfície de esmalte utilizando taça de borracha e pedra pomes com água e selecionados utilizando uma lente (40 X de
aumento), de forma a eliminar àqueles que apresentasem defeitos em sua superfície. Para a indução artificial de cárie foi utilizada uma solução de
2.2 mM CaCl2, 2.2 mM KH2PO4, 0.05M ácido acético com pH ajustado para 4.4 e 1 M KOH . Em cada bloco foi padronizada uma área circular de
3,14mm2 para a produção da lesão de mancha branca, sendo o restante da superfície impermeabilizada com verniz protetor (esmalte incolorColorama). Os espécimes foram imersos individualmente na solução por 4 dias, permanecendo em estufa a 37ºC durante o período experimental
.Os blocos foram divididos em dois grupos experimentais de dez espécimes cada: 1 - Pasta MI 3 min – aplicação da pasta MI (GCCorporation,
Japão) escovação durante 3 minutos; 2- Escovação com dentifrício 1450ppm de fluor (fluoreto de sódio 0,32%- Colgate Total 12, ColgatePalmolive, Brasil) por 3minutos. . Os procedimentos foram realizados por 5 dias consecutivos e, após cada aplicação, os espécimes foram
lavados com jatos de água deionizada por 30 segundos . Entre as aplicações os espécimes foram mantidos em água deionizada à temperatura de
37o C . A avaliação das lesões em esmalte foi feita após o primeiro dia de aplicação da substância desmineralizadoras e após o último dia por dois
examinadores utilizando microscópio ótico no aumento de 40X. Após o ciclo de desmineralização as lesões formadas no esmalte apresentavam
alteração na translucidez, com coloração bastante esbranquiçada e opaca. Após a aplicação das substâncias pode ser notada diminuição na
opacidade do esmalte e aumento na translucidez, no entanto, não houve desaparecimento da lesão em nenhum especime. Não foi percebida
diferença nos dois grupos quanto a melhoria nas características do esmalte.
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RESUMO

Este trabalho consiste em um estudo transversal dos casos de carcinoma de células escamosas (CEC) de boca registrados no laboratório de
Histopatologia Bucal da Faculdade de Odontologia Estácio de Sá (R.J. – Recreio) no período compreendido entre 1998 à 2012. Os casos foram
levantados através dos livros de registros de casos processados no Laboratório de Histopatologia Bucal e os respectivos dados epidemiológicos
foram obtidos analisando-se a ficha de cada caso selecionado. Denomina-se câncer um conjunto de doenças que exibem células em crescimento
desordenado e de comportamento bastante agressivo, que invadem os tecidos e órgãos, podendo metastizar para outras regiões do corpo. O
câncer de boca é a quinta neoplasia maligna mais frequente em homens e a sétima mais presente em mulheres no Brasil. Mais de 90% dos casos
de câncer que ocorrem na boca são do tipo carcinoma de células escamosas: essa neoplasia maligna origina-se por mutação na célula escamosa
do epitélio de revestimento da mucosa bucal sendo necessárias diversas alterações para que uma célula normal se transforme numa célula
neoplásica: estima-se para o ano de 2013, 14.170 novas ocorrências. Na boca, esse tipo de carcinoma acomete mais homens entre a quarta e a
sexta décadas de vida e sua etiologia é multifatorial: tanto fatores extrínsecos como tabagismo, etilismo crônico e radiação solar, no caso de
câncer de vermelhão de lábio, como fatores intrínsecos, como fatores genéticos pertinentes a cada indivíduo, devem ser considerados na
etiopatogênese do carcinoma de células escamosas. Dentro do período citado foram realizadas 3.369 biopsias. Revisando as biopsias realizadas
verificou-se 146 registros de carcinomas, e entre esses encontramos 89,04% onde a hipótese de diagnóstico clínico era de neoplasia maligna.
Determinando-se 119 registros de carcinoma de células escamosas, sendo 82,35% pacientes do sexo masculino e 17,65% pacientes do sexo
feminino. Dos 119 registros encontrados de CEC, 6 1(52,26%) eram pacientes de cor de pele branca. Quanto a gradação histológica do CEC a
avaliação do material demonstrou o maior número de registros de CEC moderadamente diferenciados (43,84%). O cirurgião-denusta precisa
estar atento a qualquer alteração na mucosa bucal de seus pacientes: torna-se imperioso investigar as lesões que apresentem aspecto ulcerado,
bordas elevadas e endurecidas e que não cicatrizem em até 15 dias. Do diagnóstico correto e precoce advém o tratamento adequado, a cura da
doença e uma qualidade de vida melhor.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Odontologia

| 115

Titulo:

Preparo de canais em forma de S, com instrumentos de níquel-titânio rotatórios

116

Autor(es) Natasha Canellas Câmara Ajuz; Luciana Armada Dias*; José Freitas Siqueira Junior; Gilberto Debelian; Lucio Gonçalves
E-mail para contato: luadias@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Instrumentos de Patencia; Desvio de Canal; Canal com Dupla Curvartura
RESUMO
Este estudo comparou a incidência de desvio ao longo de canais S-shaped (dupla curvatura) após o preparo com dois instrumentos rotatórios
pathfinding de níquel-titânio (NiTi) e instrumentos manuais K. A partir de sessenta blocos de treinamento de canais em forma de S, que foram
preenchidos com tinta, imagens da pre-instrumentação foram obtidas através de um microscópio estereoscópico. A preparação foi realizada por
um endodontista utilizando instrumento manuais tipo K de aço inoxidável, giratório instrumentos NiTi rotatórios PathFile ou rotatórios NiTi Scout
Race. Imagens pós-instrumentação foram feitas usando exatamente as mesmas condições que as imagens pré-instrumentação e as duas imagens
foram sobrepostas. As diferenças ao longo da forma de S canal para os paredes mesial e distal foram medidas para avaliar a ocorrência de desvio.
Análise demonstrou que todos os instrumentos promoviam algum desvio em praticamente todos os níveis. Em geral, independentemente do
grupo, os desvios foram observados na parede mesial no canal terminal e em níveis 4, 5, 6 e 7 milímetros e na parede distal nos níveis 1, 2 e 3
milímetros. Estes níveis correspondendo às paredes internas de cada curvatura. Ambos os instrumentos rotatórios de NiTi tiveram um
desempenho significativamente melhor do que os instrumentos manuais K em todos os níveis, exceto para as PathFiles no nível de 0 mm. Scout
Race foram os instrumentos que mostraram resultados significativamente melhores do que PathFiles nos níveis 0, 2, 3, 5 e 6 milímetros. Os
achados sugerem que os instrumentos rotatórios de níquel-titânio são mais adequados para instrumentação inicial do que os instrumentos
manuais. Dos dois instrumentos pathfinding rotativos, a Scout Race apresentou um desempenho total significativamente melhor.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de crescimento gengival associado a três diferentes drogas anti-hipertensivas da classe dos
bloqueadores de canais de cálcio e avaliar se é possível relacionar o crescimento gengival induzido por medicamentos a possíveis fatores de risco
como fumo, índice de biofilme visível, inflamação e tempo de tratamento anti-hipertensivo. O grupo estudado foi composto por 170 pacientes
hipertensos refratários. Hipertensão refratária é definida quando o paciente mantém níveis pressóricos acima de 140x90mmHg a despeito de boa
adesão ao tratamento anti-hipertensivo medicamentoso e não medicamentoso. Pacientes considerados refratários devem obrigatoriamente fazer
uso de 3 ou mais drogas anti-hipertensivas, sendo uma delas um diurético. Na maioria dos casos, o protocolo medicamentoso inclui drogas
bloqueadoras dos canais de cálcio. Os pacientes do estudo foram submetidos a exame periodontal completo por um único examinador calibrado
(kappa=0.91). O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e os pacientes deram seu consentimento para participar do
estudo. Foram avaliados parâmetros como número de dentes, índice de biofilme visível, índice de sangramento gengival, profundidade de bolsa à
sondagem e nível de inserção clínico. Os participantes responderam a um questionário médico-odontológico detalhado com o objetivo de
identificar possíveis fatores modificadores da doença periodontal. Foi considerado como crescimento gengival nos casos em que a margem
gengival apresentava-se mais de 3mm coronária à JCE (em elementos dentários sem perda de inserção clínica) e quando havia aumento de
espessura e altura tecidual nas regiões interproximais (em dentes com e sem perda de inserção clínica). Foi utilizada sonda milimetrada modelo
Carolina do Norte 15mm para a realização dos exames. Ao todo, 55 % dos pacientes apresentaram crescimento gengival. A prevalência de
crescimento gengival encontrada variou entre os pacientes. No grupo que fazia uso de nifedipina foi de 33,6%, 43,4% nos pacientes que
utilizavam amlodipina e 46,6% no grupo que fazio uso de felodipina. Houve diferenças estatisticamente significantes entre o grupo Nifedipina e
os demais (p<0.05). Conclui-se que a prevalência de crescimento gengival varia entre as drogas analisadas e alguns fatores como o gênero,
presença de biofilme e inflamação gengival podem ser importantes modificadores no desenvolvimento desse quadro clínico. Mais estudos podem
levar a uma definição de qual bloqueador dos canais de cálcio seria mais indicado para pacientes de risco para crescimento gengival, orientando a
prescrição por parte dos cardiologistas.
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RESUMO
Para o diagnóstico das alterações dentomaxilomandibulares são necessários, na maioria dos casos, a realização de exames por imagens, intra ou
extrabucais. Dentre os diversos métodos, a radiografia extrabucal panorâmica é utilizada em todas as especialidades odontológicas por ser uma
técnica simples, de fácil compreensão, com custo financeiro acessível e baixa dose de radiação ionizante, já que em uma única imagem é possível
obter informações de todo o complexo dentomaxilomandibular, tanto das estruturas anatômicas normais quanto as suas variações. Através das
radiografias panorâmicas é possível verificar atrasos na cronologia de erupção das dentições mistas, avaliar possíveis áreas para implantes e ainda
visualizar anomalias dentárias. As variações dentárias podem ser classificadas de acordo com a posição (transmigração, transposição), morfologia
(macrodontia, microdontia, geminação, fusão, concrescência) e quantidade (agenesia, extranumerários). O objetivo deste estudo foi analisar 506
radiografias panorâmicas de pacientes de ambos os sexos,não escolhidas aleatoriamente, sem limite de idade, sobre a presença das diversas
anomalias dentárias que acometem ambas as dentições. As radiografias foram realizadas em um aparelho Instrumentarium da marca Kavo 0P200.
Todos os exames analisados são do banco de dados de uma clínica particular de Juiz de Fora. Foram excluídos da análise 18 imagens de pacientes
totalmente edêntulos. Com a análise das imagens verificou-se que a idade cronológica dos pacientes variou entre 04 e 96 anos, sendo 204
homens e 284 mulheres, totalizando 488 radiografias. Deste total de radiografias, foram encontrados : 25 agenesias dentárias, 120 dentes com
dilaceração/curvatura radicular, 15 dentes extranumerários, 05 microdentes e 01 transposição dentária. A posição dos terceiros molares retidos
foi analisada de acordo com o método de Miller Winter, só foram considerados aqueles com mais de dois terços da rizogênese completa.
Constatou-se a presença de 186 terceiros molares retidos em posições variadas (151 mésio-inclinados, 13 verticalizados, 17 em posição
horizontal, 4 disto-inclinados e 01 em posição transversal). A partir deste amplo estudo, ratifica-se a importância da radiografia panorâmica na
visualização das anomalias dentárias para o diagnóstico odontológico bem como sua importante aplicação clínica nas diversas especialidades
proporcionando diagnósticos e planos de tratamento mais precisos.
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RESUMO
Historicamente, diversas soluções aquosas foram sugeridas como irrigantes de canais radiculares, incluindo substâncias inertes ou biocidas. Entre
tais soluções, a que apresenta as melhores propriedades benéficas ao preparo químico e mecânico do sistema de canais radiculares é o
hipoclorito de sódio solução (NaOCl), configurando-se como o irrigante mais usado mundialmente no tratamento endodôntico. As principais
razões que justificam o sucesso do hipoclorito de sódio como irrigante se referem ao seu amplo espectro antimicrobiano e a sua capacidade de
dissolver tecidos necrosados. Todavia, há preocupações quanto à sua toxicidade quando em contato com o tecido vivo humano. Existem diversos
relatos na literatura que descrevem acidentes e danos teciduais relacionados ao emprego dessa solução. Pressupostos teóricos apresentam
indícios que os danos teciduais causados pelo hipoclorito de sódio estão relacionados com a concentração da solução, influenciando
significativamente na severidade do quadro. O objetivo deste estudo foi revisar sistematicamente a literatura a respeito dos acidentes com
hipoclorito de sódio na clínica de endodontia, estabelecendo o número de casos reportados, apontando as causas mais comuns e buscando uma
associação da concentração das soluções com a severidade dos danos teciduais. Foram consultadas as bases PubMed e Science Direct, com o
termo sodium hypochlorite combinado com: accident, root canal, emergency, complications e injection. Foi obtido um total de 33 artigos,
publicados entre 1934 e 2011. Como resultados, foram observados 36 casos de acidentes, causados por extravazamento da solução pelo forame
apical (23/36 = 64%), seguidos por injeção na mucosa (8/36 = 22%) e pelo derramamento sobre a mucosa (5/36 = 14%). Com relação à
concentração, existem 11 relatos associados com concentrações menores ou iguais a 3% (11/18 = 61%) e 7 com concentrações maiores que 3%.
Na metade dos relatos, a concentração da solução era desconhecida ou não foi reportada (18/36 = 50%). Nos casos de concentrações igual ou
acima de 5% (7/35 = 19%) foram constatados acidentes de maior severidade, incluindo sequelas como atrofia dos tecidos faciais, parestesia e
edema intenso. Em conclusão, estratégias que previnam os acidentes com hipoclorito de sódio são fundamentais na clínica de endodontia em
virtude do seu potencial lesivo aos tecidos, que é agravado por concentrações acima de 5%.
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RESUMO
O principal objetivo da terapia endodôntica é a eliminação de micro-organismos do interior do sistema de canais radiculares nos casos de
patologias perirradiculares associadas à necrose pulpar. Uma das estratégias para a eliminação da infecção nestes casos é a aplicação de uma
medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio entre as consultas do tratamento, sendo a qualidade do preenchimento um fator
determinante para o sucesso da terapia medicamentosa. Diante dos diferentes métodos para a aplicação de medicamentos a base de hidróxido
de cálcio nos canais radiculares, o objetivo deste estudo in vitro foi comparar a qualidade do preenchimento dos canais radiculares proporcionado
por diferentes técnicas de inserção de medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio. Trinta e seis incisivos superiores, tratados
endodonticamente, tiveram suas raízes separadas da coroa e a guta-percha removida dos canais radiculares. Após esta etapa, os canais foram
preenchidos com medicação intracanal composta de hidróxido de cálcio, carbonato de bismuto e glicerina. Três técnicas de inserção da
medicação foram comparadas: a técnica convencional utilizando limas manuais, a técnica utilizando a Espiral de Lentulo e a técnica manual
complementada por ativação sônica. Doze canais foram preenchidos através de cada técnica. As raízes foram radiografadas em dois sentidos e a
qualidade do preenchimento analisada por dois avaliadores experientes, considerando dois parâmetros: a quantidade de espaços vazios e o limite
apical de preenchimento. A técnica da Lentulo e a técnica manual produziram preenchimento de melhor qualidade em termos de espaços vazios
(p< 0,01). Considerando o limite apical, as três técnicas não diferiram entre si (p=0,839). Em conclusão, os preenchimentos usando a técnica
manual ou espirais de Lentulo apresentaram maior qualidade que os realizados com o auxílio da ativação sônica com relação a quantidade de
espaços vazios. Com relação ao limite apical de preenchimento, não foi observada diferença entre as técnicas testadas.
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RESUMO
As reabsorções dentárias são patologias que frequentemente levam a perda de elementos dentários e ainda carecem de uma maior compreensão
dos mecanismos imunológicos envolvidos neste processo de doença. Dentro deste contexto, evidências recentes apontam que alguns tipos de
lesões perirradiculares podem expressar diferentes moléculas envolvidas neste processo, como é o caso dos cistos perirradiculares. O objetivo
deste estudo foi avaliar e comparar a expressão imuno-histoquímica de RANK (Receptor Activator Nuclear Kappa) e RANKL (Receptor Activator
Nuclear Kappa Ligant) em diferentes compartimentos de tecido em cistos perirradiculares. O estudo incluiu 40 cistos perirradiculares recuperados
dos arquivos do Laboratório de Patologia Oral, Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro / Brasil), diagnosticados no período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2010. As informações clínicas e radiográficas, incluindo idade, sexo e localização das lesões foram obtidas a partir dos formulários
das biópsias apresentados pelos médicos. As lesões foram submetidos a análise histológica realizada por coloração com hematoxilina e eosina.
Lâminas silanizadas contendo a secção de parafina foram usadas para as reacções imuno-histoquímica utilizando anticorpos anti-RANK (H-300,
diluição 1:200, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) e anti-RANKL (N-19, diluição 1:200; de Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA).
Imunoexpressão de RANK e RANKL nos cortes de tecidos foram analisados de forma independente por dois observadores, por meio de
microscopia de luz, no epitélio, no tecido conjuntivo superficial e profunda da cápsula e, adicionalmente, nas áreas de macrófagos ricos e em
torno de fendas de colesterol. A análise foi realizada em 5 campos de alta potência (40x) para cada compartimento de tecido e os valores de
expressão foram obtidos a partir da quantidade de células positivas em cada campo. A análise comparativa dos dados obtidos foi realizada
através do teste não paramétrico de Wilcoxon assinado classificação e teste de Mann-Whitney. A significância estatística foi estabelecido em p
<0,05 e Kruskal-Wallis e teste de comparações múltiplas de Dunn. A expressão imuno-histoquímica de RANKL e RANK em cistos perirradiculares
observada no presente trabalho, reforça a participação destes reguladores nas doenças inflamatórias perirradiculares.
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RESUMO
Parestesia é um distúrbio neurosensitivo causado por uma lesão no tecido nervoso. Pode ser definida como uma sensação como queimação,
pontada ou perda parcial da sensibilidade causada por injúria neural. Na Odontologia ela se manifesta, principalmente, através dos nervos
alveolar inferior, lingual, mentoniano, lingual e é decorrente de fatores locais ou sistêmicos. Dentre as possíveis causas de parestesia, as
relacionadas a problemas endodônticos merecem destaque, visto que a relação anatômica estabelecida entre os ápices radiculares e alguns feixes
nervosos é muito próxima, principalmente no arco dentário inferior. Embora seja uma ocorrência grave, podendo trazer danos irreversíveis à
estrutura nervosa, a literatura endodôntica ainda é escassa sobre o tema. O presente estudo objetiva realizar a revisão da literatura endodôntica,
acerca das parestesias relacionadas a problemas endodônticos informando e discutindo suas causas, os nervos mais acometidos, seu diagnóstico
e as opções de tratamento. O presente estudo compreendeu uma revisão sistemática da literatura quanto à parestesia como complicação do
tratamento endodôntico, buscando discutir as causas, diagnóstico, os nervos mais afetados, as opções de tratamento e prevenção dessa
complicação. Foram incluídos todos os relatos de casos contidos no PubMed até 24 de dezembro de 2011, pela geração de pesquisa utilizando as
palavras-chave endodontic e paresthesia. Os 29 artigos selecionados relataram 54 casos de parestesia. Os autores mencionaram como prováveis
causas da parestesia o extravasamento de cimento endodôntico (29/54 = 53,7%), a infecção endodôntica (10/54 = 18,5%), a sobreobturação com
guta percha (4/54 = 7,4%), a lesão perirradicular (4/54 = 7,4%) e outros motivos (7/54 = 13,0%). Concluiu-se que os nervos mais comumente
afetados são aqueles que têm a sua passagem na mandíbula, em ordem de frequência: o nervo alveolar inferior, mentoniano e lingual. Para
diagnosticar a parestesia o endodontista deve realizar uma anamnese acurada, radiografia panorâmica e periapical e, em alguns casos, a
tomografia computadorizada de feixe cônico, bem como testes mecano e nociceptivos. Tendo em vista que a parestesia pode apresentar
diferentes causas, até o momento, na literatura, não há nenhum tratamento específico para a mesma como complicação do tratamento
endodôntico.
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RESUMO
As infecções bacterianas são responsáveis pelas altas taxas de morbidade e mortalidade. É necessário compreender os mecanismos de
patogenicidade in vivo da infecção, para isso é importante a caracterização e a identificação do proteoma bacteriano para traçar estratégias
antimicrobianas. A infecção endodôntica é extremamente complexa, mais de 400 espécies já foram identificadas com diferentes combinações de
espécies causando o mesmo tipo de doença. Há uma necessidade clara de se estudar a estrutura e a fisiologia dessa comunidade microbiana para
melhor entendimento deste tipo de infecção. Propor-se avaliar aplicabilidade da Metodologia no estudo clínico das infecções Endodônticas,
compreender o metabolismo bacteriano in vivo, bem como identificar possíveis marcadores da infecção. Um pool de 6 amostras de pacientes
com infecção crônica antes e após o tratamento e duas amostras individuais de infecção aguda foram submetidos a hidrólise em solução após
dosagem pelo método de Folin-Lowry. Uma alíquota de 4g de proteína foi analisada no LTQVelosOrbitrap (Thermo Fisher Scientific) conectado a
cromatografia liquida com nano fluxo pelo sistema EASY–nLC (Proxeon Biosystem) e 6530QTOF (Agilent Technologies). Os dados gerados foram
processados usando o software Proteome Discoverer version 1.3 (Thermo Fisher Scientific) no modo Sequest search engine e Spectrum Mill. Na
infecção endodôntica primária crônica foram encontrados diferentes tipos de proteínas envolvidas no metabolismo, virulência e resistência,
dentre elas, destacam-se: beta lactamase e TetR, assim como proteínas envolvidas na resistência bacteriana e formação do biofilme
(glycosiltransferase), proteínas relacionadas ao stress e virulência também foram identificados neste tipo de infecção. Na infecção endodôntica
primária aguda destacam-se as proteínas com função proteolítica. Estes resultados preliminares demonstram que a metodologia empregada
oferece relevante potencial no estudo dos mecanismos de patogenicidade de infecções polimicrobianas como as infecções orais.
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RESUMO
O estudo avaliou e comparou a resistência à fratura por torção, de duas marcas comerciais de instrumentos endodônticos mecanizados de níqueltitânio (NiTi) com formas geométricas semelhantes, porém produzidos por ligas metálicas distintas. Metodologia: Após a seleção de quarenta e
quatro instrumentos sendo vinte dois Mtwo® (VDW®) e vinte dois Reciproc® (VDW®), estes foram divididos em dois grupos e submetidos a três
metodologias (ensaios mecânicos) utilizadas para a avaliação do comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos: ensaio mecânico de
flexão em cantiléver (45°), microdureza Vickers e fratura por torção. Os dois parâmetros avaliados foram torque máximo e deformação angular
até ocorrer a fratura. Cinco instrumentos de cada sistema foram examinados sob um microscópio óptico ZEISS® (Carl Zeiss do Brasil Ltda.,
Cambuci, SP, Brasil) com câmera PixeLINK PL- A662 acoplada com fonte de luminosidade ZEISS 1500 LCD® (PixeLINK, Ottawa, Canadá) associado
ao software AxionVision 4.4® (Carl Zeiss, Micro Imaging, Nova Iorque, EUA), onde foram avaliadas as características geométricas de cada
instrumento. As superfícies fraturadas e as hastes de corte helicoidais dos instrumentos foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura
(MEV) do Instituto Militar de Engenharia (IME). Resultados: Os resultados da resistência em flexão (carga máxima em gramas) foram de 274,8
para o grupo Reciproc® e 703,7 para o grupo Mtwo®. No teste de microdureza Vickers (mHV/g), o grupo Reciproc® apresentou 412,6 e o grupo
Mtwo® 320,9. O ângulo máximo (em graus) no teste de torção foi 520 para o grupo Reciproc® e 445 para o grupo Mtwo®. O torque máximo em
torção (N/cm) foi de 1.558,7 para grupo Reciproc® e 843,5 para o grupo Mtwo®. O teste t de Student mostrou diferença significativa nos ensaios
de flexão e torção (p < 0,05). Já o teste de Mann-Whitney revelou não haver diferença significativa na microdureza Vickers (p > 0,05). A análise do
MEV revelou deformação plástica ao longo das hélices de corte helicoidais dos instrumentos endodônticos fraturados e fratura do tipo dúctil.
Conclusão: Os instrumentos endodônticos mecanizados de NiTi mais flexíveis e fabricados em NiTi M-Wire apresentaram maior resistência à
fratura por torção. Esses achados reforçam a hipótese de que a liga NiTi M-Wire aumenta a flexibilidade desses instrumentos.
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RESUMO
A consulta de enfermagem, como atividade privativa do enfermeiro, agrega grande valor ao trabalho deste profissional e seria um marco na
identificação do seu espaço de atuação. Na obra intitulada Profession of Medicine, Freidson explica a influência dos fatores sócio-econômicos e
políticos na atual posição das ocupações relacionadas à saúde. O autor nos apresenta a submissão histórica da enfermagem à medicina, desde
Florence Nightingale e enfatiza a relevância da autonomia no processo de reconhecimento da profissão, a qual, segundo o autor, garantiria o
poder de controlar, em exclusividade, o seu próprio exercício profissional. Lendo Freidson, torna-se clara a ideia de construção de um território
peculiar de práticas de saúde como estratégia de poder legitimada pela classe médica, bem como se revela o caminho pelo qual uma determinada
ocupação poderia seguir em busca de uma identidade com reconhecimento social. Nesse contexto, a construção de instrumentos de
padronização forneceria à enfermagem a possibilidade de delimitação de um espaço com práticas exclusivas, condição sine qua non para adquirir
autonomia nos termos de Freidson. Mintzberg, em Criando Organizações Eficazes sugere que o trabalho em saúde (como parte das burocracias
profissionais) seria caracterizado pelo domínio dos profissionais de ponta com relação ao seu próprio trabalho. Segundo o autor, a autonomia é
algo fundamental, também por permitir uma maior responsabilização do trabalhador com os resultados do próprio trabalho. Mintzberg embora
descreva a padronização de habilidades como um possível meio de “controle” do trabalho desses profissionais, avalia negativamente os
instrumentos utilizados, seja por julgá-los incapazes de capturar todas as variáveis apresentadas pela clientela de profissões de saber exotérico
(como ocorre na área da saúde), seja por acreditar que eles limitariam a autonomia daqueles aos quais se dirige. Cabe, pois um questionamento:
se, por um lado, segundo nos sugere Freidson, a definição em perspectiva histórica de um território circunscrito e exclusivo de práticas,
constituiria condição básica para a definição da autonomia e maior legitimação social e científica da profissão de enfermagem; por outro, tal
como definido por Mintzberg, seria essa definição territorial, nos termos de seus instrumentos tecnocráticos, capaz de, simultaneamente, resultar
na redução do domínio do enfermeiro em relação ao seu próprio trabalho, o que se traduziria em perda de autonomia? O presente trabalho
investiga, nas linhas de pensamento de Freidson e Mintzberg, dentre outros autores, a repercussão da inserção de uma nova metodologia de
trabalho, que visa à padronização de habilidades, na autonomia do profissional enfermeiro. A metodologia utilizada foi de revisão sistemática da
literatura, com levantamento de artigos científicos publicados sobre a autonomia do enfermeiro e protocolos de atuação, sendo selecionados os
autores cujos trabalhos apresentassem maior correlação com as obras citadas de Freidson e Mintzberg. À título de conclusão, defende-se uma
conduta profissional que seja capaz de combinar o uso de instrumentos de base tecnocrática, como protocolos clínicos, à uma inserção do
trabalho que seja baseada na corrente interpretação e avaliação dos mesmos. Recomenda-se, portanto, autonomia dos profissionais de
enfermagem com relação ao uso, bem-vindo, de protocolos como instrumentos balizadores para a tomada de decisão clínica.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo analisar aspectos sociodemográficos, sexuais e de saúde das travestis que atuam como profissionais do
sexo na região da Lapa – Rio de Janeiro. Através de estudo descritivo, de natureza transversal, foram analisados dados de entrevistas de uma
amostra constituída de 83 travestis, atuantes no bairro Lapa do Município do Rio de Janeiro, no período de agosto de 2012 a janeiro de 2013. Os
dados foram obtidos através de um questionário semiestruturado, autoaplicável, composto por 52 questões objetivas contendo identificação;
Sexualidade, preconceito e discriminação; vida profissional; Atenção à saúde; e questões sobre aos direitos de interesse ao público LGBT. A idade
dos participantes variou de 18 a 60 anos, sendo a idade média de 31,4 anos. A maioria das entrevistadas não possui parceiro fixo (84,3%), possui
ensino fundamental (56,6%), e natural de outros Estados da Federação (59,3%). A adolescência é a idade prevalente em que começaram a pensar
em ser e se vestir como mulher. A grande maioria (84,1%) declarou ser aceita pela família. Poucas se sentem aceitas pela sociedade (34,1%).
Existe relato de sofrimento por conta de agressão, devido à orientação sexual (51,2%). Há ainda relatos de agressão física (32,5%) e de
discriminação (30%). Entre os agentes agressores, estão policial/segurança (28,9%) e o próprio parceiro (26,3%). O motivo da prostituição foi
diverso, mas chama atenção que o maior motivo era o financeiro (65,8%) e falta de opção na vida (41,1%). A maioria nega se atua como mulher,
homem ou os dois sexos durante o programa (51,8%), e manifesta o desejo de deixar de ser profissional do sexo (64,3%). Quanto ao culto ao
corpo, há relato de uso de hormônio feminino (89%), próteses de silicone (60%) e silicone industrial (61%). No entanto, apenas 28,6% gostariam
de realizar a mudança de sexo. Considerações: As travestis ainda enfrentam forte preconceito, fazendo com que haja uma exclusão desnecessária
com problemas psicológicos e sociais embutidos. Embora estejam vinculadas à prostituição, muitas gostariam de pertencer ao mercado de
trabalho formal. A formação da identidade das travestis é marcada por violência, discriminação diária, sentimento de solidão e conflito familiar.
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RESUMO
A literatura sobre o poder local no Brasil tende a considerar que nos municípios pequenos tendem a prevalecer as instituições políticas marcadas
pelo patrimonialismo e pelo mandonismo local. A pesquisa verificou as condições de acesso de pacientes de pequenos municípios que necessitam
de serviços de saúde de média ou alta complexidade, através de estudo de caso sobre o Município de Rio do Prado, face as limitações impostas
pelas instituições tradicionais do poder local. O objetivo geral do foi analisar as condições de acesso dos pacientes da Saúde da Família do
Município de Rio do Prado aos serviços de Média e Alta Complexidade (MAC). Sendo os objetivos específicos: estudar as condições do
encaminhamento de pacientes da Saúde da Família para serviços de média e alta complexidade do SUS; analisar a conformação da rede SUS no
Estado de Minas Gerais e a influência na mesma do setor privado complementar. Foi realizado um estudo de caso de caráter principalmente
qualitativo, que utilizou entrevistas, análise de documentos oficiais e observação assistemática dos órgãos de gestão local, regional e estadual do
SUS, além de análise de dados quantitativos sobre a rede de serviços de saúde e sobre a população. O estudo encontrou uma alta concentração
de serviços de MAC em poucas regiões do Estado. Grande parte desses serviços é oferecida pelo setor privado complementar ao SUS. As regras
formais do SUS, como a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e filas de encaminhamento de pacientes, são muitas vezes suplantadas por
regras informais oriundas do poder local tradicional, marcado pelo patrimonialismo e mandonismo, que favorecem tanto a contratação de
serviços privados por valores superiores aos das tabelas do SUS, quanto à adoção de mecanismos clientelistas como critérios de encaminhamento
de pacientes. Conclui-se que a insuficiência na estruturação da rede de serviços do SUS, força do setor privado na prestação de serviços para o
Sistema e a interferência do mandonismo local nos encaminhamentos para tratamentos de MAC são elementos que se alimentam mutuamente e
prejudicam o acesso universal aos serviços do SUS.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi analisar os conceitos de dor por pessoas de gêneros diferentes – masculino e feminino. Os sujeitos inquiridos eram
alunos de faculdades particulares e públicas de Fortaleza, perfazendo uma amostra total de mil informantes, sendo quinhentos de cada gênero.
Esses sujeitos só responderam ao questionário semiestruturado após autorização do Comitê de Ética de Pesquisa com seres humanos. Foram
adotados, para tanto, os fundamentos amparados nos estudos teóricos dos pressupostos sobre a cognição humana, delineados por vários
autores. Essa pesquisa está ligada aos estudos do Grupo sobre Linguagem e Pensamento - GELP-COLIN da UECE e da UFC. Utilizando o método
hipotético dedutivo, categorizou-se a dor sobre a teoria dos protótipos e verificou-se que os homens e as mulheres conceitualizam esse léxico de
forma diferenciada: os homens acreditam que a dor está mais ligada a uma abordagem física, enquanto as mulheres veem como algo
desagradável, que pode ser um desconforto, associado a uma reação orgânica física e/ou mental. Foram encontradas evidências, no corpus
pesquisado, de que as influências provenientes das experiências de vida direcionam a categorização do item lexical dor. Concluíu-se, dessa forma,
que a categorização da dor é subjetiva, dinâmica e complexa. Para os técnicos especialistas nesse assunto, os indivíduos apreendem a aplicação
desse léxico, nos primeiros anos de vida, através de experiências relacionadas com lesões. Os biologistas afirmam que os estímulos causadores de
dor são capazes de lesão tecidual. Atualmente, a abordagem que homens e mulheres têm da dor é de que ela é um fenômeno ‘biopsicossocial',
resultante de uma combinação de fatores biológicos, comportamentais, sociais e culturais. A análise dos dados obtida apresenta diversos pontos
que corroboram a visão atuacionista da cognição quanto à categorização.

Titulo:

A constituição subjetiva do homem moderno

123

Autor(es) Rosa Guedes Lopes*; Ana Beatriz Ferreira Jobim; Luiz Carlos de Carvalho Araujo; Marco Aurélio Marques Soares
IES: UNESA
E-mail para contato: rosa.guedes.lopes@globo.com
Palavra(s) Chave(s): Ciência Moderna; Indivíduo; Individualismo; Sujeito; Nascimento da Clínica
RESUMO
O projeto teve como principais objetivos: localizar o advento da ciência moderna como efeito de um corte entre a teoria do conhecimento
medieval – caracterizada por uma perspectiva cosmológica fechada - e a concepção do universo infinito no qual se insere a da Modernidade;
identificar na figura do “indivíduo” o modo da subjetividade caracteristicamente moderna e no “individualismo” a ideologia correspondente;
caracterizar os valores em jogo na ideologia individualista, esclarecendo a evolução do seu papel na civilização moderna e na contemporânea (por
exemplo: o ideal de liberdade, autonomia, igualdade, crítica do saber herdado da tradição); situar o papel da medicina anatomopatológica no
nascimento da clínica, momento em que o sujeito se torna objeto da investigação médica e se converte em um sujeito sem qualidades; localizar o
surgimento da clínica psicológica em dois campos: o das psicologias (que investiga a consciência) e o da psicanálise (que se interessa pelo
inconsciente). Esses dois campos se distinguem tanto em suas origens quanto no que se refere ao objeto de investigação; perceber que desta
dicotomia interna ao campo “psi” nascem duas formas distintas de pensar a subjetividade: o indivíduo tomado como “consciência de si” e o
sujeito dividido - o primeiro é supostamente autônomo em relação ao que o determina; o segundo é atravessado pelo conflito entre os interesses
do ego e os da pulsão. O projeto visava a revisão de alguma literatura acerca do tema delimitado. A metodologia de trabalho consistiu, por parte
dos alunos, na leitura sistematizada dos textos selecionados, na produção e na apresentação oral de resumos sob orientação e supervisão do
professor orientador. Já o professor orientador responsabilizou-se também por expor os temas por meio de aulas expositivas em encontros
frequentes e previamente marcados. O projeto dividiu-se em três fases: 1) o advento da ciência moderna, o surgimento do sujeito da ciência, o
indivíduo e o individualismo; 2) o conceito de ideologia, o nascimento da clínica, a compreensão da subjetividade no campo psicológico como
consciência de si (para as psicologias) e como sujeito dividido (para a psicanálise); 3) avaliações periódicas objetivando a produção de um artigo
sobre o tema a ser publicado em coautoria com o professor orientador. Os efeitos deste trabalho foram bastante promissores em diversos
aspectos: crescimento da compreensão e da capacidade de problematizar os temas estudados; desenvolvimento de alguma capacidade crítica;
melhora no encadeamento de ideias e no uso da língua portuguesa. O projeto contribuiu positivamente, tanto para os objetivos delimitados
como também para a formação do espírito científico, capacidade esta que é esperada de alunos que cursam a graduação. Deste posicionamento
depende o modo como cada um se situará profissionalmente no mundo e que uso estará capacitado para fazer dos conhecimentos adquiridos.
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RESUMO
Este trabalho é parte de uma pesquisa onde abordou-se a relação entre corpo e afeto nos primeiros textos freudianos (1890-1897), em que
guiados pelo método de pensar metapsicológico, realizaou-se um trabalho de leitura, análise conceitual e interpretação. Embora não tenha-se
encontrado uma teoria do afeto na obra de Freud, pode-se inferir que este é um dos temas centrais de suas investigações. Neste retorno ao início
do percurso freudiano, visou-se buscar os fundamentos com os quais ele se deparou em sua clínica, e que podem nos auxiliar na compreensão de
diversas formas de mal estar contemporâneos, como as compulsões e a síndrome do pânico, onde o corpo é o palco principal do adoecimento
psíquico. Da leitura dos textos, enunciou-se que ‘todo afeto implica ou não uma inscrição psíquica’. Para o desenvolvimento esta proposição,
deve-se desdobrá-la, investigando a noção de afeto na constituição psíquica, nas neuropsicoses de defesa e na neurose de angústia. O afeto é
apresentado por Freud em dois registros distintos, o da quantidade (intensidade) e o da qualidade (sentimento). Em Projeto para uma psicologia
científica (1895), Freud define o aparelho psíquico como um aparelho atravessado por intensidades, explorando a dimensão econômica destas, e
também a dimensão dinâmica, decorrente do conflito psíquico. Do entrelaçamento de ambas, distingue dois fenômenos psíquicos, o afeto e a
representação. Inicialmente para Freud, o afeto era considerado um trauma resultante de um ataque exterior ao qual o sujeito era incapaz de
reagir, ficando deste modo com o afeto aprisionado, o que ocasionava o sofrimento neurótico. Em Neuropsicoses de defesa (1894), a expressão
‘soma de excitação’ aparece como o fator quantitativo do afeto. Diante de um conflito psíquico de natureza sexual, o ‘eu’ retira da representação
o afeto a ela ligado, enfraquecendo-a. Este afeto imediatamente ganha um destino que se expressa como sentimento (qualidade). Não só na
histeria, mas nas demais neuropsicoses, o afeto enquanto quantidade situa-se primariamente na esfera psíquica, ligado a uma ideia, e dela se
destaca para encontrar destinos independentes, enquanto a ideia é recalcada. Ao contrário das neuropsicoses, a neurose de angústia é
apresentada por Freud em Sobre os fundamentos para destacar a neurastenia de uma síndrome específica denominada “neurose de angústia”
(1894/1895) como sendo dotada de um afeto (angústia) onde não há uma base psíquica. A noção do afeto de angústia é a de um quantum de
excitação de origem somática e de natureza sexual que se faz acompanhar por uma baixa da participação psíquica. Na neurose de angústia não há
simbolização. Consequentemente, o excesso de excitação se volta sobre o corpo e paralisa o psiquismo. Estes resultados permitem pensar sobre a
angústia que se apresenta hoje na clínica, onde o afeto enquanto intensidade – objeto de nossos estudos – encontra uma prevalência sobre o
afeto relacionado a um conflito psíquico. Assim, entende-se que na atualidade predomina a falta de simbolização, a baixa participação dos
processos psíquicos na interpretação dos eventos que se apresentam ao sujeito, sendo a angústia diretamente sentida no corpo. Dos afetos
aflitivos e afastados pelo eu da consciência aos afetos dolorosos que não encontram uma possibilidade de representação psíquica, Freud
argumenta que os afetos não podem ser reduzidos a uma deficiência do funcionamento do sistema nervoso, observando que os sintomas
neuróticos estavam relacionados com a dimensão da história do sujeito. Concluí-se, então, que, seja de origem interna ou externa o afeto está
sempre presente na vida do sujeito, adoecendo-o psiquicamente ou suscitando-lhes sensações diversas que o levam a experiências e modos de
vida singulares.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma exposição do conceito de psicologia comunitária e seu valor no contexto pós moderno,
abordando os principais problemas sociais deste novo tempo e uma possível intervenção por meio da psicologia comunitária, cuja proposta é a
transformação social. O trabalho também propõe uma discussão sobre o adoecimento como fenômeno coletivo e a relação entre indivíduo e
sociedade. Falar sobre Psicologia Comunitária sob a ótica do contexto pós moderno justifica-se pelo interesse político-socio-econômico. Político
por se tratar da vida em sociedade, o que deve chamar a atenção das autoridades governamentais. Social por entender que a Psicologia é um
campo do conhecimento que visa discutir o equilíbrio do ser humano a partir da relação de vida do sujeito consigo mesmo e com o seu meio. E
econômico, pois uma vez que se investe em ações preventivas, torna-se menos oneroso os gastos públicos. Existem inúmeros problemas
provocados pelo pós modernismo, principalmente nos relacionamentos interpessoais e desigualdades sociais e que, a psicologia comunitária
pode atuar como um instrumento de socialização a partir de uma ação preventiva, em contextos envolvendo violência, drogas, sexualidade, etc.
Balman, sociólogo polonês, autor de várias obras, algumas destacadas neste trabalho, aponta para a insegurança dos tempos moderno a partir da
nova era de desigualdades, o que provoca na comunidade atual total insegurança. A partir desta insegurança comunitária, procura-se através
dos psicológos, apresentar uma proposta de psicologia que proporcione ao indivíduo a própria libertação, apesar do seu contexto social. Estes
autores, a partir do texto psicologia comunitária e educação libertadora, apresentam como proposta metodológica desta psicologia, o
compromisso social. Ou seja, uma psicologia a serviço da população excluída da riqueza da nação, considerando os problemas contextuais, o que
inclui a globalização, a tecnologia e a necessidade do pertencimento social, fica evidente a importância de uma intervenção psicológica mais
assertiva no campo social, propondo rupturas com os modelos convencionais e propondo transformações radicais nos contextos sociais pelo viés
comunitário. Foi constatado que, o pós modernismo, travestido com uma roupagem totalmente inovadora, tais como globalização, tecnologia de
ponta, apresentando propostas de mudança social, provocou uma crise de pertencimento social. Sociólogos e administradores são enfáticos
quando afirmam que caos e progresso são duas linhas paradoxais, que caminham lado a lado, no movimento pós moderno. Foi observado que no
intuito de acompanhar o movimento pós moderno, o valor do ser humano foi atrelado à utilidade, o que trouxe um prejuízo social que vai desde
o relacionamento interpessoal, envolvendo famílias e sociedade em geral, a problemas psíquicos em crianças provocados pela insegurança social.
Outro dado importante é a atitude desenfreada por status tornando o homem escravo das drogas, do consumo e das aparências, o que, segundo
a psicologia comunitária é uma nova forma do adoecimento. Diante do caos deixado pelo pós modernismo a psicologia comunitária é
apresentada como uma proposta de transformação social, vista por eixos diferenciados através dos autores, mas todos com o foco no modo de
vida que emerge nas comunidades para daí fazer surgir um novo modo de vida, pois na visão deste novo campo do saber, a doença é analisada
como um fenômeno coletivo. Ou seja, o homem é visto como produto tanto dos determinantes psíquicos quanto sociais, apontando a psicologia
comunitária como interventoras na relação indivíduo-sociedade. A partir dos teóricos aqui relacionados pode-se concluir que a Psicologia
Comunitária torna-se relevante por deslocar a psicologia do patamar de disciplina elitizada para tornar-se acessível à comunidade em geral, por
oferecer um novo olhar sobre o homem a partir da visão psicossocial trazendo um novo conceito do adoecer e da promoção de saúde e, por fim,
contribuir, de forma preventiva, nos problemas oriundos da exclusão social promovendo a inclusão por meio de uma psicologia contextualizada
aos problemas domésticos.
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RESUMO
O presente estudo faz uma análise das faces na conversa de pessoas esquizofrênicas em duas situações diferenciadas: com e sem surto psicótico,
focando principalmente as estratégias interacionais relacionadas aos jogos de linguagem. Desejou-se verificar como os participantes de uma
conversação com esquizofrenia agem em relação aos seus interlocutores e como realizam os trabalhos com as faces. O interesse maior foi
analisar a linguagem das pessoas com transtornos mentais para entender as especificidades do comportamento linguísticos delas em situações
diferenciadas. Para tanto, realizou-se essa pesquisa com os pacientes do Hospital Myra Y Lopes nos anos de 2009 a 2012. Foram utilizados como
base vários estudos teóricos. Constatou-se que, no processo interacional, tanto em surto como em não surto, os doentes de esquizofrenia
preservam suas faces e a de seus interlocutores quando isso lhes interessa e também podem processar emoções e sentimentos. Expressões
metafóricas estão presentes no trabalho com as faces na conversa de esquizofrênicos, principalmente com respeito às expressões que exigem
prestação de contas, tais como críticas, julgamentos ou até mesmo elogios. Eles têm compromisso com o que os seus interlocutores dizem, se
estiverem motivados a conversar. Portanto, entendeu-se que os esquizofrênicos usam expressões linguísticas diversas e polidas como forma de
evitar a exposição de suas faces. Dependendo da gravidade da doença, da relação de poder entre os interlocutores, não são totalmente alienados
aos eventos e aos significados ideológicos e culturais. Sendo, pois, capazes de mudar de comportamento social e linguístico de acordo com a
situação, o contexto interacional e com seus interlocutores.
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RESUMO
A partir da observação de fotografias postadas por diferentes adolescentes em uma rede social, observou-se a presença constante de bebidas
alcoólicas exibidas em destaque, de diversas formas em variados ambientes. As fotos postadas mostram latas de cerveja, garrafas e copos, de
formatos e tamanhos diversos abastecidos de substâncias alcoólicas, indicando a quantidade de tipos de bebidas alcoólicas consumidas e
disponíveis aos jovens. Estas observações motivaram-nos a indagação, a elaboração de um instrumento de medida e o desenvolvimento de uma
pesquisa inicial sobre o tema. Considerando as constatações estatísticas dos órgãos de saúde, da demanda crescente do consumo de álcool por
adolescentes, apesar da proibição e possíveis sanções aplicadas na forma da lei para quem a descumpre, as bebidas alcoólicas estão disponíveis
no mercado para todos que desejam seu consumo. O que torna o tema de grande relevância para os estudos pertinentes à área da saúde,
fundamentada pelo conceito precípuo de saúde como um “equilíbrio físico, mental e social”. Em nossa pesquisa, dedicamo-nos a investigação dos
fatores motivacionais, delimitados ao caráter psicológico, que envolve o consumo de bebidas alcoólicas. Os objetivos da pesquisa foram:
Identificar os aspectos motivacionais do consumo de bebida alcoólica por adolescentes entre 12 e 17 anos. A metodologia aplicada seguiu os
seguintes passos: Um levantamento descritivo através de revisão bibliográfica do tema, a construção e aplicação de um questionário como
instrumento de medida para coleta dos dados, a analise dos dados, que apresentaram os seguintes resultados: Na amostra realizada com um
grupo de 72 alunos do colégio Elite, unidade R9, turno da manhã, 80% admitem ter experimentado algum tipo de bebida alcóolica, destes, 65%
consomem com amigos e 25% no ambiente familiar. Constando as hipóteses que os aspectos motivacionais que envolvem o consumo de bebida
são: A facilidade de acesso à bebida, a socialização com seus pares e os hábitos familiares. Estes resultados leva-se a considerar que: Apontam a
necessidade premente de uma intervenção direta dos agentes de saúde, em particular dos serviços de Psicologia, em um trabalho preventivo
junto aos adolescentes em relação à doença alcoólica e suas implicações. A promoção de um amplo debate em sociedade sobre as motivações
dos jovens e sua relação com as redes sociais. A Ação emergente e eficiente das políticas públicas no combate de prevenção ao consumo de
álcool.
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RESUMO
No mundo organizacional em constante transformação se observam especificidades do trabalhador em regime de turnos de revezamento em
aspectos além das interferências no ciclo fisiológico. Pesquisas apontam impactos negativos na qualidade da vida social em função dos horários
profissionais não convencionais, refletindo nos relacionamentos familiares, tornando a discussão sobre os campos social e subjetivo necessária,
na interface entre psicologia e trabalho. Este artigo busca trazer a contribuição da Psicologia, abordando o relacionamento familiar e as condições
laborativas de pais que atuam em turnos de revezamento, para colaborar com a produção de conhecimento na área de saúde do trabalho no
tocante à esfera dos relacionamentos familiar e social. Foi desenvolvido através de pesquisa de campo com uma população que trabalha em
turnos na área de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) de uma empresa de energia situada no Estado do Rio de Janeiro, com
funcionários de classe socioeconômica média e alta. A análise dos dados aponta que estes trabalhadores de turno relatam satisfação quanto ao
envolvimento familiar, contrastando com o que é encontrado sobre este tema, o que demonstra a necessidade de novos estudos para levantar
dados sobre aspectos da organização de trabalho no ambiente pesquisado que podem estar favorecendo estes resultados. Na escala de
participação do pai nas atividades escolares, culturais e de lazer do filho, pelas respostas, verifica-se que os pais participam em atividades
escolares dos filhos várias vezes por semana, sendo que os itens desta escala que avaliam esta participação indicaram frequência de participação
maior que os itens atividades de lazer e participação em atividades culturais. As médias encontradas para alguns itens reforçam a existência de
concepções estereotipadas sobre família e papéis de gênero. Sugere-se a realização de novas pesquisas sobre esse tema que verifiquem a
participação em atividades realizadas com os filhos e outros familiares, inclusive incluindo a percepção deles.
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RESUMO
A presente pesquisa objetiva investigar a questão dos estereótipos de Policiais Militares acerca de armas não letais. Entende-se por estereótipo a
crença compartilhada de um grupo em relação a objetos sociais. Aroldo Rodrigues (1996) concebe que os estereótipos se apresentam como bons
preditores de comportamentos, pois podem fazer parte do componente cognitivo das atitudes sociais. O conhecimento dos estereótipos de
determinados grupos, em relação a determinados objetos, permite a formulação de inferências acerca da probabilidade de ocorrência de certos
comportamentos. As crenças são afirmativas aceitas por pelo menos uma pessoa em relação a um objeto social, o seu critério é o adesão e não o
de veracidade. Ou seja, a pessoa adere a uma crença ou não. A temática das armas não letais ganha relevância com a criação do Observatório do
Uso Legítimo da Força e Tecnologias Afins, fundado em maio de 2012, destinado a promover discussões e pesquisas sobre o uso proporcional da
força, tecnologias afins, sua evolução e aplicação, recomendações legais, mapeamentos estatísticos e estudos científicos acerca de sua aplicação
e suas consequências. A metodologia foi qualitativa, aplicou-se um questionário de 31 itens, sendo trinta fechados e um aberto. O questionário é
tipo escala Likert com cinco alternativas: Concordo plenamente, Concordo, Não tenho opinião formada, discordo e discordo plenamente. O grupo
foi formado por trinta policiais militares, de ambos os sexos, do Estado do Rio de Janeiro. Utilizando o Indicador de Estereotipia de Campos
(Campos, 2001), os resultados apresentados foram: no grau de Estereotipia forte os seguintes objetos: “Arma dita não letal é utilizável em
grandes eventos”; “A arma dita não letal é ruim” (no sentido da discordância);”A arma dita não letal é de difícil manuseio” (no sentido da
discordância); “ A arma dita não letal é moderna”. Conclui-se que a partir da afirmação de Rodrigues (1996) e também de Krüger (1981), que os
estereótipos são bons preditores de atitudes e pelos resultados apresentados onde não apareceram majoritariamente estereótipos favoráveis ou
desfavoráveis ao uso das armas letais, não se encontra indicadores suficientemente fortes para uma afirmativa mais conclusiva. Sugere-se,
portanto que novas pesquisas sejam realizadas nesta área com uma amostra ampliada.
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RESUMO
Este estudo ancorou-se na ideia de que a informalidade e a precarização das relações de trabalho são partes integradas e interdependentes.
Constituem uma mesma realidade que se instalou no rastro das transformações recentes na esfera laboral. A nova configuração produtiva, as
‘pressões’ da globalização e as ideias neoliberais impulsionadas pela força de acumulação do capital, transformaram profundamente o trabalho,
produzindo novas formas de inserção dos trabalhadores no mundo do laboral e, consequentemente, um novo trabalhador, onde necessidades
diversas convivem, produzindo experiências específicas de significados singulares. Sabe-se que o trabalho impacta na vida do trabalhador,
influenciando a estruturação de suas vidas, consequentemente, seus modos de viver, seja dentro ou fora do mesmo. Funda-se na relação
intrínseca do labor com o modo de vida e também na noção de que ele não é apenas central na vida das pessoas, mas constituinte. O presente
estudo fez parte da pesquisa para obtenção do grau de mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
Focou a realidade das costureiras, no enfrentamento diário de demandas sociais permeadas pelas relações de trabalho do contexto de facção,
com o objetivo de analisar as consequências das novas formas de relações de trabalho em facção na vida das costureiras de Fortaleza-Ceará. A
partir de uma abordagem qualitativa dos dados, o estudo foi realizado com 08 costureiras do bairro Conjunto Palmeiras que trabalham em
sistema de facção de costura a domicílio, sem contrato formal de trabalho. Elas possuem, no mínimo, um ano prestando serviços para o mercado
de confecção deste município. Foi feita uma abordagem qualitativa ao contexto pesquisado através da técnica de entrevista, individual e grupal,
registradas manualmente ou gravadas, e em diário de campo. As categorias temáticas foram identificadas e validadas pelo cruzamento dos
registros produzidos através da Análise de Conteúdo de Bardin. Considerou-se que estas novas relações de trabalho trouxeram consequências
para a vida das costureiras de facção de Fortaleza – Ceará. O núcleo central destas experiências reveladas, apenas disfarçadas de novas, emerge
marcado por formas laborais antigas, inspiradas no caráter de exploração e expansão contínuos do modo capitalista de produção, quando
sustentam as cadeias produtivas do setor de confecções e do vestuário, em sua estratégia de enfrentamento da competitividade no mundo
globalizado.
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RESUMO
O presente trabalho integra uma pesquisa em nível de doutoramento, ainda em curso, na área de psicossociologia. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica que visa investigar as origens filosóficas e sociais do movimento ambiental, a partir da obra naturalista do psicossociólogo de Serge
Moscovici (1925/--). O movimento ambiental começou nas décadas de 1960 e 1970 na Europa e nos Estados Unidos e veio a se constituir num
movimento mundial. A geração de Moscovici foi profundamente impactada pelas descobertas e inovações científicas, pela revolução tecnológica
e pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Conforme a reflexão de Moscovici, as principais preocupações do século XX estavam na necessidade
de situar a humanidade entre as forças do universo material, de modo a aumentar a capacidade humana de se adaptar às mudanças de cenário, e
no fato de as relações entre as sociedades estarem sendo cada vez mais impulsionadas pelo progresso científico. Isso ocorria de tal modo que o
progresso científico passou a estar entre os fatores decisivos na organização, não apenas das relações sociais, como também dos conteúdos
mentais da sociedade – fato que não teve equivalente no passado. A revolução científica sem precedente que ocorria na segunda metade do
século XX trouxe mudanças profundas nas condições de vida humana, e equiparou em magnitude as forças e os processos que o homem
consegue dominar à intensidade da própria natureza, submetendo a totalidade do meio ambiente à influência humana. O progresso científico já
era compreendido coletivamente como remédio capaz de resolver males de diversas ordens. Tornou-se importante agente da esfera social, de
modo irreversível na história da humanidade. E o domínio dos processos naturais em prol do crescimento econômico era tido como melhor modo
de trazer bem-estar à população. Moscovici postula que a questão natural não se restringe ao universo material, sendo este apenas uma de suas
manifestações específicas. O significado da natureza precisa ser moldado por nós. Ele não existe pronto, aguardando ser decifrado. No entanto
afirma que não é possível estabelecer divisão rigorosa entre a natureza do homem e a natureza das coisas. Os entendimentos que temos do
mundo são construídos em função do conhecimento de que dispomos em determinada época, dos modos de ação característicos em
determinado grupo social e da imagem de mundo então constituída. A partir disso, entende que a essência do homem é criar a si mesmo, para
combinar com os outros seres e criar seu estado natural. As intervenções humanas evidenciam a renovação da natureza, que é simultaneamente
dado e obra. Os homens são agentes de transformação em ordens sucessivas. E constituem uma realidade objetiva. Moscovici desconstrói o
entendimento vigente em nossa sociedade e propõe, a partir da história humana, que a sociedade é continuamente oriunda da natureza. Ele
afirma que nenhuma parte da humanidade, em momento algum, está mais perto ou mais afastada de um estado de natureza, nem no passado
primitivo nem no futuro evoluído. A relação da sociedade com a natureza articula a ordem social e a ordem natural em cada período de
movimento histórico, de tal modo que é possível afirmar que a sociedade e a natureza se sobrepõem.
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RESUMO
Neste resumo, pretende-se apresentar a investigação realizada sobre noções do corpo nos primeiros escritos de Freud (1890 – 1897), e mostrar
com as formulações encontradas a possibilidade de uma compreensão dos adoecimentos psíquicos da atualidade em que o corpo é o registro
dominante. Como estratégia de pesquisa, utilizou-se o método metapsicológico proposto por Freud. Em seus estudos sobre a afasia,
impossibilitado de elucidar certos distúrbios da linguagem por uma localização anatômica, Freud propõe um aparelho psíquico como aparelho de
linguagem. Fascinado pela psicopatologia de Charcot, Freud busca, num primeiro momento, explicação na neuroanatomia e na neurofisiologia
para em seguida, afastar-se destas, ao encontrar outra configuração do corpo em sua experiência clínica. Trata-se de um corpo que fala e é
afetado pela fala, “como se houvesse a intenção de expressar um estado mental através de um estado físico”. Desse modo, Freud afasta-se de
considerar uma base nervosa da histeria. O sintoma histérico é atribuído a uma ruptura na cadeia associativa que implica no afastamento de um
símbolo da consciência e numa conversão somática, articulando ambos os registros do corpo e do psíquico. Assim, sensações físicas, descritas
como ‘bofetada no rosto’, ‘punhalada no coração’, ‘olhar penetrante atingindo o cérebro’ e outras, evidenciam que regiões do organismo ao
serem afetadas pelo olhar e pela fala carregada de raiva, ressentimento, atenção ou sedução do outro, fazem emergir outro corpo que ignora a
anatomia e o funcionamento dos nervos. Freud coloca o corpo então no centro de suas considerações, afirmando que a histeria se comporta
como se desconhecesse a anatomia. No acometimento histérico, a sintomatologia descarregada na inervação somática tem a ver somente com
uma anatomia espectral, que é aquela que serve aos propósitos da representação esquecida. Pode-se dizer que, a partir da apresentação de seus
casos clínicos e de suas teorizações sobre as neuropsicoses, Freud considera que o soma é habitado por um outro corpo, um corpo representado,
tecido pelo desejo inconsciente, que se constitui a partir da relação com o outro. Embora a histeria e a neurose de angústia tenham algo em
comum, pois em ambas as somas de excitações sexuais tomam regiões do somático, a forma de incidência desses afetos é distinta. O que fica
evidente é que não estamos diante da mesma configuração de corpo e da mesma regulação somática. Tomando a distinção de Birman entre
sofrimento psíquico, derivado do conflito, e dor psíquica como ausência de simbolização, podemos ver que a descrição da neurose de angústia se
inscreve no campo da dor psíquica, pois o que se evidencia são os acessos de vertigem locomotora associado a sensações de que o solo foge por
debaixo dos pés, os espasmos do coração, dificuldade em respirar, inundações de suor, fome devoradora e um sentimento de angústia que toma
o indivíduo. Freud mostra que em tais sintomas há um fracasso da participação psíquica, o que acarreta o retorno desta quantidade de excitação
sobre o somático acompanhado do sentimento de angústia. Pode-se inferir a partir de outros autores que vem trabalhando com este tema na
psicanálise que na neurose de angústia o corpo pode ser pensado como um ‘corpo do transbordamento’. Tais resultados nos possibilitam concluir
que nas enfermidades psíquicas contemporâneas é esta modalidade de configuração corporal que domina, e exigem que avancemos com a
pesquisa investigando a noção de corpo após as inflexões freudianas a partir da problemática do narcisismo e da pulsão de morte.
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RESUMO
O trabalho e a família representam dois grandes polos de expressão e de relações intensas constituídas pelo sujeito ao longo de sua vida. Acreditase que o modo de viver o cotidiano dos sujeitos no trabalho e na família contribui para condições das relações alicerçadas nas esferas social,
econômica, psicológica, cultural e biológica, pois a maneira pela qual o sujeito compreende, interpreta e enfrenta as demandas da vida pode
afetar a saúde de seus relacionamentos. Com o objetivo principal de conhecer o cotidiano do trabalhador embarcado e sua relação com a família
e com o próprio trabalho, a pesquisa contou com a colaboração de alunos do curso de Psicologia da Estácio, que vivenciam esta realidade em
seus lares por várias gerações. Não só as particularidades dos aspectos culturais e psicológicos foram salientadas pelos alunos, como a
necessidade de estudar, de forma sistematizada, uma sociedade produtora de petróleo do norte fluminense, que é desenhada neste contexto por
mais de três décadas. A pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 2012 e 2013 e contou com a colaboração de cinco alunos do curso de
psicologia da UNESA de Macaé, região de produção e logística de petróleo. Sob o registro no CAAE: 03222812.8.0000.5284, a pesquisa foi
realizada com base em uma investigação qualitativa com análise de conteúdo de entrevistas realizadas on line com 53 trabalhadores. A análise
dos conteúdos também contou com dados quantitativos sobre o perfil socioeconômico e cultural dos trabalhadores. As informações qualitativas
foram subtraídas do questionário semidirigido. Na análise qualitativa houve um levantamento de 19 categorias temáticas sobre o cotidiano com
base em repostas simples e combinadas, comuns e diferenciadas entre si. Com base nos resultados, pudemos observar que dos 53 trabalhadores
ativos, 52 são do gênero masculino e um do gênero feminino e a maioria está entre 20 e 30 anos de idade. A maioria concluiu o ensino médio e
trabalha em manutenção e operação de plataformas. A origem destes trabalhadores é do Estado do Rio, que também compreende o local de suas
residências. O restante pretence a outros estados do sudeste e nordeste do Brasil. Com um tempo de trabalho relativamente pequeno, entre 2 a 5
anos, os trabalhadores pensam que este tipo de função ajuda a concretizar os planos financeiros de aquisição e a satisfazer os projetos de
carreira. Entretanto, muitos não pretendem ficar por muito tempo em plataformas. A maioria alega que a alta concentração no trabalho, a
preparação técnica, o espírito em equipe e o apoio familiar representam os alicerces que gerenciam suas atividades em alto mar. Quando estão
desembarcados, os trabalhadores aproveitam o tempo com a família em momentos de lazer e no cumprimento dos compromissos sociais.
Envolvem-se também em outras atividades como a religiosa. Um das maiores preocupações está na possível ausência em algum acontecimento
na família como morte, nascimento e aniversário. Mesmo assim, procuram por telefone comunicar-se todos os dias, na intenção de auxiliar seus
cônjuges na administração da casa e na educação dos filhos. Nos momentos mais difíceis no trabalho, eles procuram dividir com os colegas as
preocupações pessoais e técnicas. Os sentimentos expressados pelos trabalhadores durante a entrevista compreendeu um dado surpreendente,
não investigado anteriormente. Diferentemente de dados anteriores de pesquisas, os trabalhadores apresentam uma necessidade de expressão, a
fim de que a comunidade conheça os seus pensamentos e sentimentos. Ao longo de um ano, conhece-se parte de uma sociedade, cuja
convivência partilhada do sujeito embarcado, com sua família e com o seu trabalho, desenha novas formas de laços, vínculos e capacidades de
enfrentar as demandas do cotidiano.
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RESUMO
A tecnologia agregou qualidades, que buscam facilitar a vida das pessoas, entretanto, cabe atentar para o impacto do uso indiscriminado dos
recursos tecnológicos no cotidiano. Observa-se que os adolescentes são um “alvo” frequente do mundo informatizado, tendendo a ultrapassam o
limite do sadio ao utilizar em demasia os recursos disponíveis ao “toque de seus dedos”, desmotivam-se a presença física natural do convívio
social, indicando problemas de relacionamento interpessoal marcados pela ausência de limites no uso das mídias digitais em casa e na escola. A
partir destas observações, o estudo delimitou como objetivos: Identificar o impacto do uso das tecnologias na vida de adolescentes, entre treze e
quinze anos de idade; sua percepção sobre a interferência do uso de redes sociais e internet na dinâmica escolar e familiar, e a relação de
proporcionalidade entre sua rede de “amigos virtuais” e “amigos presenciais”. Foi realizada uma pesquisa qualitativa de campo, cuja à questão
investigada foi: A influência ‘negativa’ exercida pelo uso constante e não controlado da internet pelos adolescentes. O constructo/conceito
‘negativa’ foi estabelecido como sendo: o uso ininterrupto do computador ou telefone, pernoite e sedentarismo presentes nas horas de
navegação na internet. A metodologia aplicada contou com a elaboração um questionário estruturado, constituído de 14 (quatorze) questões do
tipo múltipla escolha. O instrumento foi aplicado em uma escola municipal do bairro de Jacarepaguá. Em uma amostra de 60 (sessenta) alunos,
do sexo feminino e masculino, cursando 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, com idade entre treze e quinze anos, no dia 26 de março de 2013,
no turno da tarde. Após a coleta, os dados foram mensurados e apresentaram, destaque os seguintes resultados: 38% dos adolescentes foram
categóricos em afirmar que pessoas próximas a eles reclamam do “tempo que os jovens passam ligados à internet”, 45% dos adolescentes
entrevistados afirmarem que verificam e-mails, SMS ou redes sociais antes de quaisquer atividades que precisem fazer. Reavaliando os objetivos
da pesquisa, evidenciou-se pelos entrevistados, não um impacto negativo, mas a influência comportamental exercida pelo uso diário dos recursos
tecnológico “internet e smartphones” em seu cotidiano. Refutando parte da hipótese verificada no estudo, o fato de possuir amigos virtuais não
anula as amizades “presenciais” do bairro e da escola, segundo a percepção dos adolescentes. Tanto no quesito interação quanto na educação, a
internet possui importância considerável, em função da agilidade das informações e comunicação. Todavia, o estudo demostrou, as suspeitas de
vida sedentária, má alimentação e prejuízos psicossociais advindos da intensidade do mundo virtual. Os resultados obtidos, não são conclusivos,
ao contrario, levantam questões de estudo sobre o impacto da evolução tecnológica na vida dos jovens de hoje e as mudanças comportamentais
impostas pelo avanço tecnológico.
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RESUMO
Durante o estágio em Psicologia Jurídica no Fórum de Nova Friburgo, em um período de seis meses, foi possível identificar dois assuntos muito
interessantes: Abuso Sexual e Síndrome de Alienação Parental (SAP). No decorrer do atendimento de um dos casos no fórum, ao ler o processo,
as palavras de um dos genitores ocasionou um engano e foi avaliado que poderia estar ocorrendo abuso sexual. No entanto, em supervisão, o
processo foi relido, analisado e enxergado de outra forma; assim, percebeu-se que poderia existir naquele caso uma suspeita de síndrome de
alienação parental, que ainda deveria ser avaliada. No decorrer do processo, a suspeita foi confirmada e ali foi constatada uma falsa acusação de
abuso sexual, configurando a presença de SAP. Com este caso surgiram os seguintes questionamentos: como é possível distinguir Abuso Sexual de
uma falsa acusação de Abuso Sexual proveniente da SAP? É possível estabelecer essa diferença? De que forma? Estas perguntas despertaram o
interesse em procurar um maior entendimento sobre o assunto e foi possível perceber que situações como essa destacada são muito frequentes
e comumente confundidas, causando muita incerteza, até mesmo em profissionais da área. Com isso, o objetivo da pesquisa foi indicar os
contrastes entre a falsa denúncia de abuso proveniente da SAP e o Abuso Sexual em si, agregando conhecimento a fim de contribuir para a prática
de profissionais de Direito e de Psicologia. Pretendeu-se, ainda, apontar as características da síndrome de alienação parental e do abuso sexual;
apresentar a frequência com que estes aparecem e como são facilmente confundidos; salientar a facilidade da implantação de falsas memórias
em crianças com idade até seis anos e a dificuldade de identificá-las; mostrar como a atuação do psicólogo e a educação dos genitores podem
amenizar as sequelas que estes problemas trazem. Ao longo da pesquisa, foram descobertas as dificuldades dos psicólogos, envolvidos nestes
casos, em diferenciar a falsa acusação de abuso sexual, dentro da SAP, do abuso sexual em si. Desta forma, conseguiu-se alcançar alguns
resultados que podem muito auxiliar estes profissionais, pois foi compreendido que a maioria destes não consegue diferenciar os casos de abuso
sexual daqueles em que há falsas alegações. Muitos profissionais não têm o devido conhecimento sobre o assunto ou tiveram pouca ou nenhuma
atuação na área. Estes, por conta da falta de informação e experiência, acabam atuando de forma errônea e tendenciosa, levando em
consideração apenas o discurso da criança ou de uma das partes (genitores). O psicólogo, ao encontrar casos como este, deve explorar e
compreender o sistema familiar e a validade das queixas apresentadas para analisar de maneira neutra a causa do processo, sem beneficiar um
dos lados. Notou-se, também, que a forma como o psicólogo conduz uma entrevista nestes casos muito pode influenciar os resultados, levando
até a sugestionabilidade. Esta pode surgir de várias formas, através de perguntas fechadas e sugestivas, da repetição de perguntas ou entrevistas,
ou do tom em que se faz uma pergunta sugestionando uma resposta, ou, ainda, na indução de estereótipos (ao transmitir à criança uma ideia
prévia sobre caracterização de uma pessoa ou determinado acontecimento). A metodologia utilizada incluiu pesquisa bibliográfica e de campo,
contendo uma entrevista com uma psicóloga jurídica e alguns fragmentos de alguns casos de crianças vítimas de SAP. Portanto, espera-se que
esta pesquisa auxilie muitos psicólogos e genitores que estejam ligados a este tema, para que estes sejam orientados de forma correta e fiquem
alertas ao cuidado que se deve ter, sabendo ouvir com atenção e neutralidade, buscando atender o melhor interesse da criança, proporcionando,
assim, um bom desenvolvimento.
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RESUMO
Na disciplina de Psicodiagnóstico nesta unidade de ensino vem-se acompanhando inúmeros casos que chegam ao Serviço de Psicologia Aplicada
(SPA) encaminhados pelas escolas municipais, estaduais e privadas da região. Nove entre dez sujeitos que chegam, trazem queixas associadas à
dificuldades de acompanhar os conteúdos escolares, desatenção, agitação, agressividade, impulsividade dentre outras. Mas o fato é que a maior
queixa diz respeito à incapacidade para aprender. O desafio tem sido entender o porquê disto, em alguns casos detecta-se transtornos de
aprendizagem, tais como transtorno de linguagem, transtorno nas habilidades matemáticas, transtorno de atenção e de memória; porém existem
outros que não se encaixam nestas ou em alguma categoria conhecida. São identificados por Reuven Feuerstein como privados culturais e
privação cultural é a impossibilidade vivenciada pelos sujeitos de interação com aspectos da sua cultura. Como auxiliar estes sujeitos a
progredirem na sua vida escolar? Como auxiliá-los no aprimoramento das suas capacidades cognitivas? Estudar o tema privação cultural e sua
interferência no desenvolvimento cognitivo e pensar em instrumentos e métodos para supressão da mesma nos sujeitos, pode indicar um
caminho consistente na reversão desses casos. Sendo asim, o referido projeto de pesquisa, teve como objetivos iniciais, identificar os
psicodiagnósticos referentes a privados culturais, na sequência, elaborar programa de desenvolvimento cognitivo para privados culturais,
capacitar os docentes das unidades escolares onde o projeto teve início, com a metodologia da mediação (experiência de aprendizagem mediada)
a fim de aumentar a eficácia do programa de desenvolvimento cognitivo e finalmente avaliar as funções cognitivas e operações mentais dos
alunos antes e depois da intervenção com o programa para verificar a validade do mesmo. Para tal em-se utilizando a seguinte metodologia,
seleção dos psicodiagnósticos feitos no SPA nos últimos três anos separando aqueles nos quais foi identificada privação cultural, elaboração do
programa de desenvolvimento cognitivo a partir de estudos sobre outros programas já existentes e a elaboração da metodologia de uso do
mesmo. Os docentes e equipe técnico-pedagógica das escolas onde o projeto teve início têm sido capacitados com a metodologia da mediação e
orientados de como utilizá-la. O pré-teste tem sido feito com os alunos que participarão do programa de desenvolvimento e com aqueles que não
participarão, com instrumentos psicológicos (ATENÇÃO, MEMÓRIA, NÍVEL INTELECTUAL E LINGUAGEM). Posteriormente a intervenção com o
programa de desenvolvimento será feita a pós-avaliação a fim de confirmar ou não a validade do mesmo a partir da comparação de resultados
inter e intragrupos. Os resultados observados até o momento são que dos 70 (setenta) psicodiagnósticos consultados, 29 (vinte e nove)
representavam crianças com dificuldades de aprendizagem e 16 (dezesseis) com problemas de aprendizagem ocasionados por privação cultural.
Na capacitação de 10 docentes e 4 técnicos, observou-se grande interesse na proposta metodológica. No que se refere à elaboração do programa
foi possível selecionar aproximadamente 50 atividades que foram descritas em seus objetivos, funções e operações que pretendem desenvolver,
assim como, sugestões de possíveis desdobramentos a partir das mesmas. A pré-avaliação vem sedo realizada em duas escolas, com 10 alunos em
cada uma. Foram divididos em grupo controle e grupo experimental. Somente os do grupo experimental passarão pela intervenção com o
programa de desenvolvimento cognitivo, porém todos serão avaliados no início e no final, dessa forma poder-se-á avaliar os resultados
intergrupos e intragrupos também. Pode-se concluir que até o momento o projeto vem transcorrendo dentro do esperado e em breve ter-se-á a
hipótese inicial, que privados culturais podem desenvolver o seu potencial cognitivo a partir de programas específicos, comprovada.
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RESUMO
Por acolhimento familiar entende-se: “a prática que leva a um sujeito, criança, adolescente ou adulto a conviver como membro transitório ou
definitivo de outra família que não é a família na qual nasceu” conforme define a psicóloga argentina Matilde Luna. O presente trabalho visa
discutir o processo e a prática de acolhimento familiar, onde crianças e adolescentes são vítimas de violência doméstica ou violação de direitos.
Objetiva-se compreender a circulação e permanência desses meninos(as) entre famílias de origem e famílias acolhedoras. Para ilustrar essa
pesquisa foi realizado um estudo de caso do projeto Família Acolhedora desenvolvido no município do Rio de Janeiro. As questões que norteiam
essa análise estão relacionadas aos aspectos que parecem aumentar a probabilidade de permanência de crianças e adolescentes em sua família
de origem depois de terem participado de um processo formal de acolhimento familiar. Utiliza-se as categorias violência doméstica e acolhimento
familiar. A metodologia dessa pesquisa remete à análise qualitativa que ressalta a singularidade das respostas. O trabalho de pesquisa está
dividido em quatro etapas. A primeira consiste em revisão bibliográfica e criação de instrumentos para coleta de dados no teor de entrevistas. A
segunda se refere à seleção e entrevista dos diferentes agentes envolvidos no processo de acolhimento familiar. Foram escolhidas quatro regiões
do município carioca para entrevista com as famílias. Além disso, ouvidos representantes de iniciativas situadas em outras cinco localidades do
país. As duas últimas etapas referem-se à transcrição das entrevistas, análise e descrição dos dados coletados. São diversos os motivos que levam
uma família a separar-se de seus filhos. A maioria dos entrevistados sofreu algum tipo de intervenção judicial. Outros pediram ajuda ao poder
público. Das diferentes formas de violência doméstica listadas nessa pesquisa, a negligência foi citada com mais freqüência. As outras formas
vêm, geralmente, aliadas a ela. Observou-se, nesse trabalho, três resultados importantes. O estabelecimento de limites para os filhos, ambiente
físico adequado de moradia e o afeto parecem ser aspectos relevantes para a permanência das crianças e adolescentes em suas famílias de
origem. O limite foi citado como um aliado importante na criação dos ﬁlhos. A diﬁculdade de estabelecer a rouna domésuca apareceu como
uma variável significativa para as famílias de origem. Aliado a isso vem a necessidade de discussão sobre novas maneiras de educar. O ambiente
físico de moradia das famílias de origem é precário, todos vivem em lugares pobres onde o tráfico de drogas tem grande influência local. A
necessidade de um espaço adequado para criar os filhos foi relatada como uma dificuldade para os pais. Existe grande carência na geração de
renda por parte dessas famílias e, conseqüente, dificuldade para mudanças geográficas. A partir das entrevistas e observação direta, se pode
constatar o desejo das famílias de origem reaver os filhos, assim como, o medo de perdê-los. Cada uma expressa particularmente essa motivação
mas todas se posicionam no sentido de transformar o ambiente para que possa haver o retorno das crianças. O acolhimento familiar não serve
para todos e não pode ser a única resposta para os casos de violência doméstica. Antes disso é preciso priorizar outras etapas anteriores ao
acolhimento, pois o “ficar em casa” é sim uma opção de muitos. Os resultados aqui encontrados estão dentro do limite do escopo de pesquisa
possibilitando a resposta a algumas perguntas e discussão de suposições. Há de se suprir necessidades básicas de moradia e alimentação, assim
como, ensinar a importância de praticar o limite como parte estruturante da educação. Promover apoio social com geração de emprego e renda e
investimento em saúde mental dessas famílias. Esses fatores parecem importantes para que se possa assegurar a convivência familiar e
comunitária de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Serviço Social

| 132

Titulo:

Alô! Uma criança está apanhando: um estudo sobre violência física contra crianças em âmbito familiar a partir
de denúncias feitas ao disque 100

133

Autor(es) Marizeth Antunes Barros*; Jéssica Priscila A. de Oliveira; Leidianne Elany Silva; Milena Ferreira de Farias
E-mail para contato: marizethbarros@hotmail.com
IES: FATERN
Palavra(s) Chave(s): Violência Física; Crianças; Denúncias; ECA
RESUMO
Dentre os direitos preconizados pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), em cumprimento do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade,
o art. 18 dispõe que, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Para isso, atribui-se a responsabilidade do cumprimento desse artigo ao Estado, à sociedade
e à família, sendo essa última considerada a base primária para o desenvolvimento completo e harmonioso dos seus filhos. Na verdade, em
muitos casos, este fato fica apenas na legislação, já que aqueles que deveriam cuidar e proteger transformam-se em seus carrascos,
negligenciando suas necessidades fundamentais, além de agredi-los física, sexual e psicologicamente. Essa agressão tem maior incidência em
âmbito doméstico, e na maioria dos casos acaba oculta, pois existe uma cumplicidade entre os pais agressores e seus vizinhos, que muitas vezes
preferem manter-se imparciais e acabam contribuindo para esse silenciamento, o que dificulta a coleta de dados e faz com que a extensão do
problema seja inferior à realidade. Esse estudo trata-se de uma pesquisa em Serviço Social, de abordagem quanti-qualitativa, sobre a violência
doméstica física cometida contra crianças em âmbito familiar, realizada em um órgão de proteção dos direitos da criança e do adolescente da
região oeste de Natal/RN. Com o objetivo de analisar como está sendo o processo de atendimento às crianças vítimas desse tipo de violência, foi
realizado um levantamento de dados contidos nas denúncias enviadas pela Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100, no período de Janeiro à
Outubro de 2012. Foram realizadas também entrevistas com os funcionários do órgão de proteção dos direitos das crianças, aqui denominados
“protetores”, para a preservação da identidade desses sujeitos de pesquisa. Para o tratamento e análise dos dados coletados foi utilizada a
técnica Análise de Conteúdo, sendo elaborada uma grelha de análise a qual resultou em quatro categorias: perfil das vítimas e agressores; a
denúncia; limites e desafios; e o papel do Serviço Social nesse processo. Os resultados apontaram que as vítimas tem idade entre zero a doze anos
e residem em bairros pauperizados. Quanto ao agressor, na maioria dos casos, é a própria mãe da vítima e a maior ocorrência em relação ao tipo
de violência é a violência física. Em relação ao órgão de proteção observou-se a falta de financiamento, a precariedade da rede de atendimento e
a alta demanda como empecilhos para a efetivação das medidas de proteção. A rede de atendimento é falha e precária devido à falta de
financiamento e investimentos nas políticas públicas, especificamente em recursos materiais e humanos. Com isso, os protetores precisam
executar outras funções (arquivista, motorista, auxiliar administrativo, contador) para manter o funcionamento do órgão. Além desse acúmulo de
funções, esses protetores também recebem uma alta demanda de atendimentos, encaminhamentos vindos de outras instituições, denúncia,
ofícios, entre outros. Quanto às denúncias, um dos principais problemas enfrentados é a inexistência de dados para localização dos endereços,
além do fato de que algumas das ligações feitas ao Disque 100 são falsas. Verificou-se, ainda, a importância da articulação entre todos os órgãos e
profissionais envolvidos nesse processo.
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RESUMO
Esta pesquisa foi desenvolvida como exercício de iniciação científica nas disciplinas Pesquisa em Serviço Social I e II do curso de graduação em
Serviço Social, em 2012.2 e 2013.1. A ideia emergiu do trabalho de uma das autoras no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) em
Itamaracá-PE, onde se observava frequentes reclamações expressas por famílias beneficiadas pelo Projeto de Habitação Operação Coletiva, o que
suscitou nossa atenção, levando-nos a buscar entender o porquê dessas reclamações. Sabe-se que no Brasil a falta de habitação ou a construção
precarizada constitui-se num problema histórico, configurando uma das muitas expressões da questão social. O direito à habitação, apesar de
constitucionalmente garantido, está longe de ser efetivado. É perceptível a dificuldade da classe trabalhadora em obter uma moradia digna e de
qualidade. Em Itamaracá, tal direito surge atrelado à necessidade de erradicar o barbeiro - comum nas casas de taipa-, ou seja, para evitar um
problema de saúde pública, já que “a habitação seria o espaço essencial e o veículo da construção e desenvolvimento da saúde da família”. Nesse
sentido, buscou-se construir uma proposta de estudo que acolhesse o ponto de vista das famílias beneficiadas e que continuavam reclamando de
suas moradias. O objetivo da pesquisa, pois, consistiu em conhecer os impactos proporcionados pelo Projeto de Habitação Operação Coletiva
para essas famílias. Para o alcance dos objetivos, optou-se por uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. A metodologia constou de um
trabalho de campo com realização de visitas domiciliares e entrevistas individuais com três famílias beneficiadas, com aplicação de questionário
semi-estruturado. Como atividade inicial, a equipe dirigiu-se ao CRAS, onde identificou-se os registros da reclamação de uma família, com a qual
mantive-se contato. A visita domiciliar permitiu a observação do ambiente, e simultaneamente efetuou-se a entrevista. A entrevistada mostrou-se
interessada em participar da pesquisa e nos indicou mais duas famílias conhecidas sua, que também foram entrevistadas, fazendo assim uso da
técnica de pesquisa "snowball". Os resultados obtidos permitiram uma aproximação ao cenário vivido pelas famílias. Os dados coletados foram
submetidos à análise de conteúdo, sendo definidas 04 categorias de análise: 1. direito à moradia - do sonho ao pesadelo: identificou-se que a
maioria morava de aluguel antes de receber casa. O “sonho da casa própria” era constante, já que o valor gasto com aluguel comprometia a
renda familiar. A moradia sonhada, porém, veio precarizada. Meses após o recebimento as casas apresentaram falhas estruturais; 2. descaso do
poder público, um reflexo do individualismo social: evidenciou-se que as famílias formalizaram queixas a órgãos públicos, fazendo-o, porém, de
modo individualizado, peculiar à sociedade capitalista. Os entrevistados queixaram-se da falta de interesse do poder público em solucionar suas
demandas; 3. manipulação que produz recessão: notou-se que a maioria dos beneficiados do projeto até o momento da pesquisa não haviam
recebido a documentação das casas. Considerou-se tratar-se de uma estratégia política utilizada no intuito de fazer as famílias recuarem na luta
por seus direitos. Em consequência, as famílias vivenciam um cenário de total subordinação e dependência. 4. posicionamento crítico das
famílias: Analisando as narrativas, observou-se a indignação das famílias com o drama vivido, uma expressão da questão social visível na nossa
sociedade, bem como a opressão ocasionada por um sistema perverso, com políticas sociais focalistas, seletivas, que atendem minimamente,
como paliativos. Como conclusão do trabalho restou notório o descaso e a falta de fiscalização do poder público, reflexos de um sistema
capitalista desumano que fomenta cada dia mais a desigualdade social. Almeja-se que a pesquisa possa contribuir à produção de futuros estudos
neste campo.
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RESUMO
Esta pesquisa foi realizada como exercício de iniciação cientifica nas disciplinas Pesquisa em Serviço social I e II do curso de graduação em serviço
social, em 2012.2 e 2013.1. A ideia surgiu das experiências de estágio vivenciadas em escolas públicas, por alguns integrantes da equipe, onde foi
observado o consumo da música brega por jovens alunos, levando à necessidade de debater sobre esse tema que é de suma importância para o
aprendizado pessoal e coletivo. A música brega tornou-se algo comum no universo juvenil, cujas letras influenciam a juventude, a qual passa por
uma fase de apropriação de concepções e informações gerando mudanças tanto corporais quanto comportamentais. É um momento peculiar e
que precisa ser tratado com atenção devida, visto que são sujeitos de direitos e necessitam do cuidado em sua formação. “Adolescência é uma
das fases mais ricas da vida humana”. A música brega hoje denota forte apelo à sexualidade, atualmente encontra-se presente em todas as
classes sociais, ainda que seja de forma tímida, visto que há um preconceito em relação a seu ritmo e letras. Observa-se que a música muda no
decorrer dos tempos. As músicas da atualidade são bastante diferentes das que escutávamos nas décadas passadas, hoje temos uma nova
roupagem, o gênero musical brega ganha novas influências e características, somando-se a outros ritmos, como o rock, funk e etc. Partiu-se do
suposto de que a junção desses ritmos na música brega torna-a mais atrativa para o público jovem, influenciando também na formação social,
política e cultural desta parcela da sociedade. O objetivo da pesquisa foi analisar a repercussão da música brega para a formação social e política
da juventude. Para alcançar o objetivo, definiu-se uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. A metodologia constou de várias técnicas de
pesquisa, conforme descrito a seguir. O trabalho de campo foi realizado na escola pública de Referência de Ensino Médio Desembargador Renato
Fonseca, localizada na Rua Paraná S/N, no bairro de Jardim Brasil I, cidade de Olinda/PE, com alunos (as) entre 15 e 17 anos, sendo três meninos e
três meninas cursando o 2º ano da turma B. Os instrumentais utilizados foram uma redação e um questionário mais a técnica da roda de diálogo.
Os resultados: 1. Os jovens definem o brega como a música das classes desfavorecidas. Partiram do princípio que a música brega originou-se
como música romântica, melancólica, cafona e a definem como música natural da classe menos favorecida. 2. Os jovens relacionam o brega às
questões de gênero. Relatam que a maioria das músicas bregas, que desvalorizam a imagem feminina, são cantadas por homens, com apelo
sexual colocando a mulher como objeto de desejo e consumo, enquanto as músicas brega cantadas pelas mulheres seriam mais românticas,
descrevendo paixões e ilusões. Sabe-se que, historicamente, as relações de gênero se estabelecem de forma desigual, uma vez que culturalmente
a mulher é submissa ao homem, ou seja, a mulher é educada pra se submeter à vontade do homem, causando assim uma disparidade na
construção social de cada um. 3. Os jovens ultrapassam a discussão sobre o brega e fala de sociedade política. Atribuíram alguns elementos que
causam as desigualdades sociais, a divisão de classes entre ricos e pobres, brancos e negros, consideraram que essa subdivisão geraria o
preconceito. Estabeleceram uma relação entre a classe burguesa e o proletariado identificando que uma depende da outra, mas reconhecem a
relação de dominação existente. Concluíu-se que o trabalho de pesquisa permitiu um olhar mais crítico, acerca da questão da juventude, pois o
tema tem um reflexo social seja diretamente ou indiretamente na sociedade, portanto atinge uma parcela considerável dos(as) jovens. Deseja-se
que o trabalho realizado venha contribuir com informações a respeito da juventude, estimulando mais pesquisa em relação à temática.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo geral conhecer a vivência das famílias com adolescentes dependentes químicos. E como objetivos
específicos: Investigar o tipo de relação estabelecida entre o adolescente e seus familiares, antes e depois de estes terem tomado conhecimento
da dependência química dos adolescentes; identificar a reação e as primeiras providências dos familiares investigados ao tomarem conhecimento
da dependência química dos adolescentes; apreender os sentimentos despertados pela vivência dessa realidade; conhecer as mudanças
provocadas pela dependência química dos adolescentes na dinâmica familiar. Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa e de
cunho descritivo. Os sujeitos foram três mães que realizam terapia familiar em uma unidade de tratamento para dependentes químicos em Cabo
Frio, que concordaram em participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados foi realizada
através de entrevistas. A análise das informações coletadas nas entrevistas apontou que, apesar de ser um tema que vem sendo bastante
discutido, muitos pais ainda têm dificuldade de conversar abertamente com seus filhos sobre drogas e acabam tendo conversas meramente
informativas, que podem despertar a curiosidade deles ao invés de prevenir o problema. E ficam sem saber como agir ao se depararem com o
problema, sem contar com o inevitável sofrimento. Sinalizou que a vivência das famílias dos adolescentes que desenvolveram dependência
química é dolorosa, sofrida desde o primeiro momento em que os familiares tomaram conhecimento do envolvimento dos filhos com as drogas;
que o relacionamento amistoso de antes é substituído por um relacionamento atravessado pela desconfiança, pelo controle e pela violência, que
acabam agravando os conflitos. Assim, é essencial que as famílias também sejam incluídas no tratamento e principalmente que o trabalho de
prevenção envolva a família, para que ela esteja preparada para ajudar seus adolescentes e não empurrá-los cada vez mais para o mundo das
drogas. Assim conclui-se que a busca desesperada dessas mães por uma ajuda dá a medida da incapacidade do Estado em assumir a tarefa de
criar políticas eficazes para o uso de drogas na adolescência, tanto em nível preventivo quanto curativo.
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RESUMO
O presente estudo aborda a questão do envelhecimento como ponto principal para a evolução das Políticas Públicas. As pesquisas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram no censo de 2010 que no ano de 2050 o Brasil será considerado um país “envelhecido”. Isso
mostra também que esse aumento está relacionado à diminuição da natalidade, aos avanços na medicina, nas tecnologias entre outros fatores.
Os índices elevados de violência sofrida por essa população requer uma atenção maior por parte dos governantes. Essa pesquisa analisa a
violência contra a população idosa e constata a necessidade de prevenção dessa violência junto aos jovens, pois os principais agressores dos
idosos são os próprios familiares, principalmente filhos e netos. Trata-se de um estudo de natureza quanti-qualitativa, que faz uma análise
detalhada a respeito da temática abordada, com interpretações das diversas situações que se apresentam no cotidiano dos idosos, observadas
durante a realização do estágio. Além da observação, foi realizada pesquisa bibliográfica, questionários e pesquisa documental, para a coleta de
dados na instituição. O estudo apresenta o projeto de intervenção em Serviço Social realizado durante o estágio curricular vivenciado nas
Promotorias da Pessoa com Deficiência e Idosa de Justiça da Comarca de Natal/RN do Ministério Público. Através da pesquisa documental
realizada nos relatórios da promotoria do idoso foi constatado que o principal agressor da pessoa idosa é o próprio filho ou neto desse segmento.
Assim, esse projeto desenvolvido com adolescentes em três escolas de Natal com o objetivo de fomentar a discussão sobre a prevenção da
violência contra o idoso. Foi realizada a intervenção em três escolas, nos bairros onde a violência era maior, para fazer um trabalho de prevenção
com esses adolescentes. Verificou-se que, muitas vezes, quem deveria proteger os idosos são aqueles que os agridem, por serem consideradas
pessoas frágeis, debilitadas e sem condições de gerir a sua própria vida. Sendo assim, buscou-se mostrar aos jovens a importância do idoso na
família e na sociedade, enfatizando que são sujeitos de autonomia, deveres e direitos como qualquer outro ser humano, devendo ser bem
cuidado e tratado com dignidade e respeito para que tenha um envelhecimento mais tranquilo, longe das violências e passando a viver com mais
qualidade de vida. Os idosos algumas vezes são vistos tanto pela família quanto pela sociedade com discriminação, o que não deveria ocorrer,
visto que, algumas dificuldades e limitações decorrentes da idade não os impedem de serem tratados como cidadãos. Os resultados mostram a
importância da continuidade desse trabalho de conscientização nas escolas, abordando temáticas que discutam a respeito da violação de direitos,
não só do segmento idoso, mas de outros temas como as drogas, prostituição, violência contra mulher e outros, para que através dessas palestras
os adolescentes tenham um olhar diferente, passando a ter respeito e se tornando multiplicadores dos direitos dessa população, bem como da
prevenção a qualquer tipo de violência.
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RESUMO
O trabalho apresentado corresponde a uma análise parcial dos resultados do projeto de pesquisa, que trata de avaliar a introdução da
metodologia de inovação denominada Design Thinking como ferramenta de ensino das disciplinas de Projeto Arquitetônico, nos cursos de
graduação em Arquitetura e Urbanismo, como alternativa e/ou complementação à prática pedagógica tradicional. Proveniente do campo do
Design, a metodologia possui como características essenciais a criação colaborativa, baseada no reenquadramento de padrões estabelecidos e
centrada nas necessidades do ser humano a fim de gerar soluções inovadoras quando comparadas ao cenário observado em relação às temáticas
estudadas. Ao longo do primeiro semestre de 2013, a metodologia foi aplicada em duas turmas da disciplina de Ateliê de Projeto V e em outras
duas de Ateliê de Projeto VII. A aplicação da pesquisa define-se pela adaptação de dinâmicas e exercícios propostos pelo Design Thinking ao
universo do projeto arquitetônico, baseados nos processos descritos na literatura específica como Descoberta/Imersão, Interpretação/ Análise e
Síntese e Evolução/Projeto. A fase de Descoberta/Imersão corresponde à aproximação e entendimento dos desafios e problemas a serem
resolvidos. Pesquisas, visitas e material de referência são coletados e trabalhados nesta etapa, incorporando a tais estudos etapas analíticas e
propositivas, enfocando o ser humano como objetivo final do projeto. A etapa de Interpretação/ Análise e Síntese é o momento no qual as
informações reunidas ao longo do processo anterior são analisadas a fim de descobrir os significados e oportunidades que a temática projetual
oferece. Esta etapa completa o ciclo de organização, de forma a obter-se padrões e criar desafios que auxiliem na compreensão do problema.
Finalmente, a fase Evolução/Projeto se apoia na eleição e desenvolvimento de uma ideia cuja geração se apoia na consolidação do pensamento
estruturado ao longo das etapas anteriores. Uma vez completo o ciclo preparatório, cada aluno parte para desenvolver seu projeto
individualmente, com base nos conceitos e diretrizes definidas em conjunto, entre os quais o programa e critérios norteadores estabelecidos para
cada grupo. Além de testar a aplicabilidade e os resultados do Design Thinking como apoio ao processo pedagógico, a pesquisa avalia também a
percepção dos alunos em relação à metodologia. A resposta dos estudantes às etapas propostas, no que tange às diferenças e semelhanças em
relação à prática tradicional foi majoritariamente positiva, confirmada através da participação ativa dos alunos e dos resultados de pesquisas
qualitativas respondidas como meio de avaliação discente da metodologia. O caráter prático e propositivo dos exercícios permitiu criar um
ambiente de colaboração que, somado à dinamicidade da metodologia, potencializou o aparecimento de ideias inovadoras. A experiência obtida
nesta primeira etapa indica, no entanto, a necessidade de correções de pontos relativos à aplicação, visando dirimir a oscilação do envolvimento
e da participação ativa ao longo das fases do projeto. Pôde-se observar um maior engajamento nas etapas iniciais, onde as dinâmicas são feitas
em grupo e em sala de aula, à maneira de workshops, ao passo que a etapa individual verificou-se uma dinâmica análoga ao da metodologia
tradicional, diminuindo a esfera de possibilidades criativas observadas anteriormente. A convergência natural entre a metodologia testada e o
pensamento próprio ao processo projetual, dada a relação umbilical entre a arquitetura e o design, garante ampla aceitação das dinâmicas e
exercícios propostos por parte dos estudantes. Ainda que o projeto de pesquisa ora apresentado siga em processo de implantação e análise, as
análises prévias permitem concluir que a aplicação da metodologia Design Thinking pode ser altamente prolífica como prática pedagógica voltada
à criatividade e à inovação em disciplinas de Projeto Arquitetônico.
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RESUMO
Um fato incontestável de hoje é que as pessoas estão cada vez mais interessadas e dependentes de seus dispositivos móveis inteligentes, como
smartphones e tablets. Uma prova é o sucesso do Projeto Tablet da Estácio. Com isso, dois pilares da engenharia eletrônica moderna, hardware e
software, sofrem constantes pressões que exigem inovações e evoluções acadêmicas, no sentido de ensinar, facilitar e estimular os estudantes à
criatividade e desenvolvimento de suas próprias soluções de software e hardware para o dia-a-dia. Contudo, nessa ár, existe uma grande
dificuldade para os alunos e um enorme desafio para os professores: a presença de altos níveis de entendimento em Java para começar a
programar um tablet. O segundo ponto caótico é o desenvolvimento do hardware. Muitos estudantes da área se desanimam por não encontrar
soluções rápidas para seus projetos eletrônicos, anulando-se nas possibilidades do campo da criatividade e na descoberta de novas técnicas de
desenvolvimento. De posse desses dois problemas no ambiente acadêmico, o objetivo desse trabalho é apresentar as funcionalidades do App
Inventor (na área de software) com as placas de tecnologia Arduino (constituindo o hardware), uma poderosa combinação didática que favorece
as criações de soluções de controle e agrega mais uma ferramenta ao tablet dos alunos da Estácio. Desenvolvido somente para o sistema
operacional Android, o App Inventor vem de “Inventor de Aplicativos”. É um software que roda num PC comum, cuja função é permitir ao aluno
arrastar e soltar visualmente na tela, certos blocos comuns à lógica de software, criando, a partir do zero, um aplicativo próprio que rodará
posteriormente, em seu tablet. Como dois exemplos, tem-se a elaboração de um quiz como uma forma de estudos para uma prova e um
controlador de casa inteligente, monitorando a iluminação, alarmes, portões, etc. Isto é, universos no tablet. A grande diferença é que para criar
esse aplicativo, não é necessário digitar uma única linha de programação no PC. Com uma pequena noção em lógica de programação, monta-se
intuitivamente um quebra-cabeça com peças de lógica organizadas em cores e formas diferentes que se encaixam exclusivamente. Depois de
montado no PC, a própria plataforma App Inventor compila os blocos e se fizer algum sentido lógico, fornece ao programador (o nosso aluno), um
link de download do seu aplicativo recém-criado. Esse download pode ser feito através de um tablet ou smartphone, como se fosse um aplicativo
disponível na internet. Após o download, o aplicativo é instalado e usufruído. Segundo os especialistas do MIT, todo bom software precisa de um
hardware à altura e a melhor combinação aconteceu com a tecnologia Arduino, uma solução engenhosa criada na Itália e hoje,
internacionalmente conhecida pela sua facilidade em constituir um hardware de controle menos trabalhoso e mais barato comparado a outros
dispositivos existentes, como os protótipos baseados em PICs e ARM Cortex. Simplificando, o Arduino é uma plataforma de computação física de
propriedade aberta, baseada em sensores I/O microcontrolados e com escrita sob uma biblioteca que simplifica a programação em C/C++. Os
resultados parciais são animadores. Na unidade Sto. Amaro de SP, os alunos do 5º semestre de Tecnologia em Automação estão envolvidos numa
corrida de robôs, com interações aleatórias e reações pré-programadas. Utilizando-se o tablet Ypy da Estácio, tem-se o App Inventor de autoria
do aluno e via BlueTooth, controla-se o robô com inteligência embarcada no Arduino. Em conclusão pode-se afirmar que a junção entre Arduino e
App Inventor do MIT / Google está gerando excelentes resultados práticos na área do aprendizado da tecnologia na Estácio. Essa nova vertente
oferece aos alunos, reais condições de desenvolvimento de soluções para pequenos problemas do dia-a-dia, dando notoriedade em suas
atividades em seus empregos. Além disso, notou-se uma excelente sinergia com o Projeto Tablet da Estácio como método de aprendizagem.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Engenharias
CST em Automação Industrial

| 137

Centro Engenharias
Curso: CST em Logística
Titulo:

As contribuições da Matemática para a formação do gestor: uma ferramenta importante para a tomada de
decisão

Autor(es) Maurício Ademir Saraiva de Matos Filho*; Daniel Lins Barros
E-mail para contato: mmsaraiva@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Educação Matemática; Logística; Gestor; Ensino de Matemática

138

IES: FIR

RESUMO
Um dos aspectos mais relevantes da Educação Básica relaciona-se ao desenvolvimento técnico-científico do país. Essa relevância é traduzida nas
vias de acesso aos Cursos Superiores de bacharelados e de orientações tecnológicas, na qual, o sucesso em Matemática é uma das variáveis para
o ingresso nesses cursos. Sendo também importante destacar, que a boa formação de conhecimentos matemáticos pode favorecer a formação
científica e profissional. Desta forma, este projeto de pesquisa objetiva analisar quais contribuições da Matemática pode ser relevante para a
formação universitária, mais especificamente, a formação de um profissional que irá atuar na área de Gestão. Para os objetivos específicos temos:
Elencar quais conteúdos da Matemática podem trazer maiores contribuições para o processo de tomada de decisão de um Gestor; Refletir sobre
a Matemática como uma importante ferramenta para a formação de um Gestor. As discussões desenvolvidas nesse projeto de pesquisa, sobre as
contribuições da Matemática para a formação de um gestor, ancoram-se no campo da Educação Matemática. Essa, pode ser caracterizada como
uma área de atuação que busca, a partir de referenciais teóricos consolidados, soluções e alternativas que inovem o ensino de Matemática. A
Didática da Matemática, umas das tendências atuais da Educação Matemática, a qual será o aporte teórico deste projeto, surge como uma área
de investigação no processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos da Matemática, a partir da década de 60, quando da criação dos
Institutos de Pesquisa em Educação Matemática (IREM) na França. Dentre os estudos desenvolvidos pela Didática da Matemática, a Teoria das
Situações Didáticas, desenvolvida por Guy Brousseau e as reflexões sobre Transposição Didática, proposta por Yves Chevallard, têm sido citadas
por vários pesquisadores como uma referência teórica para o processo de aprendizagem da matemática em sala de aula. Pela natureza das
concepções inerentes ao referencial teórico deste projeto pesquisa será destacada a abordagem qualitativa para o marco metodológico. Os
envolvidos no projeto são dois docentes que lecionam a disciplina de Matemática para Negócios e Matemática Financeira no curso de Logística e
um docente que ministra as disciplinas ligada a área de atuação do profissional de Logística (otimização de sistemas de transportes, operações de
terminais e armazéns etc). Participaram das discussões dois alunos do curso de logística, todos da Estácio - Recife. A partir das discussões entre os
envolvidos no projeto, espera-se que seja possível estabelecer, de forma mais clara, a relação entre os conteúdos da Matemática e o campo de
atuação do profissional de logística. E assim, poder levantar elementos que possam subsidiar, de forma mais contextualizada, mais real, as nossas
aulas de Matemática e com isso tentar melhorar a formação dos nossos alunos. Esperar-se, ainda, que os resultados da pesquisa produzam
encaminhamentos para as disciplinas envolvidas e que possam melhorar a condução destas.
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RESUMO
As propostas pedagógicas nos Cursos de Graduação Tecnológica da Gestão Financeira, Gestão em Logística, Processos Gerenciais e Marketing da
Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidade e Tecnologia(Europan) incentivam a elaboração de atividades que consideram a prática
profissional de cada curso e da contextualização e relação de diferentes disciplinas, atendendo, sobretudo, suas diretrizes institucionais. Entre as
propostas centrais que norteiam a prática acadêmica nos cursos de graduação tecnológica, considera-se a pesquisa pautada no assunto geral do
semestre que envolve o desenvolvimento teórico-prático, no qual alunos e professores realizam em conjunto trabalhos que envolvem tema,
problemas, objetivos e, referencial teórico. A prática dessa elaboração é chamada de Atividade Estruturada Interdisciplinar, e a apresentação das
melhores pesquisas desse trabalho ocorre durante o Fórum dos Tecnólogos da Europan realizado semestralmente. Dentre as programações que
antecede esse evento está o Balcão de Projetos, onde os grupos efetivamente mostram de forma lúdica e contextualizada o trabalho
desenvolvido e as atividades interdisciplinares diversificadas. O Balcão de Projetos ganha relevância como proposta de ensino e aprendizagem
que favorece a melhoria da qualidade na formação de futuros profissionais capacitados para o mercado de trabalho, uma vez que possibilita
integrar conhecimentos teóricos e práticos, além de possibilitar a utilização dessas experiências na vida profissional do aluno. O objetivo central
deste estudo é conhecer, por meio dos relatos de alunos dos cursos de graduação tecnológica, indicativos sobre a contribuição pedagógica do
Balcão de Projetos para a sua formação educacional e profissional. Como metodologia, foram analisados os conteúdos das entrevistas com 9
alunos frequentes nos cursos de graduação tecnológica, e escolhidos de forma aleatória. Cada um dos participantes responde sobre o que pensa
sobre a relação do projeto com a sua vida profissional. Os resultados identificaram os seguintes indicativos: 1. Formação inicial: prática que exige
a dedicação do aluno; importante modulador no que diz respeito à contribuição educacional da atividade; atividade enriquecedora e importante
na fixação de conceitos trabalhados previamente pelos docentes dos cursos; a leitura e conhecimento de diferentes obras exigidas para a
redação do relatório final do projeto. 2. Formação profissional: superação da timidez; aceitação de críticas, melhora na capacidade de trabalho
em grupo; criatividade (criação de produtos – curso Marketing) e capacidade de gerenciamento(tempo, pessoas, conflitos e imprevistos- cursos
de Gestão); busca nas referências teóricas e nas práticas desenvolvidas na empresa propostas de trabalhos que permitem a melhoria do problema
estudado. 3.Sugestões de melhorias: aumento na duração do evento; a abertura da atividade para a comunidade externa, especialmente no que
diz respeito às empresas da região e outras instituições educacionais. Conclui-se que por intermédio das pesquisas realizadas foi possível perceber
que a atividade Balcão de Projetos explora a criatividade, bem como a melhoria das problemáticas existentes na empresa por meio de projetos e
ideias que são desenvolvidos pelos grupos de alunos, a cada semestre. Contribui na formação tecnológica dos discentes envolvidos considerando
cada curso com o seu respectivo enfoque por meio da participação em eventos, da produção acadêmica e da interação entre professores e
alunos nos eventos.
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RESUMO
O objetivo principal da pesquisa é levantar junto ao mercado, tanto referente ao que forma mão de obra, quanto ao mercado que demanda essa
mesma mão de obra, os elementos fundamentais para a formação do profissional técnico para o setor de petróleo e gás. Por elementos
fundamentais, entende-se o desenvolvimento de competências, através da corrente americana, com a conjunção dos elementos conhecimento,
habilidade e atitude. Em um primeiro momento a pesquisa enfoca o aspecto exploratório, o que permite o levantamento de pesquisas sobre o
tema, as propostas de desenvolvimento de competências para o profissional técnico do setor de petróleo e gás, a percepção dos alunos do CST
Petróleo e gás da UNESA e a demanda do mercado com relação à(s) competência(s) que necessitam para o desempenho da profissão técnica do
setor. No momento posterior o enfoque passa a ser descritivo e espera-se obter um grau de informação relevante ao nível de poder desenhar,
especificamente, as competências necessárias para a formação do profissional técnico do setor de Petróleo e Gás que sejam alinhadas às
necessidades do mercado demandante de mão de obra. Até o presente momento pode-se observar a preferência pela corrente americana quanto
ao desenvolvimento de competências que tem como base o tripé conhecimento, habilidades e atitudes. Quanto ao desenvolvimento das
competências, os resultados apresentaram enfoques diversos para a formação do profissional técnico, sendo alguns mais baseados nos aspectos
puramente técnicos, enquanto outros buscam uma formação mais sistêmica abordando tanto os pontos técnicos quanto os pontos gerenciais
necessários para o conhecimento amplo do setor de P&G. Entretanto, são necessárias mais análises, tanto por parte das instituições formadoras,
quanto por parte das instituições demandantes de mão de obra. Embora essa pesquisa ainda se encontre em andamento, algumas conclusões
parciais podem ser descritas. Entretanto, necessita-se de mais material e análises para corroborar tais conclusões. A primeira conclusão é a
preferência pela corrente americana para o desenvolvimento de competências, que compreende a conjunção do tripé conhecimento, habilidade
e atitude. Autores como McLagan; Boyatzis; Hammel e Prahalad; Spencer e Spencer e Ulrich são contribuintes dessa corrente desenvolvendo o
conceito de competência e seus elementos próprios. A segunda conclusão é a necessidade de alinhar o desenvolvimento da formação com a
demanda do mercado, entretanto essa conclusão, que parece óbvia, necessita do aprofundamento da pesquisa para determinar o nível de
alinhamento e profundidade da formação técnica profissional em função do mercado de trabalho. Espera-se, com o decorrer da pesquisa,
encontrar elementos que sustentem as conclusões acima, assim como outros elementos que possam servir de base para outras conclusões.
Enfim, os elementos necessários ao correto desenvolvimento da pesquisa e de seus resultados e conclusões estão se apresentando de forma
satisfatória até o presente momento.
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RESUMO
Viver de forma sustentável implica em aceitar que se é parte integrante da natureza, e de ter como dever o respeito com seus semelhantes e com
o ambiente em que vive. No contexto do direito Natural e direito Positivo, a construção sociedade sustentável deve: modificar seu modo de vida
através de atitudes e práticas pessoais diferenciadas, reexaminando seus valores com a finalidade de mudança de comportamento. A sociedade
entende, como questão ambiental, a problemática do lixo, a poluição, o desmatamento, o efeito estufa e a mudança climática. A construção de
valores sociais, mudança de atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem do uso comum do povo, essencial a
sadia qualidade de vida, em busca do desenvolvimento socioambiental, atribui a Política Nacional de Educação Ambiental um marco evolutivo na
proteção do planeta, como já previsto na nossa Constituição Federal. O objetivo deste trabalho foi analisar os aspectos que poderiam demonstrar
a importância do desenvolvimento de um Projeto de Educação Ambiental que gere condições que contribuam com a organização dessa
sociedade. Para o desenvolvimento desta pesquisa, a metodologia utilizada foi a busca bibliográfica, a análise de informações contidas em sites
pertinentes aos temas abordados, e em Projetos de Educação Ambiental que fazem parte do Plano de Gestão de Unidades de Conservação de
Proteção Integral. As análises demonstraram que apesar de esforços e mudanças de atitudes, incentivos governamentais e não governamentais,
devido a abrangência da educação, em um país tão extenso, como o Brasil, está aquém das expectativas mínimas de conscientização ambiental.
Portanto é fundamental a adoção de Programas de Educação Ambiental que envolvam todos os públicos-alvo, a população local, os
trabalhadores, o município, o Estado, a União, objetivando o conhecimento e a compreensão dos diversos elementos que compõem o novo meio
que está se formando. Conclui-se que o exercício da cidadania com seus direitos e deveres sobre a preservação do Meio Ambiente, as evoluções
legislativas e a compreensão da necessidade de reestruturar o relacionamento do ser humano com o mundo natural, tornam-se indispensáveis
para o desenvolvimento socioambiental.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta a Análise Dos Estudos aos Impactos Ambientais da Pista descendente a Rodovia dos Imigrantes e soluções
Mitigadoras. Através deste trabalho demonstra-se que a AIA (Avaliação de Impacto Ambiental), EIA (Estudo de Impacto Ambiental) E RIMA
(relatório de Impacto Ambiental) pode assegurar a efetiva proteção ambiental quando aplicada, não somente como instrumento de subsídio à
decisão, mas como ferramenta de gestão durante o ciclo de vida de um empreendimento. O Sistema de Gestão Ambiental considera as restrições
impostas ao projeto, ao produto ou ao serviço, por órgãos ambientais, como desafios para a inovação e a criação de soluções, que vão propiciar
um desenvolvimento sustentável. Essa é a filosofia ecológica, que se encontra no projeto e na construção da Nova Imigrantes, onde os
especialistas através de uma metodologia científica resolveram uma equação complexa, envolvendo o aspecto ambiental versus o impacto
ambiental, cuja solução produz o desenvolvimento sustentável. Enfatiza-se a importância e o papel das etapas do processo de AIA, EIA E RIMA
que sucedem a aprovação do projeto, em particular a etapa de acompanhamento da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes,
que afeta diretamente o ecossistemas sensíveis, onde foi utilizado para confirmar o alcance da AIA na prevenção e redução de impactos
ambientais negativos, principalmente na fase de implantação do projeto. Os dados obtidos em observações de campo e monitoramento da
qualidade da água permitiram o reconhecimento de impactos não previstos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Com base na leitura e dados
abordados, chega-se a conclusão que o acompanhamento ambiental deste empreendimento, confirma que os aspectos, que vêm sendo
destacados há tempos por pesquisadores que realizam análise do sistema de AIA, que as previsões são falhas, há mudanças ou ajustes de projeto
após a aprovação, que podem desencadear novos impactos, tais impactos imprevistos, que ocorrem e nem sempre as medidas propostas são
suficientes. O sistema de gerenciamento ambiental contribui para a melhoria da prática da AIA e EIA em um sentido mais amplo, sem o qual o
processo, embora como demonstrado, perdeu força e comprometeu a sua eficácia e objetivos, no decorrer dos avanços da obra. Exemplos
abordados foram os pilares de 45m para 90m, e o impacto relevante da água que poderia ter afetado drasticamente a região de Cubatão-SP. O
cenário da construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes foi bastante contraditório, pois seus resultados focaram em dados
relevantes da engenharia ambiental, buscando o conhecimento do impacto previsto, e suas remediações no decorrer dos anos. Entretanto, em
dias atuais, a pesquisa em campo nos revelou que os locais que foram desmatados, estão ainda em fase de plantio, recomposição da flora e
fauna, conforme citado na visita à própria Ecovias. Cabe ressaltar que a maioria das medidas mitigadoras empregadas na atenuação de impactos
consistiu na aplicação de boas práticas de engenharia, representando baixos custos ao empreendimento, por exemplo, em adotar procedimentos
para impedir que os sedimentos atinjam cursos d’água que pode representar a não realização de desassoreamentos e o não-comprometimento
da qualidade de recursos hídricos para abastecimento público. Embora o verdadeiro resultado não seja o mais apropriado, devidos aos impactos
gerados, podemos considerar que esta obra foi o “marco inicial” aos benefícios de menor impacto ambiental rodoviário, priorizando os túneis e
viadutos, “grades” com declives e eixo, encurtando a rodovia, gerando menos impacto, e passando a ter uma visão de engenheiros ambientais,
focados ao meio ambiente e seus impactos. Por fim, espera-se que os resultados obtidos com esta pesquisa contribuam para incrementar a
prática da gestão ambiental na realização de qualquer obra de engenharias, buscando a excelência em seus processos, agregando ao meio
ambiente práticas positivas, sem grandes impactos.
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RESUMO
O manguezal é um ecossistema responsável por regular propriedades físicas, químicas e biológicas entre ambientes continentais e marinhos. Isto
porque amortiza processos erosivos; retém sedimentos; adsorve e imobiliza poluentes; garante a ciclagem de nutrientes; prove refúgio, alimento
e locais de reprodução para a fauna; tem relevância econômica e sócio-ambiental. Contudo, sofre pressões antrópicas com a expansão de áreas
urbanas e industriais. Apesar de ter uma boa resiliência, muitas áreas não retornam as condições originais por falta de matrizes, barreiras à
entrada de propágulos, herbivoria e recobrimento do substrato com resíduos sólidos. Este trabalho tem por objetivo avaliar a técnica de resgate e
transplante de plântulas empregadas em consultoria para recuperação de mangue degradado na APA em Guapimirim. Por se tratar de uma área
de mangue conservado, com abundância de propágulos, o restabelecimento da resiliência é mais fácil que em áreas degradadas. O resgate de
plântulas foi feito em bordas sombreadas do terreno em recuperação. Algumas destas mudas já apresentavam completa abscisão foliar. Todavia,
para não comprometer a dinâmica da floresta de mangue, foram admitidos critérios na seleção das mudas, como: número mínimo a ser deixado
por área, intervalos para restabelecer o banco de plântulas e restrição à passagem por estes trechos, para evitar o pisotemento de plântula. Além
disso, na remoção da muda, admitiu-se um diâmetro de substrato de 40 cm para mudas com mais de 1m, e 20 para as menores. Observou-se que
à medida que diminuía a quantidade de substrato ou utilizava mudas mais altas, aumentava a mortalidade. As mudas mais altas, quando
sobreviviam, tinham abscisão foliar completa com posterior rebrotamento. O georreferenciamento e monitoramento das bordas demonstraram
que a o número de plântulas foi restabelecido, todavia com uma diversidade menor. O mesmo pode ser observado na área em recuperação, onde
quantidade de mudas de Laguncularia racemosa (L. Gaertn f.) corresponde a 83% contra 2,5% de Avicennia schaueriana (Stapf & Leechman) e
13% de Rhizophora mangle (Linnaeus). Apesar do mangue ser um ambiente de baixa diversidade, esta discrepância pode ser reduzida com os
plantios de enriquecimento, tanto para diminuir a diferença entre a diversidade como variabilidade genética. Pode-se concluir que apesar da
técnica ter benefícios no custo de projeto, utilizar de mudas maiores , reduzindo os riscos de herbivoria e com produção precoce de propágulos,
deve-se considerar um manejo de enriquecimento do plantio.
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RESUMO
O primeiro compósito envolvendo a madeira e um tipo de plástico termofixo (plásticos rígidos) foi criado por volta de 1900. O produto foi
denominado de Bakelite. Sua composição continha pó de madeira com resina fenólica, sendo amplamente utilizado na fabricação de partes do
automóvel Rolls Royce. Nos últimos anos, pesquisas com a Wood Plastic Composition (WPC - Compósito de Madeira Plástica) vêm sendo
realizadas, uma vez que esse material possui grande versatilidade com relação às suas aplicações. No início do desenvolvimento dessa nova
madeira, as indústrias automotivas misturavam pó de madeira ao polipropileno (PP) para a criação de acessórios para os automóveis.
Atualmente, esse produto pode ser chamado de madeira ecológica, madeira sintética ou madeira plástica. Dentre suas características, destacamse a aparência de madeira natural, suas propriedades físicas que permitem que sejam colocados pregos e parafusos em sua estrutura para
adaptar a necessidade de quem a adquirir. Esse produto possui grande apelo comercial, sendo uma novidade mercadológica com grande
potencial de consumo. A madeira ecológica é apontada por especialistas como a grande substituta da madeira tradicional. Esse produto é o
resultado do aproveitamento de resíduos plásticos descartados pela indústria e restos de madeira e serragem provenientes de madeireiras
legalizadas, o que torna o produto 100% sustentável, com aparência de madeira aliado à durabilidade do plástico. Dentre as suas vantagens, está
o fato dessa tecnologia transformar materiais que a princípio seriam descartados em aterros sanitários e lixões em madeira capaz de atender
vários segmentos como na construção de móveis para residências e escritórios, arquitetura, agropecuária, construção civil, logística, entre outros.
O principal objeuvo deste projeto, desenvolvido por estudantes do terceiro período do curso da Engenharia Ambiental, foi nesta primeira fase
da pesquisa, estudar e analisar a tecnologia envolvida na produção da madeira ecológica e analisar suas aplicações dentro das engenharias e
outros segmentos. Como metodologia de pesquisa, foi realizada a busca bibliográfica e visitas a indústrias que produzem esse produto no Estado
de São Paulo. Foram comparadas as madeiras natural e ecológica, para evidenciar as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Durante as
pesquisa, observou-se que a madeira ecológica possui inúmeras vantagens em relação a madeira natural, como por exemplo: significativa
resistência à exposição ao sol, alta resistência superficial à chuva e umidade , estabilidade estrutural e química no tempo. Porém, ainda há muito a
se desenvolver para que esse produto se torne mais competitivo e viável financeiramente. Principalmente devido às dificuldades para obter
matéria prima para sua produção em larga escala, o que eleva o seu custo consideravelmente. Concluiu-se que seria necessário, uma política
pública, para incentivar sua produção, colaborando com a obtenção de matéria prima, que poderia ser proveniente de aterros e lixões. É
necessária também, a regulamentação legal para a produção e consumo da madeira ecológica em larga escala. Atualmente, as empresas que
fabricam esse produto utilizam a legislação nacional NBR 7190/1977 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA. Para promover o aumento da
coleta seletiva, fator que aqueceria consideravelmente a produção da madeira ecológica, incentivos fiscais poderiam ser obtidos por projetos de
lei, como a redução da carga tributária das empresas dedicadas à reciclagem, reduzindo assim, o preço dos produtos reciclados, estimulando sua
aquisição por parte dos consumidores. É de fundamental importânci sensibilizar o governo com relação a coleta seletiva e a reciclagem, que
devem ser vistos como um investimento em qualidade de vida, sustentabilidade futura e em responsabilidade ambiental. Certamente, os
resultados positivos para a economia, meio ambiente e qualidade de vida seriam observados em poucos anos.
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RESUMO
Atualmente está sendo dada muita ênfase à preservação e conservação do meio ambiente como forma de garantir um desenvolvimento
sustentável. Os materiais poliméricos são cada vez mais utilizados no dia-a-dia em diferentes produtos, desde simples embalagens até utilidades
nobres. A maioria dos processos propostos para o reaproveitamento de frações de lixo compostas por plásticos misturados envolve processos
complexos de separação. Na maioria dos casos, o custo elevado destes processos inviabiliza economicamente a utilização destas técnicas. Neste
sentido esforços visando diminuir o número de etapas e reduzir custos no processamento de plásticos misturados, constituem aspectos
tecnológicos de grande interesse, no que diz respeito à problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). O presente trabalho tem a finalidade de
realizar a coleta, separação e processamento de resíduos plásticos provenientes da Coleta Seletiva da Cidade de Nova Friburgo visando obter
determinadas propriedades de desempenho do material, como por exemplo, resistência mecânica adequada, propriedade esta satisfatória para o
emprego do material como carga em resinas virgens ou outras aplicações da indústria. Utilizou-se resíduo plástico misturado proveniente da
Coleta Seletiva de descarte domiciliar. O resíduo foi fornecido pelo Aterro Controlado da Cidade de Nova Friburgo, localizado no Bairro do
Córrego Dantas. Após a coleta e separação manual do resíduo, o mesmo foi triturado, lavado, seco, extrudado, injetado e armazenado para
posterior caracterização. O material assim obtido é composto de poliolefinas, polietileno de alta densidade (HDPE) e polipropileno (PP), sendo o
composto majoritário da mistura o HDPE. Durante a separação do material as embalagens de poli(tereftalato de etileno) (PET), que consistem
predominantemente de garrafas de bebidas carbonatadas, não foram coletadas devido serem sensíveis a resíduos de poli(cloreto de vinila) (PVC),
de adesivos e à presença de umidade nas temperaturas de processamento. A separação das embalagens de HDPE e PP foi semelhante à realizada
em cooperativas de reciclagem, sucateiros e recicladoras. Esta se baseia em propriedades simples que diferenciam estas embalagens, como
transparência, som ao amassar, chama, identificação de símbolos e etc. Em seguida, procedeu-se a moagem do material em um moinho de facas
e posterior lavagem em laboratório, para a retirada de contaminantes (sujeiras e restos de conteúdos) das amostras, com água previamente
aquecida a 50°C e com 3% em massa de agente de limpeza, no caso o hidróxido de sódio (NaOH). Posteriormente, procedeu-se a agitação da
mistura durante 3 minutos, seguida do enxágue e secagem em estufa a 50°C por 24 horas. Através de um planejamento fatorial de experimentos
(23 com duplicatas), as amostras foram processadas em extrusora dupla-rosca co-rotacional interpenetrante marca Teck Tril modelo DCT20, com
20 mm de diâmetro e L/D = 36, investigando-se o efeito do perfil de temperatura (isotérmico ou não-isotérmico), da velocidade de rotação da
rosca (200 rpm ou 300 rpm) e com ou sem adição de aditivo antioxidante. A variável de resposta analisada foi o índice de fluidez (MFI). Após a
análise de variância, a modelagem das amostras permitiu obter as condições ótimas de processamento para as condições investigadas.
Propriedades mecânicas também foram conduzidas de modo a corroborar os resultados obtidos pelo planejamento. A partir da avaliação dos
resultados obtidos com as amostras de plásticos misturados, concluiu-se que eles apresentam boas propriedades, podendo ser úteis na fabricação
de peças que não exigem especificações técnicas. Portanto, os plásticos obtidos de artefatos descartáveis, potencialmente recicláveis, resultam
em um material leve, resistente e de baixo custo, podendo competir com os termoplásticos virgens em diversas aplicações.
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RESUMO
Coletores solares tem a função de aquecer a água. Os coletores são fabricados com cano de água em PVC, garrafas PET e embalagens de leite
Tetra Pack. Este material permite uma enorme redução de custos do aquecedor. O aquecedor alcançará sua eficiência máxima com a placa preta
direcionada para o norte geográfico. A inclinação em relação à superfície de apoio é de aproximadamente 20°, devido latitude da região. Para
evitar o acúmulo de bolhas de ar no interior da placa, o lado direito deve ficar mais alto que o lado esquerdo. A água fria chega pela parte mais
baixa e com a irradiação solar a água é aquecida, subindo para a parte mais alta, dando conunuidade à circulação da água. O princípio de
funcionamento do coletor se dará por termo-sifão, devendo para tanto o coletor solar ser instalado com seu barramento superior ligado ao
retorno de água quente, estando sempre abaixo da parte inferior (fundo) do reservatório. O presente trabalho apresenta a confecção de um
coletor solar utilizando materiais descartáveis, como garrafas pet e caixas tetrapak. Inicialmente, foi confeccionado um coletor solar de 3,9 m de
comprimento por 1,1 metros de largura, contendo 05 serpentinas feitas com garrafas pet e caixas tetrapak. Posteriormente, foi feito um
reservatório para a entrada e saída de água fria e quente, respectivamente. Este reservatório possui 250L de capacidade podendo ser utilizado em
residências. Finalmente, o reservatório foi acoplado ao coletor e foram realizados os testes para medir a variação da temperatura ao longo do
tempo, fator que comprovou a eficiência do projeto. Percebeu-se a viabilidade de aplicação do projeto em áreas mais subdesenvolvidas, onde os
moradores não possuem acesso livre à energia elétrica, seja por questões de infraestruturas, como por motivos financeiros. Consideramos que
hoje, no Brasil, a aplicação em maior escala da energia que vem do sol pelo uso de aquecedor solar para substituir o chuveiro elétrico ainda é
pequena perto do potencial oferecido. Com o empenho na divulgação desse modelo de projeto, pode-se contribuir direta e indiretamente,
sobretudo na difusão da conscientização das pessoas para que se possa fazer pelo meio ambiente e pelos graves problemas sociais, o mínimo que
as gerações futuras esperam da atual geração. Considera-se que é imensurável o volume de caixas tetrapack, garrafas pet e outros descartáveis,
que pode-se tirar do meio ambiente, com a reciclagem direta na aplicação de aquecedores solar, bem como na redução do consumo de energia
elétrica e consequentemente dos recursos naturais, favorecendo principalmente as famílias de baixa renda.
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RESUMO
As pesquisas sobre biomateriais trazem subsídios para a produção de novos materiais capazes de regenerar e recuperar tecidos ósseos. A
hidroxiapatita (HA) é considerada a substituta do osso devido a sua excelente bioatividade e osteocondutividade. Possui potenciais aplicações na
biomedicina, na odontologia, além das aplicações na área ambiental. Dentre as biocerâmicas estudadas está a camada nacarada extraída de
conchas de moluscos que possui excelente resistência mecânica, biocompatibilidade e bioatividade. As informações obtidas através do estudo do
processo de biomineralização trazem subsídios para a produção de novos materiais com peculiares propriedades tecnológicas. A HA é o principal
constituinte mineral do osso natural, possui como características a biocompatibilidade e a osteointegração, fatores que lhe conferem a
possibilidade de substituir o osso humano em implantes e próteses. Existem inúmeras metodologias que são aplicadas para a obtenção da HA
utilizada na área da saúde. O sucesso da síntese depende de fatores como: a) controle do pH e da temperatura , b) concentração dos aditivos, c)
tipo de aditivo adicionado à solução de HA. O objetivo deste foi cristalizar hidroxipatita a partir dos princípios da biomineralização vista em
organismos vivos. Verificou-se a influência da temperatura e a ação dos ácidos aspártico (Asp) e glutâmico (Glu) que são dois aminoácidos
encontrados na matriz orgânica das conchas do molusco, no processo de cristalização da HA. Como metodologia para a síntese da HA foram
misturados volumes iguais de 0,3M (NH4).2HPO4 e de 0,5M Ca(NO3)2,4H2O. A solução esteve sob agitação magnética constante durante 5 h e
mantida a 80 ºC, pH=8,5. O sólido obtido foi lavado várias vezes com água purificada (Milli Q-plus/Millipore) e seco por rotaevaporação. Os
experimentos foram reproduzidos 3 vezes para a confirmação dos resultados. O ácido aspártico (C4H7NO4, Aldrich) e o ácido glutâmico
(C5H9NO4 , Aldrich) foram adicionados às soluções de controle á razão de 0,3mg/mL. O estudo morfológico foi feito por microscopia eletrônica
de varredura e o estudo topográfico por microscopia de força atômica (AFM). Para a identificação da fase mineral, as amostras foram analisadas
por difração de raios-X, pelo método do pó. Os resultados obtidos mostraram que a HA sintetizada a partir da solução mantida à temperatura de
80ºC produziu cristais em forma de placas (discos) que se organizaram em forma de esferas. Para a solução mantida a 25ºC, observou-se a
formação de aglomerados cristlinos com superfície rugosa. As alterações na morfologia dos cristais de HA e nas bandas de absorção, para os
cristais obtidos a 25ºC, foram acompanhadas pela redução da cristalinidade conforme verificamos nos difratogramas de raios X. Os resultados
obtidos indicaram que as propriedades da HA são fortemente dependentes da temperatura. Sínteses a altas temperaturas levam a apatitas com
alto grau de pureza e cristalinidade enquanto as sínteses a baixas temperaturas resultam em materiais com baixa cristalinidade. A adição Asp ou
Glu na solução de controle a 80ºC provocou alterações morfológicas significativas nos cristais. Em presença de Glu observou-se a predominância
de placas distribuídas randomicamente . O estudo topográfico das amostras por AFM evidenciou o caráter não homogêneo da HA obtida sob a
ação do Glu, corroborando com as análises realizadas por MEV. Concluimos que parâmetros como temperatura e a incorporação de aditivos são
elementos relevantes durante o processo de crescimento dos cristais. Mostramos que o Asp e o Glu possuem afinidade com a HA, na presença
desses aminoácidos, os cristais obtidos foram marcados por significativas alterações em suas propriedades. Esses resultados indicam que as
propriedades da HA dependem das condições de sínteses empregadas e dos aditivos incorporados durante o crescimento dos cristais. Os
materiais obtidos possuem potencialidades para aplicações na medicina e odontologia.
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RESUMO
A busca por novas fontes de energia é motivação constante do ser humano. Sempre procuram-se de fontes de energias, limpas ou sujas, caras ou
mais baratas, renováveis ou esgotáveis. Em vista do uso crescente das energias não renováveis, como petróleo e carvão, mais o constante
crescimento populacional, estamos despertando para a necessidade de reformular nossos conceitos e nos direcionarmos à busca de energias
alternativas e renováveis, de baixo impacto ambiental; aquelas que manterão o nosso conforto e o das futuras gerações, aliando-nos à natureza,
sem destruí-la e como conseqüência garantindo o futuro da nossa descendência. Apresenta-se o estudo iniciado em 1950, que vem ganhando
terreno e que muda tudo o que se sabe sobre aproveitamento da energia proveniente das águas, denominada Energia Azul, referindo à cor dos
mares. Energia azul é a energia obtida da diferença de concentração de sal entre a água do mar e a do rio através de eletrodiálise reversa (EDR)
(ou osmose) com membranas específicas para cada tipo de íons. Objetivos: Estudar as diferentes formas de geração de energia utilizando a água,
como a hidrelétrica, o movimento das ondas, as marés oceânicas e a Energia Azul; estudar a potencialidade do Brasil para uso das novas técnicas
de geração de energia; utilizar o sensoriamento remoto e o geoprocessamento de rios e oceanos como ferramenta para estudo desta
potencialidade. Metodologiao presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica em artigos de periódicos técnicos, recursos
eletrônicos e livros. Resultados: os SIG – Sistemas de Informação Geográfica são utilizados para a produção de mapas, para a análise espacial de
fenômenos, como banco de dados geográficos com funções de armazenamento e recuperação de informações espaciais, e na modelagem de
processos e fenômenos naturais permitindo o diagnóstico ambiental e seus prognósticos. O Sensoriamento Remoto a partir de instrumentos
orbitais ou aerotransportados fornece uma visão sinóptica dos oceanos, que associada a recursos computacionais, apresenta novas perspectivas
para a descrição e o entendimento dos oceanos. A quantidade de parâmetros oceanográficos que podem ser medidos e monitorados por
sensoriamento remoto é bem ampla. A Rede Hidrográfica do Brasil, tem enorme potencial hidrelétrico, bastante explotado no Centro-Sul do país
em decorrência da concentração urbano-industrial, mas subutilizado em outras regiões, como a Amazônia. A maior parte destes rios drenam para
o mar. A existência de muitos desníveis no terreno e o grande volume de água possibilita a produção de energia hidráulica. A água do mar tem
dois componentes: Na+ e Cl-. Colocam-se conjuntos com dois tipos de membrana. Uma deixa passar apenas o íon positivo e a outra membrana
somente o íon negativo. O íon positivo passa através de uma membrana e o íon negativo passa através de outra. Cria-se assim um circuito
elétrico, entre a água salgada e a água doce, de cada lado das duas membranas. Pode-se obter assim uma corrente elétrica de um MW/s por cada
metro cúbico de água doce. Conclusões: Os 7.408 km de litoral do Brasil e a grande quantidade de rios caudalosos representam um potencial
muito superior ao da Holanda com seus 3.000 MW calculados. Voltado para o mar, o Brasil pode ainda crescer muito sem comprometer o
desenvolvimento futuro nem a saúde da população atual do Planeta. A osmose e a passagem de água de um meio para outro produto mostram a
tendência natural ao equilíbrio entre dois meios com concentrações diferentes. A água doce do rio movimentada para o mar, com maior
concentração salina, a dilui, igualando as concentrações. As membranas semipermeáveis proporcionarão o efeito osmose, ou seja, a passagem
somente da água, pela diferença de concentração. A partir daí, duas formas podem gerar energia: 1) pelo movimento da água através da pressão,
usar-se-á uma turbina que gire e, ligada a um gerador, crie energia eléctrica; 2) Obter a energia pela diferença de concentração iônica dos sais na
água.
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RESUMO
O estudo da biomineralização tem chamado a atenção de pesquisadores de várias áreas devido a variedade de arranjos cristalinos que podem ser
identificados em vários organismos vivos além de outras importantes propriedades dos seus cristais como alta resistência mecânica e
biocompatibilidade com o organismo humano. Dentre os vários organismos biomineralizantes, estão os moluscos que com grande versatilidade,
produzem cerca de 26 estruturas mineralizadas e podem depositar até cerca de vinte minerais. Um dos aspectos mais estudados e discutidos por
pesquisadores do mundo todo, é a íntima ligação existente a matriz orgânica, íons inorgânicos e o carbonato de cálcio presentes nas conchas
desses organismos. Os moluscos possuem uma fina membrana denominada manto, que reveste a região interna da concha e limita o processo de
separação das substâncias em mineral e protéica; os sais calcários são transportados à superfície do animal e as substâncias protéicas são
conduzidas para os órgãos internos. Entre o manto e a concha, está o fluido extrapalial; sua composição possui variações entre os moluscos,
porém, de maneira geral é constituído por proteínas, glicoproteínas, carboidratos, aminoácidos, cátions e anions. O objetivo do presente trabalho
foi avaliar a morfologia da matriz orgânica insolúvel por microscopia de luz e sua composição química por um método histoquímico. Dados
sobre a matriz orgânica agregam conhecimentos para a compreensão do processo de cristalização nas conchas dos moluscos.
Como
metodologia de observação e análise da matriz orgânica insolúvel, fragmentos de amostras foram lavados com água destilada, secos à
temperatura ambiente e fixados com glutaraldeído a 2,5% em tampão cacodilato de sódio 0,05 M, pH 7,3 por 2h30min; a seguir lavou-se em
solução tampão Sörensen 0,1M, pH 7,3 por uma noite, com três trocas no dia seguinte. Para a completa descalcificação mergulhou-se o material
em HCl 1mol.L-1. As películas da matéria orgânica obtidas foram submetidas à técnica histoquímica do PAS (Periodic Acid-Schiff), para detecção
de polissacarídeos, de acordo com o procedimento padrão: - Oxidação em ácido periódico 0,5% (HIO) por 5 minutos.- Lavagem com água
destilada; - Tratamento com o reativo de Schiff por 15 minutos; - Três lavagens em banho sulfuroso recém-preparado; - Lavagem em água
destilada. As amostras foram coletadas em lamínulas, montadas em Entellan e observadas no microscópio óptico de luz modelo Axioplan 2- Zeiss.
O controle foi feito seguindo os passos descritos, omitindo-se a oxidação pelo ácido periódico. O resultado da análise por microscopia de mostrou
que a matriz orgânica é comporta por fibras e por arranjos hexagonais que se agrupam lado a lado. A técnica histoquímica do PAS identificou a
presença de polissacarídeos na matriz orgânica insolúvel . O ácido periódico oxidou os grupamentos 1-2 glicol, produzindo aldeídos. Através dessa
técnica foi possível visualizar polissacarídeos simples ou associados a proteínas. Várias regiões da amostra apresentaram coloração rosada, com
resultado positivo, com maior intensidade nos espaços entre as áreas poligonais da matriz. Conclue-se que o conjunto de resultados sobre a
morfologia e composição química da matriz orgânica colaboram com dados para um melhor entendimento do processo de biomineralização nos
moluscos, trazendo informações relevantes para a compreensão do processo de biomineralização nos moluscos. A compreensão dos mecanismos
envolvidos na síntese dos cristais biogênicos não é trivial, ainda há muito para ser pesquisado para que sejamos capazes de produzir materiais
com as propriedades vistas nas conchas dos moluscos e em outros organismos.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos da fitorremediação, utilizando a alface lisa (Lactuca Sativa) como bioindicador.
Fitorremediação é uma técnica versátil que visa utilizar como agente de descontaminação, do solo e da água, plantas que possuem características
filtrantes e de adsorção. Seu uso destina-se à redução dos teores de contaminantes a níveis seguros e compatíveis com a proteção à saúde
humana, ou a impedir/dificultar a disseminação de substâncias nocivas ao meio ambiente. É uma alternativa aos métodos convencionais de
bombeamento e tratamento da água, ou remoção física da camada contaminada de solo, sendo vantajosa principalmente por apresentar
potencial para tratamento in situ e ser economicamente viável. Além disso, após extrair o contaminante do solo, a planta armazena-o para
tratamento subsequente, quando necessário, ou mesmo metaboliza-o, podendo, em alguns casos, transformá-lo em produtos menos tóxicos ou
mesmo inócuos. As substâncias alvos da fitorremediação incluem metais (chumbo, zinco, cobre, níquel, mercúrio e selênio) compostos
inorgânicos (nitrato e amônio), elementos químicos radioativos, hidrocarbonetos derivados de petróleo, pesticidas, herbicidas, explosivos,
solventes clorados e resíduos orgânicos industriais. Nesta perspectiva, este trabalho visou investigar e aplicar métodos com características
qualitativa e quantitativa, para analisar o comportamento da alface em contato com espécies metálicas, como os contaminantes Sulfato de
Cobre, Cloreto de magnésio e ácido clorídrico. Esses compostos foram aplicados diretamente ao solo onde foi realizado o plantio da espécie
Lactuca Sativa. A alface é uma hortaliça de regiões de clima temperado, possui folhas aéreas de coloração verde clara, apresenta raízes
aprumadas e curtas e é levemente tolerante à acidez do solo. Para o plantio da hortaliça, utilizou-se sementes de Lactuca sativa, solo orgânico,
sementeira e vaso para seu crescimento. Durante o cultivo, faz-se necessário evitar o excesso de água no solo, pois pode provocar asfixia
radicular, paragem de crescimento e aparecimento de doenças. Essa espécie necessita de boa luminosidade (sol/sombra) e umidade entre 60-80
%. De acordo com o método aplicado, foi necessário fazer a contaminação do solo, com 10 mL Cloreto de Magnésio (MgCl2) e 10 mL Sulfato de
Cobre (CuSO4). Em excesso, na água e no solo, este composto pode provocar sintomas nas plantas como necrose da folha, podendo também
interferir com a capacidade de absorção e retenção os nutrientes. Quanto ao CuSO4, este é um composto químico classificado como uma
substância perigosa, por produzir irritação à mucosas e na pele. Para analisar o solo das amostras padrão e com os contaminantes, foram
aplicados os seguintes métodos quantitativos: índice de Amônia (NH3), Nitrato (NO3), Nitrito (NO2) e Fosfato (PO4) pelo método colorimétrico e
o pH pelo pHmetro e papel universal. A metodologia empregada e as análises físico-químicas quantitativas permitiram observar, analisar e
compreender as consequências da contaminação de um solo saudável por metais através das características morfológicas da alface, com
desenvolvimento restrito nas plantas contaminadas quando comparadas com a amostra controle. Este fato ocorreu devido aos processos de
adsorção e absorção, tanto dos contaminantes como dos nutrientes, que ocorrem nas raízes. Pôde-se verificar que os contaminantes reagiram
com os nutrientes e a matéria orgânica presentes no substrato, diminuindo sua biodisponibilização para o bom desenvolvimento da hortaliça
Alface.
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RESUMO
O objetivo desse estudo foi o de analisar o processo de transformação do alumínio secundário, através do processo da verificação dos seus
processos produtivos e de reciclagem, propondo estudos de melhoria do processo e redução na geração de resíduos sólidos, seus impactos ao
meio ambiente e à sociedade e evidenciando os benefícios da logística reversa. Para a e realização deste estudo foi realizada uma pesquisa de
campo junto à indústria de reciclagem de alumínio Metalur, localizada em Araçariguama – SP, onde foi acompanhado todo o processo da
transformação da sucata de alumínio em ligas de alumínio secundário, visando a comparação com o processo descrito na literatura e propostas
de estudos de melhorias do processo. A reciclagem de alumínio é o processo pelo qual o metal pode ser reutilizado em determinados produtos ,
após ter sido inicialmente produzido. O processo resume-se no derretimento do metal , o que é muito menos dispendioso e consome muito
menos energia do que produzir alumínio através da mineração da bauxita. A mineração e o refino deste requerem enormes gastos de
eletricidade, enquanto que a reciclagem requer apenas 5% da energia para produzi-lo . Por isso, a reciclagem tornou-se uma atividade importante
para a indústria. Nesse intuito, as empresas industriais de um modo geral buscam reduzir os impactos gerados por seus produtos no pósconsumo, criam diferenciais competitivos em mercados cada vez mais inovadores, principalmente, reduzindo custos operacionais em seus
processos produtivos. Em vista do sucesso alcançado pela indústria do alumínio por intermédio da reciclagem de latas de alumínio, dentre outros
produtos, se destacam por terem obtido economia de escala em seus processos produtivos e da substancial melhoria do meio ambiente, assunto
que, revolucionou a área de logística, dos seus profissionais, dentro da chamada logística verde. Hoje quase que 100% do alumínio recebido é
reaproveitado, sendo que os produtos gerados pela empresa são ligas de alumínio secundário nas formas líquida, em lingotes, em pó e gotão.
Os clientes da Metalur acabam sendo seus fornecedores, pois as sobras de alumínio, em seu processo são depositadas em caçambas e voltam
para serem recicladas. As emissões de poluentes que agridem o meio-ambiente são controladas por sistemas de filtros manga, garantindo a
preservação da região. Um ponto de extrema relevância é a separação do material ferroso do alumínio, uma vez que a presença deste elemento
ferro pode acarretar problemas na fluidez e na fusão do alumínio, uma vez que o ferro requer uma temperatura mais elevada (aproximadamente
1250 Cº) para fusão. Também suas propriedades acarretam distorções na composição e qualidade das ligas a serem produzidas. Outro ponto
positivo no processo é o reaproveitamento de todo resíduo gerado, como a borra, proveniente do processo produtivo, que é recolhida e
direcionada para reciclagem em outra empresa que trabalha com subprodutos. O óleo proveniente das sucatas impregnadas também é recolhido
e encaminhado para reaproveitamento em empresas do setor. Este método é o mais comum utilizado pelas indústrias de reciclagem desse
material, o que poderá variar muito é a capacidade produtiva de cada empresa, pois as técnicas utilizadas são praticamente as mesmas desde o
início da descoberta desse processo, sendo mantida até os dias atuais. Pode-se evidenciar que o método de logística reversa aplicado para o
alumino, principalmente desencadeado pelo valor agregado do elemento é o “Canal de Distribuição Reverso de Reciclagem”, pois neste caso há a
coleta seletiva e o material é colhido informalmente e negociado diretamente com os intermediários.
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RESUMO
A supressão de ecossistemas costeiros, em detrimento a ocupação litorânea, acarretou o incremento de impactos ambientais. Alguns destes
impactos prejudicam atividades econômicas, como a interrupção do acesso a portos devido ao assoreamento, restrição do pescado por
contaminação, tratamento dos efluentes, novas áreas de bota fora, dentre outros. A Enseada de São Lourenço, originalmente ocupada por
manguezais, sofreu processo de degradação semelhante, quando teve o rio principal (Canal de Vicenzo) retificado e as áreas de mangue
(vazadouro de lixo da cidade) aterradas pela construção o Porto de Niterói. A retificação do rio acarretou incremento no transporte de
sedimentos e efluentes assoreando o estuário. A acumulação de sedimentos foi agravada pela construção da ponte Presidente Costa e Silva (RioNiterói), que diminuiu a circulação de águas no estuário. A urbanização da região trouxe novos problemas. Devido as ligações irregulares de
efluentes desaguando no rio principal (responsável pela drenagem fluvial) e mau uso do solo (maior aporte de sedimentos), o porto teve um
longo tempo de interrupção nas suas atividades. Atualmente, dragagens de manutenção garantem o funcionamento do Porto de Niterói. Este
trabalho tem por objetivo formular alternativas para reduzir os impactos em áreas costeiras degradadas, através do uso de bioengenharia. O
projeto passou por um momento inicial de diagnóstico de parâmetros climáticos (velocidade do vento, radiação, umidade relativa), químicos
(oxigênio dissolvido, saturação, temperatura, pH, salinidade, nitrito, nitrato amônia) e sedimentológicos (granulométricos, teor de matéria
orgânica e metais pesados); pesquisa bibliográfica e consulta à batimetrias da região. Durante a realização dos testes, foram feitos plantios pilotos
com Rizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa e monitoradas suas taxas de crescimento e ganho de biomassa. Os
resultados demonstraram uma granulometria variando de areia fina à silte e argila, e matéria orgânica de 29 a 4,8% a medida que se afastava da
saída do canal. Dos metais analisados na camada superior de sedimentos, apenas o zinco estava acima dos padrões limites da resolução CONAMA
344. O teor de oxigênio dissolvido no ponto de mistura das águas estava abaixo do ideal estabelecido na 274. O crescimento vegetativo também
apresentou bons resultados, limitado apenas pelos resíduos sólidos transportados durante as marés. Pode-se concluir que a recuperação de
“wetlands” dentro da barragem em L, poderia melhorar a qualidade da água, diminuir a dispersão de poluentes e reduzir a reincidência de
dragagens dadas as propriedades conhecidas desta vegetação.
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RESUMO
A comunidade vegetal de restinga sobre a faixa de dutos pertencente à malha de escoamento de roncador, em Quissamã, estado do Rio de
Janeiro, denominada Ponto A (UTM: 24K 7.552.772 e 276.011), sofre alterações em sua cobertura vegetal e composição de espécies há pelo
menos 20 anos. Estas alterações estão associadas não só à instalação dos dutos, mas também a outras atividades antrópicas. Esta área é limitada
a noroeste por propriedades rurais em que uma das atividades é a criação de gado. A vegetação foi suprimida para a instalação de dutos em
épocas diferentes, o que levou a formação de áreas com cobertura vegetal com tempos de regeneração distintos. A composição florística e a
estrutura da comunidade parecem variar de acordo com este gradiente sucessional, relacionado aos diferentes tempos de regeneração em que a
vegetação se encontra. Parâmetros de comunidade, tais como a riqueza e cobertura vegetal podem ser bons indicadores do status destas
diferenças. O objetivo geral deste trabalho é utilizar a riqueza e a cobertura vegetal para avaliar o processo de regeneração natural da vegetação
de restinga do Ponto A no período de Julho de 2010 a Janeiro de 2013. O delineamento amostral deste trabalho foi elaborado levando em
consideração os diferentes estágios de regeneração da vegetação encontrada no Ponto A. Em Julho de 2010 foram estabelecidos 6 transectos,
numerados consecutivamente de 0 a 5, sendo o transecto 0 aquele em que a vegetação encontra-se com tempo de regeneração maior e o 5
aquele em que os impactos foram mais recentes. Em cada transecto foram delimitadas 10 parcelas de 3x1 metros. Em cada parcela foram
anotadas as espécies presentes. As espécies foram classificadas em nativas (N) e invasoras (I) e de acordo com suas características sucessionais.
Para cada transecto foi calculada a riqueza e a proporção de cobertura vegetal média. Considerando todo o período de amostragem foram
identificadas 30 morfo-espécies, sendo 12 nativas,13 invasoras e 5 não identificadas. A grande maioria das espécies nativas são pioneiras ou
secundárias iniciais, características de início de sucessão ecológica. Considerando a variação temporal da área como um todo, a média da riqueza
de espécies aumentou de 17 espécies em Julho de 2010 para 25 espécies em Janeiro de 2013. A maior riqueza de espécies foi encontrada em
Junho de 2012 (30 espécies). A média da cobertura vegetal passou de 34,04% em Julho de 2010 para 60% em Janeiro de 2013. Este aumento se
deve pelo aumento de riqueza e cobertura tanto de espécies nativas quanto de espécies invasoras provenientes das áreas de pastagem do
entorno. Quando se consideram os transectos segundo seus tempos de regeneração, percebe-se que o aumento nos valores de cobertura vegetal
e riqueza de espécies nas áreas em menor tempo de regeneração (transectos 3, 4 e 5) são os maiores responsáveis pelos aumentos de cobertura
e riqueza da área. Por exemplo, no transecto 5, os valores de riqueza e cobertura médias em julho de 2010 foram de 3 espécies, sendo todas elas
nativas, e 5%, respectivamente. Em Janeiro de 2013, neste mesmo transecto, haviam 12 espécies e uma cobertura média de 38,05%. Os
transectos com maior tempo de regeneração (0, 1 e 2) apresentam variações sazonais de riqueza e cobertura, variando de 17 a 22 espécies e de
45 a 60% ao longo do tempo. Nos transectos em menor tempo de regeneração apenas espécies nativas eram encontradas. As espécies invasoras
parecem colonizar a área tardiamente, quando as espécies nativas mudam as condições abióticas e favorecem a sua ocupação. Os transectos em
menor tempo de regeneração parecem estar atingindo valores de riqueza e cobertura vegetal parecidos aos de maior tempo de regeneração. No
entanto, com base na ausência de espécies secundárias tardias ou clímax e no aumento na riqueza de espécies invasoras é possível que a área
precise de ações de manejo.
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RESUMO
O ramo das atividades industriais vem crescendo rapidamente no mundo todo. Esse crescimento faz com que a poluição ambiental se alastre,
causando verdadeiros impactos na qualidade de vida das pessoas e principalmente no ambiente. Define-se como poluição, qualquer alteração
física, química ou biológica que produza modificação no ciclo biológico normal, interferindo na composição da fauna e da flora do meio. Entre as
diversas formas de poluição ambiental está a poluição por resíduos industriais, dentre os quais se situa os da construção civil, que apresentam
graves problemas socioeconômicos e ambientais. Envolvem-se nesse problema a geração, o acondicionamento, o manuseio, a coleta, o
transporte, o tratamento e a disposição final. No Brasil a reciclagem dos RCC (Resíduos da Construção Civil) é relativamente recent. Porém, essa
reciclagem na construção civil pode gerar vários benefícios, como: redução no consumo de matérias-primas e insumos energéticos, redução de
áreas necessárias para aterro e aumento da vida útil dos que estão em operação. Estudos afirmam que durante as diversas etapas da construção,
devem ser aperfeiçoadas formas de minimização da geração de resíduos e quando possível a introdução dos resíduos no próprio processo ou
unidade de serviço onde este foi gerado. Existem várias tecnologias e procedimentos, mão de obra ou capital intensivo, processos importados e
desenvolvidos no país, que estabelecem soluções que visam o reaproveitamento dos resíduos. A escolha dessas soluções deve ser feita buscando
garantir o aproveitamento ambientalmente adequado, ao menor custo possível, respeitando-se as características socioeconômicas e culturais de
cada município. Neste senudo, este trabalho tem como objeuvo avaliar a inﬂuência da incorporação de resíduo de construção civil em massas
cerâmicas dosadas em diferentes proporções, nas propriedades sica/química e tecnológicas. Para a realização deste trabal, foram uulizados os
seguintes materiais: uma massa cerâmica utilizada na fabricação de blocos de vedação da indústria de cerâmica vermelha e o resíduo de
construção civil (resíduo sólido) após o processo de trituração em um moinho de martelo e peneiramento (40# mesh). Ambas as matérias primas
foram recolhidas na região de Campos dos Goytacazes. As amostras foram preparadas contendo quanudades moderadas de até 20% em peso de
resíduo de construção civil. A composição química das matérias primas foram determinadas por ﬂuorescência de raios X. A análise qualitauva
mineralógica foi realizada por difração de raio X, com radiação Cu-Kα sob ângulo de 5 a 80º. As análises térmicas foram realizadas no
equipamento DTG-60H com o objeuvo de avaliar o processo de queima das matérias primas. De acordo com os resultados das propriedades
físico-mecânicas das peças cerâmicas incorporadas com resíduo e queimadas a 850ºC que a composição que apresentou maior aumento de AA foi
a de 20% de resíduo com uma porcentagem de 20,5%. Todos os valores obtidos de AA das amostras em estudo estão dentro do intervalo de 0 a
22%, indicado para blocos cerâmicos de vedação. Os resultados de Retração linear dos corpos de prova apresentou que à medida que se
adiciona resíduo de construção civil nas massas a retração linear diminui significativamente em relação ao de 0% e se mantém no mesmo nível.
Isto pode ser explicado pelo efeito da adição de um material não plástico (caso o resíduo) às argilas, promovendo à redução as contrações
sofridas pela massa, melhorando este parâmetro durante a queima das composições analisadas. O resíduo de construção cipôde ser incorporado
como matéria prima alternativa na formulação da massa para a fabricação de cerâmica vermelha. O resíduo estudado quando adicionado em
quantidade de 5% em peso a uma massa industrial para a fabricação de blocos de vedação na indústria cerâmica vermelha apresentou um efeito
significativo em comparação a amostra sem adição de resíduo, pois diminuiu a absorção de água, retração linear e a resistência das amostras, mas
mantendo todos os resultados dentro da norma para a fabricação de blocos cerâmicos.
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RESUMO

O ensino de disciplinas consideradas “difíceis” pelos estudantes traz para o professor o grande desafio de fazer com que o aluno sinta-se
estimulado e aberto para o aprendizado. Dentre as matérias que os estudantes gostariam que não existisse devido à complexidade de sua teoria,
está a Física. Apesar de o cotidiano de todo indivíduo ser rodeado por situações que envolvem os conteúdos das ementas dessa disciplina, o aluno
não consegue interligar o que aprende na aula, com a sua vida diária. A conseqüência desse problema é a perda da motivação que o professor
deve ter para ensinar. É comum o relato de docentes sobre a falta de interesse e questionamento de seus alunos. Em face da problemática
apresentada, é necessária a busca de novas práticas pedagógicas que estimulem professor-aluno. Certamente, há formas a tornar o ensino das
ciências exatas agradável. É possível utilizar as TIC’s e a metodologia de experimentação, de interação com fatos reais. É necessário criar um
cenário de discussão, de análise e de questionamento para dinamizar a aula. Dentre os diferentes recursos que o professor pode adotar para
evitar que sua disciplina torne-se árida e monótona, temos o Cinema como uma excelente alternativa. A sétima arte é um dos entretenimentos
preferidos dos jovens, sendo uma manifestação cultural capaz de gerar discussões e reflexões importantes para o desenvolvimento intelectual do
indivíduo. O presente projeto teve como objetivo principal utilizar cenas de alguns filmes para promover debates e discussões sobre os conteúdos
vistos em Física Teórica I e II ministradas nos cursos de engenharia do Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo. Como metodologia de
desenvolvimento, avaliou-se nas cenas isoladas dos filmes Madagascar (2005) e Velocidade Máxima (1994), os exageros e a coerência com os
conceitos físicos. Os filmes auxiliaram na contextualização dos exercícios, promovendo a discussão dos conceitos expostos em aula. A princípio, os
alunos brincaram descontraídos com relação aos absurdos vistos no cinema, mas retomaram rapidamente o objetivo da aula, debatendo,
discutindo e apresentando hipóteses para as contradições científicas vistas na cena. Muitos confessaram que nunca haviam observado tais
violações das Leis da Física nos filmes. Em uma das cenas do filme Madagascar avaliou-se o momento em que a simpática zebrinha Marty salta
levemente sobre um vale e faz no ar, piruetas que somente poderiam acontecer em um filme repleto de animações gráficas. De acordo com a
Física, isso jamais poderia acontecer devido as Leis da Conservação do Momento Angular. Os estudantes tiveram um pouco de dificuldade para
entender o erro científico da cena, porém após algumas discussões, a turma chegou a um acordo sobre os erros científicos cometidos. O estudo
do movimento relativo é encarado por boa parte dos alunos como um dos conteúdos mais complicados. Para o estudo do conteúdo, avaliou-se
uma cena do filme ”Velocidade Máxima”, em que acontece uma situação inusitada: o ônibus dirigido por Sandra Bullock segue por um viaduto
que possui um vão; contrariando todas as Leis da Física, o ônibus conseguiu saltar seguindo uma trajetória parabólica. Na vida real, o veículo
cairia e se espatifaria porque ao abandonar o viaduto, possui apenas a velocidade horizontal, a aceleração da gravidade o aceleraria para baixo.
Ao contrário de uma aula que poderia ter sido árida, os alunos mostraram empolgação expondo suas hipóteses. Nesta primeira etapa do projeto,
concluímos que o cinema no ambiente escolar contribui para a formação cultural e para o estímulo cognitivo, permitindo ao professor ter em
suas aulas mais um elemento para estimular o interesse dos estudantes pela beleza da Física. Apesar de ainda ser usado de forma incipiente pelos
docentes, os filmes vem sendo utilizados como uma importante “ferramenta” para a aprendizagem do aluno, tornando algumas disciplinas mais
estimulantes, agradáveis e significativas.
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RESUMO
O crescimento das indústrias no segmento de Petróleo, do comércio internacional, em função das quedas de barreiras internacionais e o aumento
das exigências do mercado consumidor, vêm exigindo das indústrias petroquímicas adoções de padrões normativos de aceitação global, para que
continuem competitivas no mercado. Para que estas dimensões sejam atendidas, é necessário investir em qualidade, normalização e estabelecer
uma base metrológica que transforme amostras, calibrações e ensaios, em informações confiáveis para o processo de tomada de decisão. Sendo
o ptróleo, base de nossa alimentação energética, um recurso finito que precisa ser explorado com cuidados infinitos, é importante verificar se as
medições nas empresas ligadas à petroquímica estão sendo feitas dentro da regulamentação estabelecida, e quais os níveis de incertezas
existentes para avaliar o impacto dessas medições. Este trabalho teve por finalidade traduzir os conceitos de calibração, detalhar as exigências
que um laboratório necessita para ser acreditado pelo Inmetro e mostrar como a metrologia está diretamente relacionada com a qualidade de
um produto. Esta pesquisa foi executada em uma empresa que presta serviços na parte de automação naval, industrial, On e Off Shore, onde
foram analisadas as práticas de um laboratório de calibração de manômetros e de transdutores de pressão. Com base nas análises realizadas,
foram verificados os seguintes pontos no trabalho desta empresa: os técnicos não seguiam procedimentos padrão durante a execução das
análises ; existiam falhas na rastreabilidade e recuperação rápida das informações; não havia padronização das condições ambientais e existiam
poucos e imprecisos indicadores para a avaliação periódica do desempenho técnico e econômico do laboratório. Após a avaliação dos
procedimentos cotidianos da empresa, as seguintes ações corretivas, baseadas nas normas da série ISO 9000, foram propostas: a implantação de
uma padronização no manuseio dos padrões das unidades de medidas e dos instrumentos a calibrar; o estabelecimento de padrões para a
realização das análises segundo as normas técnicas vigentes; implantar uma rotina de registros das análises realizadas que seja de fácil acesso,
introduzir medidas para evitar ou minimizar o impacto ao meio-ambiente e implementar uma rotina de avaliações periódicas do desempenho do
laboratório. Com a adoção dessas medidas, acredita-se que ocorrerá uma redução dos custos, a melhoria da qualidade, uma maior segurança na
operação dos processos e uma diminuição do consumo e do desperdício de matéria-prima, o que acarretará em um aumento da produtividade e
competitividade. Desta forma, foi demonstrado que a metrologia garante a qualidade ao produto final, favorecendo as negociações pela
confiança do cliente, sendo um diferenciador tecnológico e comercial para as empresas.
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RESUMO
Sabe-se que as argilas constituem uma matéria-prima com uma ampla diversidade de aplicações. O uso de argilas na atividade de perfuração de
poços de petróleo é uma das principais aplicações das argilas brasileiras. Várias toneladas desse material, no estado bruto ou beneficiado, são
destinadas anualmente a esse segmento da indústria. A principal característica da argila utilizada para tal aplicação é o inchamento, que é uma
importante propriedade das argilas industriais, as quais podem ser designadas por argilas que incham e argilas que não incham. Entretanto, outras
características são também importantes para melhor caracterizar e discriminar as propriedades das argilas utilizadas na perfuração de poços de
petróleo. Neste trabalho, realizou-se uma análise de algumas propriedades físico-químicas de onze argilas brasileiras e uma argila proveniente da
Argentina, visando seu uso em poços de petróleo. O objetivo do trabalho foi caracterizar e comparar, entre as argilas analisadas, aquelas que
apresentam potencial para uso em perfuração de poços de petróleo. Todas as argilas foram caracterizadas utilizando as técnicas de difratometria
de raios-X (DRX), método do pó, fluorescência de raios-X (FRX), além de ensaios para determinação da viscosidade Fann de dispersões aquosas
preparadas com as argilas analisadas, área superficial com base no método do azul de metileno, capacidade de troca catiônica (CTC) com base no
método do acetato de amônio, e testes de Foster. Os difratogramas de raios-X demonstraram que as amostras analisadas apresentavam
montmorilonita ou caulinita como argilominerais principais, e quartzo como principal mineral acessório. A análise da composição química
realizada através de fluorescência de raios-X mostrou que as argilas brasileiras apresentaram uma variedade de elementos químicos como Na, Fe,
Ca, Mg, e outros quantificados na forma de óxidos. Utilizou-se viscosímetro Fann para determinar as viscosidades plástica e aparente para cada
argila analisada, comparando esses resultados, em seguida, à especificação da Petrobrás NR 2604. Os ensaios para determinação da área
superficial e capacidade de troca catiônica, bem como os testes de Foster, em água, foram realizados para cada argila. Os resultados demonstram
que entre as argilas analisadas, aquelas que apresentaram maior potencial para uso em fluidos de perfuração de petróleo possuem os maiores
valores observados para área superficial, capacidade de troca catiônica e inchamento, e se aproximam mais do valor de viscosidade aparente
especificado pela NR 2604. Algumas exceções observadas foram atribuídas ao padrão mineralógico da argila.
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RESUMO
É raro alguém ter passado pela infância sem ter lido um único gibi. Quem nunca se deliciou com as aventuras daquele super-herói imbatível e
imortal? Quem nunca passou pela banca de jornal só para ver se já havia chegado o novo número da turma da Mônica, do Pato Donald, do Zé
Carioca? Quem nunca se impressionou com os rebuscados e vibrantes traços dos mangás japoneses? As Histórias em Quadrinhos (HQ) vêm, há
mais de um século, divertindo, informando e educando seus leitores. Seu código de formatação próprio e linguagem universal têm influenciado a
formação cultural de várias gerações. Dado esse potencial, o presente trabalho enfoca a utilização de Histórias em Quadrinhos como mais um
instrumento para o Ensino de Física. Com essa perspectiva, apresenta-se, nessa investigação, uma proposta de uso das HQ em sala de aula,
analisando-se resultados de sua implementação, especificamente, para a aprendizagem da 1ª lei de Newton (princípio da inércia). Embasados em
um referencial teórico construtivista de ensino, partimos da hipótese de que a História em Quadrinhos apresenta uma série de características
lúdicas e psico-linguísticas apropriadas ao processo de ensino e aprendizagem, podendo, entre outras utilizações, gerar, em seu enredo, um
conflito de natureza cognitiva, permitindo ao discente uma reflexão acerca de suas estruturas mentais explicativa. Nessa linha de pensamentoé
apresentada uma História em Quadrinhos desenvolvida pelo primeiro autor desse trabalho, que buscasse instigar os estudantes na busca da
resolução de um problema envolvendo movimentos inerciais procurando interpretar a influência dessa proposta à luz da Teoria de Equilibação
Piagetiana. Os dados desse estudo, obtidos através de questionários, entrevistas, observações de aulas e produção de Quadrinhos por parte de 50
alunos regularmente matriculados em salas de 9º ano do ensino fundamental, evidenciaram resultados e indícios favoráveis quanto à
aprendizagem do referido conceito científico, envolvimento e possibilidades de criatividade por parte dos estudantes que utilizaram a História em
Quadrinhos no ambiente escolar Conclui-se que as histórias em quadrinhos representam uma excelente ferramenta para instigar a curiosidade e a
criatividade do alunos, tornando o ensino e a aprendizagem da disciplina mais agradável, distante da aridez mostrada em aulas apenas
expositivas. É do conhecimento dos docentes a impossibilidade de utilizar metodologias como essa continuamente devido a uma série de fatores,
porém, a aplicação dessa estratégia em algumas aulas poderá trazer para o aluno uma nova visão da disciplina.
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RESUMO
Bacias sedimentares são originalmente grandes depressões do terreno onde se acumularam sedimentos que arrastaram consigo restos orgânicos
e que deram origem ao querogênio que posteriormente originou depósitos de hidrocarbonetos. A engenharia de petróleo estuda basicamente as
regiões onde predominam as bacias sedimentares por se encontrar nestas grandes unidades geológicas as maiores concentrações de depósitos e
reservas de hidrocarbonetos. O Brasil engloba um território muito grande, onde se encontram várias destas unidades geológicas. O presente
trabalho é o primeiro de uma série ou seqüência em que a autora vai estudando os principais depósitos de petróleo e gás do Brasil. O objetivo
deste trabalho é estudar as Bacias sedimentares do Brasil, sua localização geográfica; suas características geológicas como petrologia, espessura,
idade geológica e outras; mas fundamentalmente, suas perspectivas de conter reservatórios de petróleo e gás. A metodologia empregada foi o
estudo da literatura disponível em bibliotecas, artigos científicos publicados em sites da área como a PETROBRAS e a ANP – Agência Nacional de
Petróleo e Biocombustíveis e a Internet em geral. Os resultados mostram que o Brasil tem cerca de 60% de seu território ocupado por bacias
sedimentares dividas em três tipos. As de grande extensão, como as bacias Amazônicas, do Parnaíba (ou Meio-Norte), do Paraná (ou Paranaica) e
a Central; as de menor extensão, como as bacias do Pantanal Mato-Grossense, do São Francisco (ou Sanfranciscana), do Recôncavo Tucano e a
Litorânea; e, ainda bacias muito pequenas denominadas de bacias de compartimento de planalto, como as bacias de Curitiba, Taubaté e São
Paulo, entre muitas outras. O Brasil possui 6.430.000 km² de bacias sedimentares, sendo que são 4.880.000 km² onshore (em terra) e 1.550.000
km² offshore (em plataforma continental). Para formação de petróleo há necessidade de condições especiais, como sucessões espessas de
sedimentos marinhos. Em terra, os estados do Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo produzem
petróleo. No mar, a produção é proveniente dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
São Paulo e Paraná. Por ter sido palco da descoberta da primeira jazida de petróleo (em Lobato, Salvador), a região nordeste tem uma produção
histórica de petróleo. O petróleo é explorado e explotado no litoral e na plataforma continental de vários estados da região e processado na
Refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do Conde, e no Pólo Petroquímico de Camaçari, ambos no estado da Bahia. Os principais produtores
nordestinos de petróleo são o Rio Grande do Norte (que em 1997 era o 2º maior produtor petrolífero do país), a Bahia e Sergipe, as principais
bacias estão no mar. O Paraná também produz óleo de xisto, que é um óleo semelhante ao petróleo. Esse óleo é extraído de uma rocha
denominada informalmente de "xisto pirobetuminoso", que, na realidade, é uma rocha sedimentar chamada folhelho betuminoso, ou seja, um
folhelho com altíssimo teor de matéria orgânica, cujo destilado produz combustíveis de qualidade similar aos gerados ditamente do petróleo. O
potencial real dos xistos betuminosos do Brasil é enorme e representa uma reserva importante de produção de energia onshore. O trabalho
conseguiu estudar de maneira geral as bacias sedimentares do Brasil, estudar suas origens e características assim como sua situação atual no que
se refere à produção de petróleo e gás.
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RESUMO
Argila é produto composto normalmente por diferentes espécies mineralógicas que se misturaram durante o processo de formação através da
alteração de minerais de rochas da crosta terrestre. Apresentam comportamento plástico em presença de água e podem ser de cores variadas
desde o branco até o vermelho escuro dependendo da composição química dos minerais alterados. O tipo de argila, seja caulinita, esmectitas ou
outras depende também dos minerais originais que foram alterados. O termo argila também é usado na classificação granulométrica de partículas
pois apresentam a granulometria mais fina entre os integrantes do reino mineral chegando a apresentar partículas menores de 0,5 µm. A grande
variedade de aplicações industriais das argilas indica a importância técnico – econômica das mesmas. O foco deste trabalho é a avaliação
efetuada em uma amostra de argila do Estado da Paraíba através de Ensaios de Inchamento de Foster, CTC/CT – Capacidade de Troca de Cátions /
Cátions Trocáveis, DRX – Difração de Raios X pelo método do Pó, FRX – Fluorescência de Raios X, AT – Análise Térmica e MEV – Microscopia
Eletrônica de Varredura. Por fim a argila também foi submetida à modificação química por sais de sódio e por quaternário de amônio. O presente
trabalho centrou-se na avaliação em laboratório especializado do PMT-EPUSP - Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo das características tecnológicas do tipo natural tecnológico de Argilas Verde-Lodo localizado nas
minas em explotação do Município de Boa Vista, Estado da Paraíba na Região Nordeste do Brasil. Para efetuar os trabalhos de caracterização
tecnológica dos materiais argilosos do Estado da Paraíba foram separados aproximadamente 200 g de amostra das reservas de materiais para
avaliação e ensaios tecnológicos do Projeto PIPE-NAOB em andamento desde finais de 2007. Ditos materiais se encontram armazenados no
LMPSol - Laboratório de Matérias Primas Particuladas e Sólidos Não Metálicos do PMT-EPUSP - Departamento de Engenharia Metalúrgica e de
Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A argila foi avaliada através de: Umidade, Capacidade de adsorção em amostra in
natura, Densidade aparente, Granulometria por peneiras, Capacidade de Troca de Cátions – CTC, Difração de raios X – DRX, Inchamento de
Foster.RESULTADOS: Umidade - 5,18% H2O. Capacidade de Adsorção em amostra In Natura: 7% de adsorção do fluido utilizado (H2O). Densidade
aparente: 1,01 g/cm3. Distribuição granulométrica por peneiras: A fração abaixo de 0,23 mm constitui 88,82 % do total da massa da argila e
também que mais de 40 % da argila é menor que 0,058 mm a última peneira utilizada. Difração de raios X – DRX: As fases minerais presentes são
SAPONITA, argilomineral do grupo das esmectitas, CAULINITA argilomineral que se desenvolve a partir da alteração dos feldspatos preexistentes
nas rochas originais e quartzo. A composição mineral da amostra sugere a origem hidrotermal destas matérias pois os três coincidem na possível
origem desse fenômeno geológico. Inchamento de Foster: Aparentemente o conteúdo de caulinita identificado na difração de raios X afetou o
inchamento das argila como um todo pois nenhum dos ensaios mostrou mais de 3 mL/g de inchamento. Foi efetuada a caracterização das argilas
do tipo Verde Lodo do Município de Boa Vista, Estado da Paraíba. Os resultados mostram que a camada onde se encontra o tipo tecnológico
estudado a convergência de dois tipos de argilas, esmectitas e caulinitas. A quantificação da presença dessas fases minerais constitui uma
necessidade para continuar desenvolvendo futuros usos industriais econômicos para a região pois o tipo Verde Lodo é abundante.
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RESUMO
Os reservatórios de hidrocarbonetos se localizam na subsuperfície, ou seja em região onde o ser humano, até hoje, não tem acesso físico direto.
O uso das ciências geológicas, ao longo da história, conseguiu desenvolver modelos teóricos que servem para dirigir os trabalhos de prospecção,
localização e explotação destes reservatórios. Como os mesmos se encontram em situações apenas inferidas e não fisicamente comprovadas pelo
olho humano, resulta difícil fazer entender aos alunos estes modelos. Por isso, a construção de uma maquete (em aquário transparente),
simulando um reservatório de petróleo e gás que funcione tal como explicado em aulas é um objetivo atual e real para alunos e professores da
carreira de engenharia de petróleo e carreiras afins. O desenvolvimento deste trabalho consiste em entender como funciona a explotação de um
sistema de E&P – Exploração e Produção, na indústria de petróleo. O trabalho foi idealizado em uma maquete que simula um reservatório de
petróleo e gás do tipo “discordância estratigráfica”. Nessa maquete se simula a disposição natural água – óleo - gás e graças a engenhosa
disposição de diversas mangueiras de polipropileno transparente se simula como o óleo é extraído do poço para a superfície terrestre. Neste caso,
utiliza-se um sistema simples de bombeamento que consiste em uma bomba de ar manual, que ao injetar o gás (no caso apenas ar) através da
mangueira de admissão do sistema do poço, causa aumento da carga de pressão interna. Desta forma, a parte interna sofre uma excitação, por
meio da pressão transferida, fazendo com que o fluido (óleo) contido internamente no reservatório, seja expulso para a superfície. A experiência,
devido a escala da maquete, não levou em consideração a temperatura da jazida em relação a saída do óleo na cabeça do poço, por exigir
complexo sistema de monitoramento. Objetivo: Construir uma maquete, com fins didáticos, de um reservatório de petróleo e gás, que por
simples acionamento de bomba manual, reproduza a produção de um poço onde o petróleo brota na superfície impulsionado pelo capacete de
gás. Utilizando apenas materiais como um aquário em vidro de 6 mm de espessura, quartzo e areia colorida, pedregulhos, massa de vidraceiro,
massa plástica, rejunte, PVC - cola, plástico, cano de pvc, durepoxi, led azul e pilha construir as diversas camadas de um reservatório, deixando
camadas permeáveis confinadas por camadas impermeáveis. Os Professores Ester Rodrigues; Guillermo Ruperto Martín Cortés e Fabio José Esper
orientaram e colaboraram com o trabalho. O primeiro autor é da carreira de Engenharia de Produção do mesmo campus. Foram reproduzidos
dentro do aquário as camadas impermeáveis correspondentes à rocha geradora, as camadas permeáveis correspondentes a rocha reservatório e
as camadas superiores impermeáveis correspondentes à rocha selante ou capeadora. Depois foram colocadas uma acima de outra as camadas
correspondentes à camada salina (para no caso simular um depósito de hidrocarbonetos da Província do Pré-sal) e as rochas até o assoalho
marino. O aquário foi completado colocando água salgada (coloreada de azul), 3 L de óleo de motor reciclado e foi deixado espaço vazio acima do
óleo para simular o capacete de gás. A mangueira simulando o poço de produção de petróleo foi colocad em um dos cantos do aquário e as
outras duas para repor o óleo e para bombear o ar também. Tudo foi convenientemente impermeabilizado. A simulação de produção foi exibida
durante a apresentação dos Projetos Integrados do Campus Santo Amaro e foi um sucesso. Todos entenderam o funcionamento de um
reservatório de petróleo e gás, com motor de elevação natural por capacete de gás situado geologicamente em uma discordância estratigráfica.
Pode se dizer que a maquete foi resultado de ampla colaboração entre professores e alunos e até entre diversas áreas envolvidas, com
predominância da Engenharia do Petróleo.

Titulo:

Cristalização de carbonato de cálcio sob a ação de quitina extraída de camarões

Autor(es) Silvia Maria de Paula*; Marina Silveira
E-mail para contato: moranelli@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Quitina; Carbonato; Camarões; Morfologia; Cristalização

152

IES: UNIRADIAL

RESUMO
Os mecanismos de cristalização carbonato de cálcio devido a sua potencialidade para aplicações nas áreas médica e odontológica têm sido
estudados por diversos autores. Há vários organismos biomineralizantes na natureza que chamam a atenção devido a sua capacidade de
sintetizar cristais que possuem características morfológicas e de resistência mecânica bastante peculiares, podemos citar as conchas dos
moluscos, as algas e até mesmo os camarões que trazem em suas carapaças grande quantidade de quitina. A composição química desses
organismos possui biomoléculas orgânicas como a elastina, colágeno e quitina que demonstraram influenciar tanto o polimorfismo do carbonato
como a morfologia dos agregados cristalinos sintetizados in vitro. O objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro a cristalização e o
crescimento de carbonato de cálcio em presença de quitina, extraída de esqueletos de camarões. A metodologia de síntese utilizada constitui-se
da desproteinização com uma solução de 1M NaOH por 3. Em seguida, procedeu-se ao processo de desmineralização com o uso de HCl (1M) por
5 h. Após intensas lavagens com água destilada e secagem à temperatura ambiente, o grau de pureza da quitina extraída foi determinada por
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier. O carbonato de cálcio (CaCO3) foi obtido pela mistura soluções de CaCl2 (20 mM),
NaHCO3 (20 mM) e MgCl2.6H2O (40 mM). Os experimentos foram submetidos à temperatura de a 27°C±0,5 °C, com a temperatura controlada
por um termostato durante 7 dias. A quitina foi adicionada para nas soluções de CaCO3 em concentrações de 10-2 ou 10-1 mg/mL (pH 9,0). A
morfologia dos cristais obtidos sob diferentes condições experimentais foi caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV); o seu
polimorfismo foi investigada por difração de raios-X (DRX), com o refinamento feito pelo Método de Rietveld. Os resultados demonstraram
claramente que a quitina influencia a cristalização do carbonato de cálcio. Na solução de controle, sem aditivos, foram formados apenas cristais
de aragonita . Após adição de quitina (10-2 mg/mL), obteve-se 87 % de aragonite e 13% calcita. Para a maior concentração utilizada, 10-1 mg/mL,
apenas a calcita foi cristalizada. As investigações morfológicas feitas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram que a aragonita
formada na solução de controle possui morfologia similar a esferulitos. Em presença de quitina, para ambas as concentrações analisadas, a
calcita apresentou-se como agregados de prismas sobrepostos. Estes resultados demonstraram que a morfologia e o polimorfismo do carbonato
de cálcio podem ser controlados a partir da utilização da quitina, que é um polímero natural extraído de camarões. O seu uso como matriz
orgânica para a obtenção de cristais de calcita possui forte influência no processo de síntese dos cristais.
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RESUMO
O sistema de detecção de vazamentos integra uma das funcionalidades da automação de tubulações. Esta automação vem sendo feita através de
sistemas de supervisão, que monitoram e realizam o controle em tempo real, com controladores lógicos programáveis, sensores e atuadores
distribuídos ao longo da tubulação. Dados de pressão, vazão ou emissões acústicas são enviados por estes sensores, e de acordo com uma
determinada técnica, o vazamento é localizado. Entre as técnicas existentes de detecção, temos a inspeção, a determinação direta de vazamento
de acordo com os dados fornecidos pelos sensores e a determinação indireta do vazamento através do processamento dos dados através de
algoritmos que utilizam técnicas estatísticas, reconhecimento de padrões e modelos de dinâmica dos fluidos. Este trabalho descreve um estudo
da técnica de detecção de vazamentos por transitório de pressão em uma tubulação de gás. Com esta finalidade, foi construído um protótipo de
tubulação de PVC de 1” de diâmetro com 5,56 metros de comprimento. Foram instalados dois transdutores de pressão nas extremidades da
tubulação e estes enviam seus sinais para um CLP (controlador lógico programável). Os vazamentos foram provocados em orifícios localizados em
conexões tipo “T” na tubulação. O CLP detecta o vazamento quando a pressão medida nos transdutores cai um certo valor e a localização é
calculada através das diferenças de tempo de início dos transitórios em cada transdutor. Os resultados experimentais mostraram que é possível a
detecção do vazamento, porém sua localização não foi obtida devido à pequena diferença de tempo entre os transitórios medidos nesta
tubulação. O objetivo desse trabalho é avaliar a técnica de transitório de pressão na detecção e localização de vazamentos. Serão utilizados o CLP
(controlador lógico programável) e transdutores de pressão. Deve ser realizado um estudo sobre o método de detecção escolhido e de como o
CLP deve realizar o controle do sistema de acordo com os dados de pressão fornecidos pelos transdutores. A metodologia consite em abordar
aspectos teóricos, assim como as características dos gasodutos, o comportamento do escoamento de um fluido neste tipo de conduto fechado e
os principais métodos de detecção de vazamentos. Os resultados mostram que nos últimos anos, sistemas de detecção de vazamentos foram
implementados em várias tubulações. Porém, os desempenhos obtidos não foram satisfatórios, pois geram freqüentes alarmes falsos, a
manutenção é muito cara e o sistema é de difícil entendimento ao operador. Diferentes métodos de detecção de vazamentos são aplicados para
monitorar a integridade de tubulações. Estes métodos foram classificados em três categorias: observação, métodos de detecção diretos, métodos
de detecção indiretos. Observação: forma mais simples de detectar vazamentos. Realiza-se uma inspeção visual ao longo da tubulação
procurando por condições anormais de operação, odores e sons que podem ocorrer devido a vazamentos. Estas inspeções devem ser regulares,
já que este método não é tão eficaz e depende muito da experiência das pessoas envolvidas. Métodos de detecção diretos: Diferentes
dispositivos são utilizados para detecção e localização de vazamentos. Alguns dispositivos típicos são os sensores acústicos, detectores de gás,
detectores de pressão negativa e sensores térmicos de infravermelho. Métodos de detecção indiretos: Utilizam softwares de computadores em
auxílio à detecção de vazamentos. Atualmente os sistemas SCADA estão sendo utilizados para realizar a detecção através de dados de fluxo,
pressão, temperatura e etc. Exemplo deste método é a detecção por mudança de fluxo/pressão, balanço de massa/volume, modelagem dinâmica
e análise estatística. Conclui-se que através do estudo de técnicas de detecção de vazamento foi observado que o método de transitório de
pressão apresenta uma boa sensibilidade a vazamentos e que é possível a estimativa da localização.
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RESUMO
Existem muitos organismos, incluindo moluscos e corais que são capazes de sintetizar uma grande variedade de materiais cristalinos, cujas
propriedades físicas são controladas por lipídeos, polissacarídeos e proteínas presentes em uma matriz orgânica intimamente ligada aos
componentes inorgânicos. Os fenômenos envolvidos no processo de deposição do biocomposito é de grande interesse, uma vez que o produto
final é constituído por arranjos cristalinos que apresentam arquitetura peculiar, combinada com excelente resistência mecânica, sendo possível
ainda, o controle da orientação cristalográfica e das dimensões. O objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro a influência da matriz orgânica
extraída das conchas do molusco Physa sp. (Mollusca, Gasteropoda), sobre o crescimento do carbonato de cálcio. Os calcários vistos na concha
desse organismo são altamente estruturados, e contém cristais carbonato de cálcio com diferentes morfologias. Para a investigação realizada,
procedeu-se experimentalmente da seguinte forma: a matriz orgânica insolúvel foi isolada das cascas da Physa sp. pelo processo da
desmineralização com a utilização de HCl. Esta solução foi, em seguida, centrifugada e extensivamente dialisada; a fração o insolúvel foi coletada
e seca a temperatura ambiente. A solução de carbonato de cálcio foi preparada pela mistura de volumes iguais de CaCl2 (20 mM) e NaHCO3 (20
mM) e deixada em um banho termostático a 27± 0,5 °C, por 7 dias. O extrato orgânico insolúvel foi adicionado à solução de controle (sem
aditivos) na concentração de 10-2 e 10-1 mg/mL. No final dos experimentos os cristais foram lavados com água destilada, secos a temperatura
ambiente e examinados por microscopia eletrônica de varredura (MEV), a análise da fase cristalina foi realizada com a utilização por difração de
raios-X e por espectroscopia de infravermelho (FTIR). Os resultados obtidos pela análise por espectroscopia de infravermelho demonstraram que
a matriz orgânica induziu alterações no polimorfismo dos cristais de carbonato de cálcio, os resultados foram confirmados por DRX. O
refinamento pelo método de Rietveld demonstrou que a solução de controle produziu 96,97% de calcita e 3,03% de vaterita. Após a adição de
matriz orgânica apenas cristais de calcita com orientação preferencial (104) foram observadas. As imagens de microscopia eletrônica de varredura
(MEV) mostraram que os cristais cultivados na solução de controle possuem característica romboédrica; em contraste, as imagens de MEV dos
cristais cultivados na presença da matriz orgânica, apresentaram morfologia, em sua maioria, esférica. Podemos concluir, que a matriz orgânica
extraída das conchas do gastrópode Physa sp. induz, in vitro, a cristalização da calcita esférica. Apesar das várias morfologias obtidas, o
polimorfismo do carbonato de cálcio foi preservado: em ambos os casos, a calcita ocorreu em elevadas quantidades. A possibilidade de controlar
a fase cristalina, as características morfológicas e a dimensão dos cristais traz importantes contribuições para o estudo e desenvolvimento de
novos materiais com aplicações nas áreas médica e odontológica uma vez que as conchas de moluscos apresentam excelente resistência
mecânica, biocompatibilidade e bioatividade. As informações obtidas através do estudo do processo de biomineralização em conchas de
moluscos trazem subsídios para a produção de novos materiais com peculiares propriedades tecnológicas.
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RESUMO
A indústria petrolífera atende de maneira essencial à demanda de energia do mundo atual por meio da obtenção de combustíveis fósseis,
provocando uma busca constante pela otimização da produção de óleo e gás. O estudo dos reservatórios e do seu sistema produtivo se torna
trivial para a previsão acerca do seu comportamento, possibilitando maior planejamento e controle da produção e escolhas dos equipamentos do
sistema de produção com melhor custo e benefício. O presente trabalho compreende a simulação da produção das principais etapas do sistema
produtivo por meio de modelos matemáticos desenvolvidos para elevação de fluidos com suporte dos softwares Maple e Pipesim para o estudo
da perda de carga em todas as etapas da produção. A análise do sistema de produção é iniciada pelo estudo do reservatório que compõe a
litologia e suas dimensões, propriedades dos fluidos, regimes de fluxos, pressão e temperatura. As propriedades físico-químicas são fundamentais
para projetar e analisar os sistemas de produção. Os dados referentes às propriedades foram obtidos de forma conceitual, ou seja, trata-se de um
reservatório na fase de desenvolvimento e assim não validados por ensaios e testes no campo. A partir das propriedades dos fluidos é definido e
calculado o regime de fluxo do reservatório, que é essencial para a análise de entrega do reservatório, ou seja, seu índice de produtividade que
possibilita o cálculo da vazão do fluido. A IPR, que é a curva do comportamento do reservatório, permite analisar a elevação de fluidos, obtida
para valores da vazão do fluido e da pressão de fluxo do fundo do poço, tornando o cálculo do índice de produtividade primordial ao projeto. As
condições iniciais foram definidas com o fluido de 17,10°API para gerar uma vazão de produção de 192.37 bbl/dia profundidade do poço de
3087,5 m e lâmina d’água da unidade de produção é de 1150 m. Os resultados demonstraram um Índice de Produtividade de 0.282 stb/d-psi no
regime Transiente. Contudo, para que os fluidos cheguem até o separador submarino e sigam para o stock tank é preciso analisar, além da
pressão hidrostática do fluido na coluna de produção, as perdas de carga por fricção em todos dispositivos. A utilização de bomba centrífuga
submersa (BCS) está numa demanda crescente por conta da flexibilização dos equipamentos disponíveis na elevação artificial e por funcionar com
elevadas vazões de fluidos. A presença de gás livre mesmo sendo com baixas frações pode causar instabilidades na curva de pressão versus vazão,
por isso o ideal é que ela seja utilizada com frações abaixo de 10%. O aumento da vazão de gás causa o bloqueio da área disponível ao
escoamento no rotor da bomba, fazendo com que a vazão seja nula, ou seja, uma vez que ocorre queda de eficiência da bomba, pode até
ocasionar parada da mesma, fenômeno conhecido como ‘gaslocking’. Autores discutem que devido à temperatura, pode ocorrer uma possível
degradação do sistema de isolamento e já as vantagens são maiores, pois a bomba permite trabalhar com range de altas e baixas vazões e a
automação e controle ser relativamente simples. Os resultados do índice de produtividade, vazão associada e as perdas de carga foram os
principais parâmetros de projeto no dimensionamento de sistemas de elevação artificial. A análise nodal do fluxo de fluidos do reservatório ao
sistema de separação submarino compreende a fase final de armazenamento no stock tank a exportação. A escolha do equipamento de elevação
depende, assim, da análise das características dos fluidos e regimes de fluxos. O BCS tem mostrado uma grande eficiência para elevação artificial,
principalmente em lâminas d’água ultra profunda, além de suportar um range de altas e baixas vazões em condições adversas.
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RESUMO
A adsorção de proteínas é um processo complexo que depende do substrato da superfície de interação, bem como da estrutura da proteína
presente nessa região. A albumina é a proteína mais abundante no sangue. O conhecimento dessas interações traz contribuições importantes
para as aplicações biomédicas, uma vez que o desempenho dos materiais produzidos in vitro, em contato com o sangue, dependerá da eficiência
da adsorção da proteína visto que será essa a camada mediadora das interações entre componentes, como por exemplo a albumina e o fosfato
de cálcio que foi investigada por vários autores. Neste trabalho investigou-se a influência da albumina na morfologia dos cristais de hidroxiapatita
(Hap; Ca5 (PO4)3OH). As amostras foram obtidas por mistura de volumes iguais de 0,3M (NH4).2HPO4 e uma mistura de 0,5M Ca(NO3).4H2O e
soluções de albumina em um banho termostático. Todas as amostras foram obtidas com o pH=8,5 (ajustado com NH4OH) a 80 ºC. A solução foi
mantida sob agitação durante 5 h, filtradas e lavadas com água Milli-Q. A morfologia dos cristais obtidos para as amostras preparadas com 1,0 e
0,3 mg/mL de albumina foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados obtidos pela análise por microscopia
eletrônica de varredura (MEV) evidenciaram que a morfologia dos cristais de hidroxiapatita (HAp) são fortemente influenciados pela presença
de albumina. Para a concentração de 0,3 mg/mL, observou-se a formação de plaquetas que organizaram-se como aglomerados esféricos. A
medida que a concentração de albumina foi aumentada, as placas tornaram-se mais organizadas com estrutura organizacional semelhante às
observadas nas rosas. Tais alterações morfológicas podem estar associadas com a formação de materiais híbridos artificiais que podem ser
obtidos a partir da inspiração no processo de biomineralização, que pode produzir materiais com potenciais aplicações em diversas áreas como
na medicina, na indústria automobilística, na construção civil e na microeletrônica. Resumidamente, a presença de albumina fornece diversas
modificações nas características morfológicas dos cristais de hidroxiapatita (Hap) obtidos in vitro, sendo, dessa forma, um material com
aplicações promissoras nas áreas médica e odontológica devido a compatibilidade com o organismo humano. O avanço das pesquisas sobre
biomateriais traz subsídios para a produção de novos materiais. A cerâmica hidroxiapatita (Hap) é considerada a substituta do osso devido a sua
excelente bioatividade e osteocondutividade.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Engenharias
Engenharia de Petróleo

| 154

Titulo:

Estudo dos métodos de recuperação de petróleo com ênfase nas tendências tecnológicas

Autor(es) Nayara Dias de Azevedo; Gabriela Maria Amorim Padilha*
E-mail para contato: gmariapadilha@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Recuperação de Óleo; Inovação; Patentes

155

IES: UNESA

RESUMO
O caminho do petróleo desde o poço até o usuário final como produtos energéticos e não energéticos é complexo, demandando de uma cadeia
produtiva intensiva em tecnologia e inovação. O petróleo, uma mistura de compostos químicos orgânicos chamados de hidrocarbonetos e
impurezas, é encontrado nos poros de uma rocha classificada como sedimentar. Esse tipo de rocha apresenta como características ser permeável
e porosa, o que permite um acúmulo de petróleo em seu interior, sendo então, uma rocha reservatório. Do petróleo presente nos reservatórios,
apenas parte é extraído. Segundo a Petrobras (2012), a média mundial do fator de recuperação de petróleo é em torno de 30%. A quantidade de
óleo retirada de um reservatório que depende de sua energia natural, níveis de pressão e de temperatura do reservatório é chamada de
recuperação primária. Quando a pressão não for mais suficiente para levar o óleo à superfície ou quando a produção natural começa a diminuir.
Métodos de recuperação convencionais são aplicados para aumentar a pressão do reservatório. A indústria do petróleo é, assim, dependente de
tecnologias para vencer os desafios e otimizar a recuperação dos óleos. Nesse contexto, pretende-se com a pesquisa contribuir com a discussão
da importância da inovação na indústria do petróleo e gás com ênfase na área de recuperação. O objetivo do trabalho é realizar uma revisão
bibliográfica dos métodos de recuperação primária, convencional e especial existentes e identificar novas tecnologias de recuperação no
mercado. A elaboração da pesquisa é realizada em duas fases: revisão bibliográfica de métodos de recuperação de petróleo em livros e
monografias e busca de novas tecnologias na área. Para identificar as novas tecnologias de recuperação será realizada busca em dados de
patentes. A patente é uma propriedade temporária, legalmente concedida pelo Estado, que garante ao seu proprietário direitos exclusivos sobre
sua invenção. A patente pode ser de invenção ou modelo de utilidade. A Patente de Invenção (PI) é relativa a uma invenção completamente nova.
A Patente Modelo de Utilidade (MU) trata-se de um produto ou inovação em equipamento já existente. No Brasil a patente é concedida pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). No site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), serão realizadas buscas no
campo título com as palavras: recuperação de petróleo, recuperação primária de petróleo, recuperação convencional de petróleo, recuperação
especial de petróleo, recuperação melhorada de petróleo, recuperação secundária de petróleo, recuperação terciária de petróleo e recuperação
avançada de petróleo. Como resultado da busca são identificadas no total, 66 patentes das quais 97% do total são de invenção, 1,5% de modelo
de utilidade e 1,5% de Certificado de adição (detalhe de um novo produto). Em relação ao tipo de processo, tem-se que 41 são de processo, o que
equivale a 62% (considera-se patente de processo, toda patente que continha no título as palavras recuperação, método, sistema ou processo),
12 misto equivalente a 18% do total (considera-se misto: patente que engloba produto e processo), 9 de produto equivalente a 14% (considera-se
patente de produto: patentes relacionadas a compostos, composição) e 4 outros o equivalente a 6% (outros: não se enquadra em nenhuma das
situações acima). No que se refere às empres, verifica-se que a Texaco é a empresa que possui mais patentes, seguida da Petrobras, Agip e E.I. Du
Pont de Mours And Company. Este trabalho limita-se a análise do título das patentes e propõe-se como sugestão para trabalhos futuros a análise
do conteúdo, o que trará novas contribuições ao tema.
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RESUMO
Os métodos elétricos do tipo ativo produzem imagens do substrato terrestre a partir do processamento do potencial elétrico que se estabelece
em resposta à injeção de corrente contínua no meio. A intensidade do potencial medido, na superfície do terreno, depende do grau de
polarização imposto aos alvos no substrato. A técnica das correntes de face permite inferir o grau de polarização experimentado por uma
estrutura e, com isso, identificar situações favoráveis à aplicação da investigação geoelétrica. Essa técnica, entretanto, assume que as feições de
interesse estejam inseridas num semi-espaço homogêneo. O objetivo da presente pesquisa é estender a formulação por correntes de face para
meios compostos por duas camadas. A base matemática gerada permite estudar modelos mais representativos da exploração mineral e de água
subterrânea e estudos de contaminação ambiental. As soluções obtidas foram usadas na elaboração de programas de computador que
permitiram analisar a polarização de feições laminares em meios com duas camadas. Estas soluções permitem calcular as correntes de face sobre
estruturas tridimensionais inseridas num meio com duas camadas. Os resultados obtidos na análise de modelos laminares mostram que a
polarização destas feições é condicionada por seu contraste de condutividade e que o efeito de canalização de corrente desempenha papel
secundário. Os testes realizados mostram que o fator mais importante na polarização de uma lâmina é o seu contraste de condutividade. O efeito
de canalização de corrente, ao contrário do que se poderia supor intuitivamente, desempenha um papel secundário. Pôde-se concluir que para
feições muito rasas o grau de polarização praticamente não depende do modelo para o meio de fundo e que para padrões mais complexos de
polarização são inferidos para estruturas que atravessam meios com condutividades distintas. Neste caso, uma mesma estrutura pode ficar
polarizada por correntes negativas e positivas, dependendo do contraste de condutividade em relação ao meio de fundo. Para feições
condutoras, situadas no interior da primeira camada, o modelo de fundo não tem importância relevante no grau de polarização. Este resultado é
importante, pois permite usar o modelo do semi-espaço (mais simples matematicamente) na análise e imageamento destas feições. Para feições
laminares atravessando as duas camadas, a análise por correntes de face permite diagnosticar situações de grande complexidade na resposta
geoelétrica, nas quais uma mesma estrutura fica simultaneamente polarizada com correntes negativas e positivas, dependendo do contraste de
condutividade com o meio de fundo. Em sua continuidade, os resultados desta pesquisa podem contribuir para o entendimento da polarização
causada por fontes dipolares e aprimorar programas de computador que calculam a resposta elétrica de modelos tridimensionais.
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RESUMO
Argilas esmectitas são utilizadas em muitas aplicações industriais devido às suas propriedades tecnológicas naturais. Entre eles: areia para camade-gato para a absorção de odores; controlador da viscosidade em lamas de perfuração de poços para petróleo e gás; como coligante de areia de
quartzo para moldes de fundição metalúrgica; na pelotização de minério de ferro; na preparação de membranas de alto desempenho; na
produção de geotexteis para impermeabilização de aterros sanitários; como carga de tintas especiais com funções bactericidas; como elemento
de filtragem e purificação de água, óleos e licores; para produção de argilas organofílicas e outros usos. Por sua vez, as argilas organofílicas
também têm muitas aplicações, tais como carga de reforço em compósitos e nanocompósitos poliméricos; como agente tixotrópico em fluidos de
perfuração base óleo para poços de perfuração dirigidos e horizontais de petróleo e gás; adsorventes de poluentes orgânicos no solo, água e ar;
agentes de controle reológico; tintas; cosméticos; refratários; vernizes; fluidos e muitos outros usos. Este artigo avalia a obtenção de argilas
organofílicas pelos processos a úmido e a seco, estuda e compara as propriedades dos produtos de ambos os processos, devido à sua importância
para a finalização do projeto de desenvolvimento NAOB ® - Nanocompósitos de argila organofílica / borracha. Principal objetivo: Os autores deste
artigo trabalham no desenvolvimento do NAOB ® - Nanocompósito argila organofílica / borracha. Com o objetivo de encontrar vias mais
econômicas e produtivas para a produção de argilas organofílicas, este artigo estuda / compara as propriedades de argilas organofílicas
produzidas por ambas às rotas. Metodologia: Produção de argila organofílica por via úmida. Adiciona-se água à argila esmectita policatiônica até
formar uma massa homogênea. A seguir adiciona-se uma solução a 20% de Na2CO3. Repouso por 72 horas. Logo é adicionado sal quaternário de
amônio. A massa é homogeneizada e colocada num desecador por sete dias. Depois, secagem em estufa a 40 °C por 24 - 72 horas até a umidade
adequada. Finalmente, o material seco é moído e peneirado até que todo o material passe pela peneira 200 Tyler (0,074 mm). Produção de argila
organofílica por via seca. A modificação por via seca de esmectita sódica para obter argilas organofílicas é processo desenvolvido pelos
pesquisadores do Projeto NAOB® no LMPSol. A adição do sal quaternário de amônio à bentonita sódica é realizada em processo seco contínuo de
temperatura controlada até que todo o sal é adicionado. A temperatura é mantida até que a umidade necessária seja ˂ 1,0% H2O adequada para
sua utilização como material de reforço do elastômero e o nanocompósito argila organofílica / borracha é obtido. Resultados: As curvas de DRX
das argilas organofílicas obtidas por via úmida e por via seca mostram distância d001. praticamente igual e maior que a da argila natural. Na
Espectrometria de infravermelho se confere que os picos de ambas as amostras coincidem em quase todos os casos, o que mais uma vez,
confirma a validade de ambos os procedimentos de modificação das esmectitas. Os gráficos de análise térmica mostram curvas semelhantes onde
há perda inicial de umidade, até ± 200 °C. A perda de matéria orgânica entre 200 ° C e 400 °C, geralmente tem mais do que um pico, o que indica
que, possivelmente, as cadeias do sal quaternário de amônio, tem se situado em posição preferente em relação à superfície dos minerais de
argila. O ensaio de inchamento de Foster das duas argilas organofílicas obtidas por processos diferentes mostra resultados muito semelhantes.
Conclusão: A similaridade dos resultados indica que o processo a seco para a modificação de bentonitas sódicas em organofílicas é um processo
fiável, evitando o uso de água potável, diminuindo o tempo de produção com a elevação consequente de produtividade e economia, assim como
o benefício resultante para o meio ambiente.
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RESUMO
ROV é a sigla para “Remotely Operated Vehicle” que no inlgês significa “Veículo Operado Remotamente”. Estes veículos são largamente usados
no mundo inteiro como auxilio à profissionais em locais de difícil acesso e que ofereçam risco ao ser humano. Profissionais de diversas áreas
utilizam ROV, como arqueologia subaquática, biologia, montagem e supervisão de equipamentos subaquáticos. Na nossa região ROV`s são usados
para montagem, manutenção e supervisão de equipamentos ligados a exploração de petróleo. Os propulsores criam força de empuxo somente
nas direções que eles estão direcionados. Neste caso, as forças proporcionadas por eles são somadas vetorialmente. Para que a força resultante
tenha certa direção desejada é necessária uma combinação de forças que resulte neste vetor. Se verifica que são necessários quatro propulsores
para que as resultantes possam atuar em todas as direções no plano horizontal. Foram estudados tipos de propulsores utilizados em R, como por
exemplo hidráulicos e elétricos. Escolheu-se utilizar propulsores elétricos por serem mais fáceis de construir e de mais baixo custo. Entre os
diversos tipos de motores e elétricos, utilizou-se motores de corrente contínua para girar a hélice por serem mais accessíveis, podendo até ser
reutilizado de equipamentos usados. Dentre diversos tipos de motores que fornecem controle de posição optou-se por utilizar servomotores de
aeromodelismo para controlar a posição dos propulsores, pois além de apresentar baixo custo no mercado, possuem grande facilidade de
controle. Estes servomotores são formados por um motor de corrente continua ligado a um potenciômetro e um controlador, que ao receber um
sinal de set-point, compara-o com a posição do eixo do motor e o reajusta para um controle de ângulo preciso. Este tipo de servomotor tem
como entrada de set-point um sinal PWM de comprimento de onda de 20ms e duty-cicle num intervalo de 1ms a 2ms para uma saída
proporcional de ângulo de 0° a 180º. Este sinal é facilmente fornecido pelo microncontrolador. Os motores c.c. necessitam de drives que
forneçam ência adequada e ainda que possibilitem a inversão do sentido de rotação. O driver mais adequado neste caso é chamado de Ponte H.
Este circuito é formado basicamente por quatro transistores de potência, que ao receberem informação lógica do microcontrolador se alternam
de dois em dois, dando a capacidade de inversão no sentido da corrente, invertendo assim o sentido de rotação do motor. Depois do estudo das
características dos componentes a serem usados, iniciou-se a fase de projetos, que teve a finalidade de testar todo hardware necessário para o
acionamento dos motores do ROV. Os testes se iniciaram utilizando uma proto-board. Atuialmente estão sendo fabricadas placas de circuito
impresso que constituirão todo hardware descrito anteriormente. Foi realizado um firmware para o PIC, que comprovou o funcionamento do
controle de todos os motores a partir da informação enviada via porta serial de um PC. Este programa verifica se há dados na porta serial. Se
houver, ele captura e envia os novos dados para os motores, se não houver, apenas envia os dados. Os propulsores foram montados com tubos
de PVC de 75mm e 50mm. Estes foram testados e apresentaram bom funcionamento. Foram então construídos de maneira que possam ser bem
vedados para testes em piscina. O corpo do ROV também foi feito de tubos de PVC de 75 mm e está na fase final de montagem, necessitando
apenas poucas peças para o começo dos testes.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é a análise dos métodos que são utilizados para avaliação de tamanhos de grãos da formação a partir de testemunhos e
amostras laterais retiradas do poço. A partir da determinação do grau de sedimentação e de seletividade dos grãos é feito um cálculo para
selecionar o tamanho ideal do gravel/areia de acordo com o melhor método escolhido aplicável, para assim poder controlar a produção de areia,
que é tão danosa aos equipamentos em superfície e de produção. Utilizando os métodos da forma correta conseguiu-se selecionar um gravel
adequado, e levando em conta o grau de sedimentação do reservatório, comprimento e coeficiente de fratura pôde-se escolher o melhor tipo de
tela, a opção de completação stand alone ou gravel-packer e ainda a melhor forma de carrear esse gravel para o anular do poço com as telas
e/ou liner de produção. As metodologias utilizadas são Saucier , Schwartz, Stein e Coberly , hoje resumidos por Tiffin e melhorado por Bianco.
Todos eles baseados no CU (coeficiente de uniformidade dos grãos) e experimento de Saucier. Esses métodos são escolhidos depois dos
resultados dos testes de formação e da plotagem dos resultados do Sieve Analysis que é um outro teste feito com as amostras colhidas do poço.
Esse teste consiste de uma amostra devidamente desidratada e pesada, um conjunto de “peneiradas” depositadas umas sobre as outras com
meshes (diâmetros) e pesos conhecidos, uma panela no fundo e um mecanismo de vibração, para conseguir “escoar” os grãos. Esses grãos vão
sendo retidos de acordo com as faixas de tamanhos deles próprios e dos meshes das peneiras. Depois do testemede-se o percentual do peso da
amostra retido em cada peneira e soma-se o acumulativo de cada uma. Marca-se, então, os pontos de 10%, 40%, 50% e 90% que podem ser
utilizados nos métodos. De acordo com o CU e a quantidade de finos ( grãos da panela = grãos não retidos pelas peneiras), seleciona-se o melhor
método. Os resultados mostram que a Bacia de Campos tem reservatórios que apresentam arenitos com pouca consolidação e em águas
profundas. A tecnologia que vem atendendo ao propósito de ter pouco gasto com operações de workover e baixa produção de areia é o gravel
Pack horizontal em poço aberto que está apresentando ótimos resultados. O campo de Marlim também vem recebendo este tratamento , assim
como Marlim Sul , Voador, barracuda, Caratinga, Roncador , Espadarte e Jubarte. Conclui-se que apesar de significativa redução de fluxo
recuperado do reservatório, devido ao alto valor que poderia vir a ser gasto com futuras intervenções, a prática de stand alone e gravel-pack vem
sendo largamente utilizada aqui no Brasil, e bem justificadas economicamente.
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RESUMO
O estudo realizado compara dois processos de soldagem: método manual com utilização de eletrodo revestido e o método semiautomático por
MAG, que são aplicados na construção e montagem de duto e a analise econômico-financeira apresentada resulta em um gráfico de ponto de
equilíbrio que demonstra a TMA, em quantidade de soldas a serem realizadas, auxiliando no processo de tomada de decisão para que seja
implementado um processo ou outro de soldagem e seus custos respectivos. Para realizar esta analise financeira entre os dois processos, foi
utilizada a teoria geral de custos sob o ponto da análise de custos para tomada de decisão, considerando os custos fixos e variáveis de cada
processo. Os resultados comparativos dos processos de solda manual e automática esclareceu ao empreendedor a melhor opção de se realizar a
solda nas obras de construção e montagem de gasodutos. De acordo com o levantamento a melhor opção foi à solda automática MAG, que
agrega a maior produção evitando retrabalhos nos reparos da solda, por menor produção de escória na solda. O método MAG é um método que
é extremamente viável para se tornar um substituto ou uma alternativa diferenciada para a variação de tipo de construção das obras de
Gasodutos/Oleodutos, que geralmente são realizadas com a uulização de Eletrodo Revesudo. Durante a elaboração deste trabalho, na obtenção
dos dados, foi nítido perceber que há uma resistência à implementação da técnica de soldagem semiautomática MAG na execução de obra de
dutos, devido à dificuldade de deslocamento dos equipamentos e materiais. Porém, através de cálculos foi demonstrado que a soldagem
semiautomática MAG é uma alternativa mais viável economicamente, para a metodologia de realização do trabalho. Além disso, este método já é
utilizado há, pelo menos, cinquenta anos. Outro ponto importante a ser destacado, é a questão da redução do quantitativo de horas trabalhadas
no método semiautomático MAG em relação ao Eletrodo Revestido, principalmente na mão de obra envolvida nos trabalhos, em especial nas
atividades dos lixadores, que constantemente são realocados das frentes de trabalho para atendimento a demanda de reparos nas soldas. Na
atividade de lixamento da solda há um risco potencial, por ser realizada por ferramentas manuais abrasivas que giram em alta rotação, sendo um
grande risco de perdas pessoais em casos de acidentes de trabalho, que quando ocorrem, resultam em perda de tempo e perda financeira. Com
base nas informações e cálculos demonstrados aplicados, conclui-se que o método MAG é vantajoso em especial para dutos de grandes
diâmetros e de maiores extensões. Onde devido à diminuição da quantidade de reparos, trazem menos tempo de retrabalho, e
consequentemente maior produtividade. No demonstrativo de valores de soldas por junta, a solda MAG chega a ser até 4% mais vantajosa
financeiramente do que a solda de eletrodo revestido.
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RESUMO
No Brasil, há mais de 2000 anos, antes mesmo da sua “descoberta” pelos portugueses, já existia a atividade de fabricação de cerâmicas,
representada por potes, baixelas e outros artefatos cerâmicos. Estudos relatam que a cerâmica mais elaborada foi encontrada na Ilha de Marajó;
do tipo marajoara, tem sua origem na avançada cultura indígena da Ilha. Entretanto, estudos arqueológicos indicam que a presença de uma
cerâmica mais simples ocorreu na região amazônica, há mais de 5000 anos atrás. As indústrias, participando de um mercado globalizado e
competitivo, investem em programas de qualidade, adaptando-se às exigências crescentes dos consumidores e às novas regulamentações
comerciais, com esforços dirigidos também à ampliação de sua inserção no mercado internacional. A região norte-noroeste fluminense, ainda
encontra-se em atraso às grandes tecnologias. Assim, essa defasagem tecnológica faz com que a produtividade e a qualidade dos produtos sejam
inferiores, se comparadas com as indústrias cerâmicas das cidades do Sul e São Paulo. Pensando em um novo sistema automático, paralelamente
discute-se a questão ambiental em que conceitos, como ecologia, durabilidade, baixo consumo de energia e matérias-primas, onde são
importantes para a consolidação de um desenvolvimento sustentável. Com a implantação do semiautomatismo a empresa buscará novas práticas
produtivas cada vez menos predatórias e mais restauradoras, onde existe uma grande preocupação com os aspectos energéticos, não só no que
tange ao processo de produção como também ao consumo de energia necessário a uma melhor qualidade de vida a população. O presente
trabalho tem como objetivo geral captar e discutir uma nova tecnologia na produção dos blocos cerâmicos, incluindo novo layout e implantação
de um sistema semiautomático, com objetivo de obter redução de custos e conservação da energia gerada durante a queima dos blocos
cerâmicos. Após a realização da pesquisa de campo, observou-se que as unidades produtivas na região norte fluminense são de pequeno e médio
porte com estrutura familiar, utilizando, em geral, tecnologias desenvolvidas há mais de 30 anos, encontrando-se em atraso em relação às
grandes tecnologias. Essa defasagem tecnológica faz com que a produtividade e a qualidade dos produtos sejam inferiores, se comparadas com as
indústrias cerâmicas das cidades do Sul e São Paulo. Pensando em um novo sistema automático (inovação do sistema de produção) e mudança de
layout, uma indústria dentre das selecionadas aderiu este conceito para a sua aplicação em sua empresa. Sendo que a empresa já estava num
processo de aplicação de um novo sistema semiautomático (secagem através de sistemas de pallet). Foi desenvolvido um planejamento do
arranjo físico local para aplicar o novo sistema e aperfeiçoar o espaço físico da Indústria. O arranjo físico implantado na indústria cerâmica ajudou
a planejar taticamente melhorias no processo produtivo, utilizando-se melhor do espaço disponível, criando ou alterando uma estrutura já
existente em benefício de maior eficiência na produção, redução do tempo de processamento e consequentemente de entrega de pedidos. Os
resultados apresentaram redução (8 para 4 dias) no ciclo de fabricação dos produtos, fazendo com que haja um aumento na produção dos Blocos
cerâmicos após a adequação do novo Layout e o processo de semiautomático. Esta redução está diretamente ligada com a boa utilização do
espaço e do local de aplicação do sistema de pallet, com a reutilização do meio natural (vento) e térmico (calor gerado durante a queima dos
produtos) para uma secagem mais rápida. Houve a inserção no mercado produto de alta qualidade (Conforme Norma 15270) para serem
consumidos nas Grandes Empresas e em todo o estado do Rio de Janeiro.
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RESUMO
Este trabalho foi estruturado no âmbito do projeto Laboratório em Sala desenvolvido no curso de engenharia de produção do Campus Norte
Shopping. A disciplina que sustenta o trabalho denomina-se Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia de Produção. O levantamento do
problema e a forma de resolver foram tarefas dos alunos. Sabe-se que nos últimos anos inúmeras pessoas passaram a ter mais facilidade devido
ao acesso à internet para comprar produtos e contratar serviços. Por outro lado, esse salto no uso da web para a compra de produtos e serviços
acabou por gerar aumento das reclamações dos consumidores, redundando em inúmeras queixas registradas nos Procons contra as lojas de
vendas online. Nesse cenário, esse trabalho objetiva avaliar a qualidade do serviço prestado por uma Loja Online, baseando-se em um modelo
matemático desenvolvido segundo os preceitos da Teoria Fuzzy. Utilizaram-se os seguintes atributos obtidos segundo pesquisa em três artigos
científicos com estudos de caso: tempo de entrega, valor do produto, fonte, simplicidade da página, reputação, segurança da conexão, garantia
de troca de produto e qualidade do produto. Identificados os atributos foi necessário transformá-los em variáveis de entrada Fuzzy pela
identificação dos rótulos linguísticos, criação das funções de pertinência (triangulares e trapezoidais) e definição dos universos de discurso. O
sistema de inferência que processou as variáveis de entrada para se obter os pulsos de saída foi baseado em regras com antecedente e
consequente no tipo Mandani, implementadas no aplicativo computacional InFuzzy. O método de Defuzzyficação utilizado foi Centróide por
disponibilizar resultados mais precisos. O modelo foi dividido em três partes segundo as seguintes saídas: segurança, design e qualidade do
serviço prestado, essa última, objetivo do trabalho. Os resultados obtidos pelo modelo resultaram em nota seis para o caso estudado,
caracterizando como regular entre as opções excelente, regular e péssimo.
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RESUMO
Este trabalho foi estruturado no âmbito do projeto Laboratório em Sala desenvolvido no curso de engenharia de produção do Campus Norte
Shopping. A disciplina que sustenta o trabalho denomina-se Gerência da Manutenção. O levantamento do problema e a forma de resolver foram
tarefas dos alunos. Esse trabalho trata de um procedimento para avaliação de condições de risco, análise de possíveis causas e proposição de
formas de minimizá-las quanto à segurança no ambiente de circulação interna de certo shopping Center do Rio de Janeiro. O procedimento inicia
com a investigação do ambiente, estruturando uma árvore físico-funcional. Nela, estão hierarquizadas as partes do que se denomina Sistema, ou
seja, nesse caso, o ambiente de circulação interna. Foram avaliados os corredores em si, em relação a piso, paredes e teto e equipamentos para
acesso (escadas fixas e rolantes e elevadores), destacando-se sinalização, iluminação, vigilância patrimonial, brigada de incêndio e serviço médico
de emergência. Tal árvore foi desenvolvida em quatro níveis, incluindo o do sistema. Com isso, desenvolveu-se a análise da criticidade para
identificação das partes mais críticas do sistema. O componente mais crítico foi identificado como o Piso. Para ele, desenvolveu-se o Método de
Análise dos Modos de Falhas, Efeitos e Criticidade, também conhecido como FMECA, que serviu para caracterização dos modos de falha, causas e
efeitos. Com o uso desse método foi possível verificar qual era o modo de falha mais crítico e, a partir dele, elaborar uma árvore de falhas. Por
ela, é possível verificar as causas básicas para as falhas, analisando-as de forma qualitativa e quantitativa. Na primeira, utiliza-se o diagrama de
Corte Mínimo (Algoritmo de Vesely-Fussel) que permite a identificação do conjunto de causas de falhas básicas, considerado o ponto fraco do
sistema, que pode promover a ocorrência do modo de falha mais crítico; na segunda forma, utiliza-se a probabilidade de ocorrência de cada causa
de falha básica, para se determinar a probabilidade do evento topo.
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RESUMO
Este trabalho foi estruturado no âmbito do projeto Laboratório em Sala desenvolvido no curso de engenharia de produção do Campus Norte
Shopping. A disciplina que sustenta o trabalho denomina-se Gerência da Manutenção. O levantamento do problema e a forma de resolver foram
tarefas dos alunos. Esse trabalho trata de um procedimento para avaliação de condições de risco, análise de possíveis causas e proposição de
formas de minimizá-las quanto à segurança no ambiente de circulação interna de certo shopping Center do Rio de Janeiro. O procedimento inicia
com a investigação do ambiente, estruturando uma árvore físico-funcional. Nela estão hierarquizadas as partes do que se denomina Sistema, ou
seja, nesse caso, o ambiente de estacionamento. Foram avaliados os subsistemas cobertura, instalações elétricas, esquema de segurança, piso,
ventilação, equipamentos de proteção contra incêndio, sinalização e cancela automática. Tal árvore foi desenvolvida em quatro níveis, incluindo o
do sistema. Com isso, desenvolveu-se a análise da criticidade para identificação das partes mais críticas do sistema. O componente mais crítico foi
identificado como o Quadro Geral de Baixa Tensão. Para ele desenvolveu-se o Método de Análise dos Modos de Falhas, Efeitos e Criticidade,
também conhecido como FMECA, que serviu para caracterização dos modos de falha, causas e efeitos. Com o uso desse método, foi possível
verificar qual era o modo de falha mais crítico e, a partir dele, elaborar uma árvore de falhas. Por ela, é possível verificar as causas básicas para as
falhas, analisando-as de forma qualitativa e quantitativa. Na primeira, utiliza-se o diagrama de Corte Mínimo (Algoritmo de Vesely-Fussel) que
permite a identificação do conjunto de causas de falhas básicas, considerado o ponto fraco do sistema, que pode promover a ocorrência do modo
de falha mais crítico; na segunda forma, utiliza-se a probabilidade de ocorrência de cada causa de falha básica para se determinar a probabilidade
do evento topo. Na árvore de falhas, pode-se analisar as implicações de cada falha no acontecimento do evento topo. Utiliza-se o diagrama de
Corte Mínimo (Algoritmo de Vesely-Fussel) como ferramenta qualitativa que permite a identificação do conjunto de causas de falhas básicas,
considerado o ponto fraco do sistema; e a avaliação da probabilidade de ocorrência de cada causa de falha básica, como instrumento
quantitativo, para se determinar a probabilidade do evento topo acontecer.
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RESUMO
Este trabalho foi estruturado no âmbito do projeto Laboratório em Sala, desenvolvido no curso de engenharia de produção do Campus Norte
Shopping. A disciplina que sustenta o trabalho denomina-se Gerência da Manutenção. O levantamento do problema e a forma de resolver foram
tarefas dos alunos. O objetivo principal do trabalho é permitir a compreensão das técnicas de manutenção por aplicação prática. Nesse intuito,
desenvolveu-se um procedimento para avaliação de componentes críticos de um Pátio de Lazer e Entretenimento de um Shopping Center no Rio
de Janeiro, detalhando-o quanto às possíveis causas, efeitos e modos de falhas críticos. Foram aplicadas três técnicas: análise da criticidade,
análise dos modos de falha, efeitos e criticidade (FMECA) e árvores de falhas (FTA). A primeira técnica objetivou identificar a parte mais crítica do
sistema que, portanto, deve ser o foco da análise; a segunda permitiu qualificar o componente crítico quanto às suas funções, modos de falhas,
causas e efeitos das falhas, além de identificar o modo de falha mais crítico; a última utilizou o modo de falha mais crítico para que fossem
investigadas as causas de falhas e as suas relações com outras falhas. O componente mais crítico dentre doze outros mapeados em uma árvore
físico-funcional, identificado na Análise da Criticidade, foi o de observação da segurança, especificamente as Câmeras de Segurança. Esse
componente apresentou mais que o dobro do Índice de Risco do segundo componente mais crítico. Foram levantadas para o componente crítico
quatro funções básicas, com cinco modos de falhas e três efeitos. Dentre os modos de falhas avaliados, identificou-se o mais crítico como Falta de
Monitoramento por Parte dos Funcionários do Shopping. Tal modo de falha foi considerado como evento topo em uma árvore de falhas com sete
falhas básicas. Nessa árvore de falhas, pode-se analisar as implicações de cada falha no acontecimento do evento topo, de forma qualitativa, pelo
diagrama de Corte Mínimo (Algoritmo de Vesely-Fussel), que permite a identificação do conjunto de causas de falhas básicas, considerado o
ponto fraco do sistema; e de forma quantitativa pela avaliação da probabilidade de ocorrência de cada causa de falha básica, determinando-se,
dessa forma, a probabilidade do evento topo acontecer.
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RESUMO
Este estudo apresenta o mapeamento do processo de produção de uma fábrica de jeans com potencial de incremento de produtividade. O
objetivo principal foi investigar os principais problemas do seu processo produtivo, utilizando as ferramentas da Teoria das Restrições (Theory of
Constraints – TOC), que busca otimizar a produção de uma organização, por meio da identificação das restrições do sistema, minimizando-as ou
eliminando-as. Considerando os aspectos descritos, o presente estudo tem como objetivo analisar e melhorar o ciclo de corte dos tecidos.
Focando em rearranjo físico, aumento das eficiências dos funcionários, elevação da restrição do sistema e estabelecendo uma rotina de trabalho
padronizada e eficiente, com um mínimo de desperdícios para a empresa analisada no estudo. A justificativa da implantação desse estudo é
maximizar a eficiência produtiva da empresa gerando assim redução de custos. O processo de produção da fábrica se inicia com a P&D, onde são
feitas as pesquisas sobre as tendências da moda atual e da demanda do mercado, para que na fase de modelagem seja elaborado um modelo
protótipo e caso esse modelo seja aprovado, ele é liberado para a linha de produção. É então elaborado o risco para o corte com o modelo
selecionado e este é encaminhado para a área de corte. O tecido é então cortado, separado e transportado para a costura, onde a calça começa a
ganhar forma. Após esta etapa, passa-se para a área de customização, no qual a calça recebe seus detalhes diferenciados. Por fim a calça é lavada,
passada e segue para a expedição, seguindo para as lojas. O layout da área de corte da fábrica é disposto da seguinte maneira: duas mesas, uma
com 11,10x1,80 metros e outra com 11,23x1,83 metros, cada uma com uma máquina de corte, um operador da máquina, dois ajudantes e uma
mesa para o carimbo de 4x1,80 metros. O corte atualmente é realizado da seguinte maneira: o tecido já é pré-selecionado e fica disposto sob a
mesa de corte; os 2 enfestadores pegam o rolo de tecido e enfestam a mesa gastando um tempo médio de 2,5 horas. Depois é colocado o risco
sobre o tecido, onde o cortador realiza o corte, gastando um tempo médio de 2,5 horas. Após o corte do tecido, o tecido é separado, carimbado e
dobrado, utilizando um tempo médio de 3 horas para a realização das 3 operações. Após a realização destas três operações, o lote é transportado
para a área de costura. No modelo modificado haverá 2 mesas, uma com 11,10x1,80 metros e a outra será prolongada para 18x1,83 metros, cada
uma com uma máquina de corte, um operador da máquina, três ajudantes e uma mesa de carimbo de 4x1,80 metros que ficará instalada na área
de confecção ao lado do elevador, e que será utilizada apenas de se for necessário. Podendo-se concluir então, que houve uma diminuição da
ociosidade dos funcionários e da máquina, além de um aumento de 75% da capacidade de produção. Ao implementar o modelo proposto haverá
um aumento da eficiência dos funcionários e da máquina. O operador da máquina terá um aumento de 37,50%, o ajudante 1 de 5,57% o ajudante
2 de 31,9%, o ajudante 3 que será contratado e terá uma eficiência de 100%, e a máquina de corte terá um aumento de 32,69%. Pode-se analisar
que com a implementação do modelo proposto haverá um aumento na quantidade de lotes produzidos, de 8 para 14 lotes. Isto representa um
aumento de 75% na produção da fábrica.
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RESUMO
Todo o desenvolvimento do trabalho foi baseado na problemática enfrentada por uma grande multinacional que, atualmente possui mais de dez
fábricas espalhadas pelo mundo e, é uma das mais importantes fabricantes de equipamentos eletrônicos para a área industrial e de
telecomunicação. Quando as operações chegam ao Brasil, essa grande companhia se deparou com diversos problemas logísticos. Tais como
desorganização de fluxo de processos, grande movimentação física de materiais acabados, falta de equipamentos para o desenvolvimento do
trabalho, layout físico-estrutural abafado e escuro que, comprometia o desempenho dos funcionários, acarretando assim em uma desmotivação
e evasão dos mesmos e, por fim motivo de uma auditoria geral foram os altos investimentos do ativo imobilizado. O proposto objetivo do
trabalho foi a análise, elaboração, implementação e acompanhamento de um plano de ação de melhorias na área de logística, junto aos
funcionários e auditores da empresa. A fim de comprovar as hipóteses iniciais apontadas pelos diretos e gestores, foram utilizados ferramentas da
qualidade para consolidar e sintetizar as informações, toda a metodologia de pesquisa bibliográfica e exploratória formaram uma base conceitual
para o tema considerando todos os conceitos da qualidade e gestão. Foi feita também, uma pesquisa de campo, através de um estudo de caso
semelhante com levantamento de dados no local, onde se observou todas as atividades desenvolvidas pela equipe gerencial e operacional
especificamente no setor de almoxarifado da empresa que, no Brasil, está localizada na cidade de São José dos Pinhais, região sul do estado do
Paraná. O período analisado foi de junho de dois mil e doze a janeiro de dois mil e treze. O feedback foi feito entre janeiro de dois mil e treze a
abril do mesmo ano. As conclusões tiradas após a implementação do plano de ação com ênfase nos conceitos e ferramentas da qualidade total,
5S e LEAN, foram bem satisfatórias, considerando uma redução nos custos de estoque de aproximadamente quarenta por cento e, aumentando a
competitividade financeira da empresa. Foi elaborado e implementado um novo layout estrutural e consolidado um fluxo funcional do processo, a
vista de todos os funcionários. Assim, todos os setores envolvidos entraram em comum acordo e, todos os processos puderam ser mapeados a
fim de, constantemente, serem revisados para trabalhar com o conceito de melhoria contínua e inovação.
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RESUMO
Neste trabalho buscou-se sistematizar alguns critérios utilizando o Lean Manufacturing, aplicando o mesmo em um Pipe-Shop, que é uma oficina
de fabricação de spools. Nesta oficina, são cortados, acoplados e soldados tubos metálicos nas conexões e componentes com objetivo de otimizar
a montagem das tubulações em campo minimizando seu tempo de execução. Com a existência do Pipe-Shop próximo do empreendimento,
existem inúmeras vantagens, tais como: aumento da produtividade através da diminuição de etapas como soldagens em campo, facilidade no
transporte, a montagem é realizada em galpões com ambientes controlados aumentando a precisão e controle da qualidade através da realização
de ensaios específicos. Com a implantação dos conceitos do Lean Manufacturing no Pipe-Shop, buscou-se a otimização de processos através de
layout linear proposto, onde as operações serão realizadas de forma sequencial, visando o aumento da produtividade e atendimento aos
requisitos e especificações dos clientes, com forte apoio do setor de PCP, que será responsável pela coordenação e aplicação dos recursos para
atendimento ao planejamento estabelecido. Um dos focos principais da produção enxuta é eliminar qualquer tipo de trabalho que seja
considerado desnecessário na produção de um determinado bem ou serviço, o qual é denominado, por esse motivo, de perda. Pode-se definir
perda como qualquer elemento (atividade ou não atividade) que gera custos, mas que não adiciona valor ao produto/serviço. Desse modo,
qualquer forma de melhoria existente no ambiente produtivo deve ser focalizada na identificação dessas perdas, através da análise das causas
que produzem desperdício e da realização de ações para reduzir ou eliminar essas causas. Com a globalizaçã, o mercado se tornou cada vez mais
competitivo, ou seja, ocorreram reduções de custos e melhores níveis de produtividade. Desde a revolução industrial há tentativas com técnicas
que ao longo do tempo são aperfeiçoadas para conseguir uma produção que utilize melhor os recursos disponíveis. É neste contexto que se
encontra o Lean Manufacturing ou Manufatura Enxuta que tem como função principal combinar novas técnicas gerenciais com máquinas cada
vez mais sofisticadas para produzir mais com menos recursos e menos mão-de-obra. Com isso, o objetivo foi identificar os métodos e
equipamentos empregados em oficinas de fabricação, especificamente preparadas para produzir peças tubulares, usualmente conhecidas sob o
nome de “spools”, (carretel em inglês). Nos EUA e Europa, existem oficinas especializadas de fabricação de “spools”. Essas oficinas são conhecidas
sob o nome de “Pipe-Shop”, onde as peças são pré-fabricadas e entregues às empresas de montagem industrial com qualidade assegurada. No
Brasil, não existem oficinas especializadas. A fabricação dos “spools” é feita pelas próprias empresas de montagem industrial, usualmente em
“Pipe-Shop” instalados de forma provisória na área industrial do cliente ﬁnal. Aplicando o Lean Manufacturing na pré-fabricação de tubulaçã, foi
possível subdividir as atividades e com isso obter um maior ganho na produtividade, refletindo num menor custo do trabalho, que poderá, além
de tornar o prestador de serviço mais competitivo, minimizar os custos para o cliente final. A subdivisão das áreas dentro do Pipe-Shop proposto
ão as seguintes: 1.Manuseio/Recebimento/Distribuição de Material; 2.Jateamento e Pi; 3.Corte Ajuste/Biselamento; 4.Armazenamento e
Limpeza de Conexõe; 5.Pré-Montam; 6.Soldagm; 7.Expedição e Saída dos sols. Contudo, não adiantará ter um layout linear inteligente,
com equipamentos sofisticados e procedimentos claros se não existir cooperação entre as pessoas envolvidas no processo. A falta de cooperação
entre as pessoas usualmente é causada pelo pouco conhecimento do equipamento e do processo. Geralmente os operadores de processos
manuais se sentem ameaçados pelos processos automáticos que surgem e não enxergam que a tecnologia vem para simplificar e facilitar as
nossas vidas.
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RESUMO
Terminais portuários de estocagem de dutos de aço são comumente utilizados quando se deseja embarcar uma grande quantidade de dutos em
balsas para atendimento de uma demanda específica. Neste cenário, a alocação dos recursos de movimentação de carga deve ser eficiente para
garantir que o embarque de dutos ocorra no menor tempo possível, reduzindo assim o tempo total de atracação da balsa no cais e os elevados
custos com tarifas portuárias. Sendo assim, a performance das operações de embarque de dutos está diretamente relacionada à produtividade
dos terminais, os quais devem garantir um fluxo contínuo de dutos desde o pátio de estocagem até a área do cais. Para tanto, este trabalho utiliza
uma metodologia de simulação a eventos discretos com o objetivo de solucionar o problema da alocação de recursos como carretas, guindastes e
empilhadeiras por meio da modelagem de diferentes cenários de alocação desses recursos, de forma a diminuir o tempo total de operação,
seguida da verificação da necessidade de investimentos no terminal. Foram avaliados os seguintes cenários de alocação: cenário 1, manutenção
do sistema atual no terminal portuário com a locação de uma unidade do equipamento guindaste; cenário 2, locação de duas unidades do
equipamento guindaste e o cenário 3, locação de três unidades do equipamento guindaste. Pela análise dos cenários propostos, verificou-se que
o cenário 3 reduziu o tempo total de operação em 57% e representou uma redução de custo de operação de 47%. No entanto, apesar do cenário
3 apresentar melhor desempenho de acordo com os objetivos deste estudo, na prática, tal abordagem apresenta uma dificuldade adicional na
gestão do trabalho no terminal, principalmente por reduzir o espaço disponível para a movimentação segura do equipamento guindaste. Para
tanto, o cenário 2 constitui-se como o cenário dito como ideal. O presente estudo seguiu as etapas tradicionais de abordagem de simulação a
eventos discretos, como: definição do objeto de estudo e do sistema de produção, a análise e coleta de dados, a formulação do modelo lógico de
funcionamento do sistema, a implementação do modelo em ambiente computacional e, finalmente, a validação em ambiente computacional.
Uma breve análise econômica é apresentada através da análise dos cenários propostos pelo modelo de simulação.
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RESUMO
Este trabalho aborda a implementação de um processo na sequência de saída dos containers vazio de um terminal portuário, tendo como base
indicadores financeiros, com o objetivo de minimizar os custos e aumentar o lucro da empresa. Para tal, relata e discute falhas que comumente
ocorrem em grandes empresas, que por serem setorizadas, muitas vezes deixam de maximizar seus lucros devido à falta de entrosamento entre
os setores. A metodologia proposta baseia-se na observação das melhorias obtidas através da simulação a eventos discretos com apoio
computacional, destacando a análise dos dados e o conhecimento do cenário. Para elaboração deste tema, foi realizada uma coleta de dados na
empresa Libra Terminal Rio, localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, com período de análise compreendido no ano de 2013. O cenário
envolvido é a retirada de contâineres (CNTR) vazios de um terminal portuário. Essa operação é de grande importância, pois quando há CNTRs
vazios em um terminal de forma desnecessária, tal fato acarreta uma série de consequências que geram custos e baixas na produtividade. Alguns
problemas relacionado: 1. Aumento na ocupação do terminal, o que origina falta de espaço para outras operações; 2. Aumento do uso de
equipamentos, cujo efeito é um maior gasto com combustível e ocupação dos equipamentos envolvido; 3. Aumento no tempo de execução de
tarefas, o que acarreta diminuição no nível de produtividade da empresa; 4. Pagamento de Demurrage, a saber, uma multa relacionada a estadia
do CNTR no terminal. As principais áreas de um terminal portuário envolvidas nesta operação são Armazém, Pátio e Transporte. Estas áreas
dividem as multas de sobreestadia dos contâineres, pois tal serviço é feito de maneira dependente entre os setores. A metodologia empregada
para resolução do problema – a redução do valor pago de demurrage - consistiu na utilização das etapas tradicionais da simulação a eventos
discretos: formulação do problema, coleta e tratamento de dados, formulação do modelo conceitual, desenvolvimento de modelo
computacional, validação do modelo preliminar, projeto e análise de experimentos, tomada de decisão e apresentação de resultados. Tendo por
base os valores de demurrage do mês de fevereiro de 2013 para uma demanda real e o propósito de redução de custos, foram comparados com o
apoio de ferramentas de simulação computacional dois cenários. No primeiro cenário (cenário atual), os CNTRs saem do terminal de acordo com
a ordem do envio da ordem de carregamento (OC) do Armazém para o Transporte, como uma fila por ordem de chegada. Neste cenário ao final
do mês foram computados que 60,09% dos CNTRs foram multados por sobreestadia no terminal, pagando um total de 113.277,00 dolares. Já no
segundo cenário, com a mesma demanda de entrada de CNTRs e a mesma quantidade de saída por dia de CNTRs vazios do terminal, teve-se por
diferença que considerou-se um mecanismo de prioridade de saída, levando-se em conta elementos como o tipo e tamanho, a data de entrada e
se o CNTR está dentro do prazo “free” ou se já está pagando multa. Desta maneira a prioridade de entrega é feita de forma a minimizar os custos
com sobreestadia, pois não importa quando a OC foi enviada e sim qual CNTR está trazendo mais custos estando no terminal.Neste cenário ao
final do mês foram computados que 53,07% dos CNTRs foram multados por sobreestadia no terminal, pagando um total de 93.839,00 dolares no
mês. Como conclusão, com base nos resultados da análise dos cenários, fez-se uma avaliação econômica, já em processo de implantação na
empresa Libra, que determina para o cenário 2 é financeiramente mais viável, pois as regras de prioridade de saída imposta neste cenário
oferecem uma redução de 17,16% no valor total de multas do mês.
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RESUMO
Este estudo apresenta uma aplicação de técnicas de simulação a eventos discretos no setor de manufatura, a saber: um caso real de avaliação de
desempenho e melhoria de produtividade na linha de produção de uma fábrica de roda de liga leve de alumínio na cidade do Rio de Janeiro. O
processo produtivo em tela se inicia no setor de fundição, que consiste da formação da roda por meio do alumínio fundido em fornos apropriados
e colocados em moldes. Em seguida, a roda formada segue para o setor de usinagem, o qual são feitos os furos de fixação e de válvula da roda,
bem como são retiradas pequenas rebarbas da roda a fim de aprimorar sua forma. Por fim, a roda passa por dois processos de pintura, até ser
embalada e estocada. Inspeções realizadas no local pela equipe de pesquisadores permitiram constatar que existe um problema de geração de
filas de rodas no setor de usinagem, acarretando prejuízos à empresa, como a ociosidade dos funcionários dos demais setores, necessidade de
novos espaços para armazenamento de insumos e, em consequência, prejuízos financeiros. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é reduzir ao
máximo possível a ocupação média da fila do setor de usinagem. A metodologia utilizada neste estudo foi inspirada em diversas referências
bibliográficas associadas ao tema de simulação de eventos discretos. Foram seguidos os seguintes passos: formulação do modelo conceitual
descritivo da linha de produção, a coleta e tratamento estatístico de dados obtidos por inspeção do funcionamento da empresa, inferência
estatística dos modelos probabilísticos mais ajustados a cada processo da fábrica, representação do modelo computacional, simulação dos
modelos em diversos cenários alternativos e por fim, análise dos resultados para apoio à tomada de decisão. O cenário atual da fábrica
(denominado cenário 1), com foco no setor de usinagem, é composto por uma máquina de usinagem de tecnologia ultrapassada, a qual
apresenta resultados insatisfatórios, como uma média de 27,8 rodas na fila da máquina. Assim, foram propostos cenários alternativos - o cenário
2 é caracterizado pelo investimento de mais uma máquina, porém, de tecnologia mais moderna e desempenho mais eficiente, o que eliminou as
filas de rodas no setor de usinagem. Já no cenário 3 promoveu-se a substituição da máquina atual pela máquina mais eficiente que foi investida
no cenário 2, o que também não apresentou filas. Este último cenário gerou um custo menor de produção por utilizar uma única máquina (de
tecnologia mais recente), visto que o cenário 2 utiliza duas máquinas em operação, uma de tecnologia mais recente e outra de tecnologia mais
antiga. Assim, com base na análise dos resultados das simulações do cenário atual e dos cenários propostos, conclui-se que o cenário 3 é o
cenário ideal a ser implantado a fim de atingir o objetivo geral do estudo, pois além de proporcionar a redução de 100% das filas de rodas,
apresentou um custo de produção 30% inferior ao do cenário 2.
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RESUMO
Este trabalho foi estruturado no âmbito do projeto Laboratório em Sala desenvolvido no curso de engenharia de produção do Campus Norte
Shopping. A disciplina que sustenta o trabalho denomina-se Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia de Produção. O levantamento do
problema e a forma de resolver foram tarefas dos alunos. Os indicadores de desempenho são mecanismos relevantes que auxiliam os gestores na
tomada de decisão, pois permitem avaliar tanto pessoas como processos. Assim, nesse trabalho, foram utilizados os indicadores de desempenho
disponibilizados em uma empresa de previdência complementar, registrados na avaliação anual de desempenho dos seus empregados. Tal
avaliação anual existe e, por isso, propôs-se o desenvolvimento de um modelo matemático que fosse possível gerar um valor que qualificasse o
empregado, confrontando com o processo tradicional. Entretanto, foi efetuada uma pesquisa prévia sobre formas de avaliação de desempenho
de recursos humanos, permitindo que se aferisse a qualidade do processo existente. Foram utilizados vinte atributos, agrupados em cinco grupos
de quatro atributos, a saber: assiduidade e pontualidade, relacionamento interpessoal, conhecimento dos instrumentos de gestão e referenciais
normativos, trabalho em equipe e conhecimento do fluxo de trabalho. A partir dos atributos, foram geradas as variáveis Fuzzy com os respectivos
universos de discurso, quatro termos linguísticos e as funções de pertinência convertidas em integrais Fuzzy para viabilizar a implementação em
software Microsoft Excel. Após a modelagem das variáveis, desenvolveu-se a arquitetura similar à utilizada em Redes Neurais Artificiais para se
obter, após o processamento das variáveis de entrada, a pontuação do empregado nos cinco grupos. Por esses cinco resultados, obteve-se a
pontuação final que permite classificar cada empregado segundo o seu desempenho. Para simulação do modelo foram adotadas notas fictícias
para comparação dos resultados pelo formato da avaliação anual existente e os do modelo. O resultado denotou relativa compatibilidade de
resultados.
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RESUMO
Este trabalho foi estruturado no âmbito do projeto Laboratório em Sala desenvolvido no curso de engenharia de produção do Campus Norte
Shopping. A disciplina que sustenta o trabalho denomina-se Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia de Produção. O levantamento do
problema e a forma de resolver foram tarefas dos alunos. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo matemático que possa
subsidiar a formação de preços para o cliente final em uma lavanderia comercial. Utilizaram-se os conceitos e técnicas contidos na Teoria Fuzzy,
associada à arquitetura de Redes Neurais Artificiais. Foi desenvolvida a revisão bibliográfica sobre o assunto onde foram detectadas quatro
variáveis de entrada pertinentes ao sistema de lavanderias comerciais: quantidades de detergente, alvejante e de roupa a lavar, bem como a sua
massa. Por essas variáveis estruturou-se uma rede neural que permitisse definir a dificuldade da lavagem que, associada ao prazo estipulado para
o cliente, redundaria no preço final estimado para o cliente. A análise prática se dá pela identificação da cor e do grau sujidade do tecido e a
quantidade de roupa. Tal avaliação é efetuada pelo atendente do estabelecimento comercial. Para modelagem, cada uma das quatro variáveis de
entrada foi transformada em Variável Fuzzy, com três termos linguísticos. Os universos de discurso propostos consideraram as unidades e
especificidades de cada variável. Essas variáveis tiveram as suas funções de pertinência expressas em Integrais Fuzzy para inferência e definição
dos vetores de saída. Após o processamento das variáveis de entrada e obtenção das de saída, necessitou-se DeFuzzyficar, convergindo para o
preço final, em reais. O método utilizado foi Centróide. A implementação em aplicativo computacional se deu pelo uso do software acadêmico
InFuzzy. Para avaliação dos resultados advindos do processamento do modelo foram simulados três cenários com valores reais para as quatro
variáveis de entrada. Todos os resultados obtidos denotam que o modelo representa bem a realidade da lavanderia comercial.

Titulo:

Modelo fuzzy para gerenciamento de um sistema de avaliação individual de resultados para obtenção de
Bônus/Aumento Salarial

164

Autor(es) Marcelo Prado Sucena*; Eduardo Donadio Machado Vieira; Luis Carlos Matos Lucas; Thiago Baptista Rey
E-mail para contato: marcelosucena@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Fuzzy; Rede Neurais Artificiais; Recursos Humanos
RESUMO
Este trabalho foi estruturado no âmbito do projeto Laboratório em Sala desenvolvido no curso de engenharia de produção do Campus Norte
Shopping. A disciplina que sustenta o trabalho denomina-se Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia de Produção. O levantamento do
problema e a forma de resolver foram tarefas dos alunos. O objetivo deste trabalho é utilizar a Teoria Fuzzy para o gerenciamento, por
intermédio de um sistema de avaliação individual de resultados para a obtenção de bônus/aumento salarial. Justifica-se o uso de um modelo,
implementado em aplicativo computacional, devido a necessidade de se processar múltiplas variáveis que indicam o comportamento do
funcionário ao mesmo tempo, segundo os parâmetros da empresa. Esse processamento quando é feito pelo chefe imediato pode provocar
distorções na avaliação. Para que se possa chegar aos resultados esperados, a empresa que utilizará o modelo deve utilizar alguns instrumentos
para avaliação de resultados dentro da área de trabalho, fundamentados em fatores comportamentais. A avaliação de desempenho é muito
importante para as organizações, pois possibilitam a mensuração dos resultados apresentados pelos funcionários e a correta verificação se eles se
encontram em concordância com os seus objetivos e metas, viabilizando também remunerar e reconhecer o mérito dos funcionários pelo seu
desempenho, focando na sua motivação contínua. As variáveis de entrada, utilizadas na modelagem foram: Pontualidade, Inovação, Relação
Interpessoal e Princípios e Valores, que redundam na saída Comprometimento; Produtividade e Projetos de Redução de Custo, saindo Custo; as
saídas anteriores, ou seja, comprometimento e custo, definem de quanto será o bônus recebido pelo funcionário. O universo de discurso para
cada variável de entrada/saída foi definido entre 1 e 10, sendo 1 a pior situação. Para Defuzzyficação foi utilizado o método Centro dos Máximos,
onde se mapeia as saídas da inferência das variáveis pelos graus de pertinência. O modelo foi implementado em Microsoft Excel. O resultado final
do processo de avaliação, efetuado por simulação de notas para vinte funcionários, foi obtido pelo modelo implementado no Excel, servindo de
base para verificar se a resposta obtida do modelo estava adequada a realidade.
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RESUMO
A visão da demanda contínua e crescente por energia, para suprir as necessidades da sociedade, com custo competitivo e disponibilidade
adequada, indica que a indústria da energia é uma das mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. Como todo grande projeto, os
empreendimentos nesta área provocam transformações rápidas e radicais na sociedade, acarretando profundas mudanças na ocupação do solo,
no emprego, no transporte etc.. Nesse cenário, a análise da dependabilidade em sistemas complexos admite relativo grau de importância, pois
além de contribuir para o processo decisório, gera subsídios para entendimento das interações do sistema com o ambiente que o cerca,
minimizando os seus impactos negativos. Por isso, este trabalho de iniciação científica objetiva o desenvolvimento de um modelo que permita
associar dados qualitativos e quantitativos, para avaliar a dependabilidade em sistemas complexos da indústria da energia, capturando-se as
imprecisões das opiniões de especialistas com o uso de Redes Neuro-Fuzzy. Para se atingir o objetivo seguiu-se a seguinte metodologia: definição
dos atributos pertinentes à dependabilidade para análise de sistemas complexos; elaboração de estrutura hierárquica, baseando-se nos conceitos
de Redes Neurais Artificiais, para obtenção de indicador único da dependabilidade; adequação das variáveis de entrada e de saída do modelo aos
preceitos da Teoria Fuzzy; aplicação do modelo em estudo de caso; elaboração e aplicação de questionário para coleta de dados, junto aos
especialistas de manutenção e operação do sistema; tratamento dos dados e implementação do modelo em software tipo planilha eletrônica.
Validou-se tal modelo em um estudo de caso em uma grande empresa do ramo, onde o objeto de análise utilizado foi um componente crítico
denominado Módulo de Geração de Energia (MGE), de importância fundamental para captação/geração de energia em plataformas de extração
de petróleo. Pelos dados capturados em consulta a especialistas, foi possível alimentar a planilha eletrônica com onze variáveis de entrada,
obtendo-se o Índice de Dependabilidade do Componente Crítico igual a 50%, caracterizado na faixa entre 0 (Inadequado) e 100% (Adequado).
Esse resultado denota a influência do quesito segurança que reflete o impacto do atributo Severidade, uma das variáveis de entrada.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de caso para ampliar a competitividade de uma empresa que fornece produtos à construção civil, localizada
no Estado do Rio de Janeiro. O foco do trabalho é aumentar a competitividade através da observação e otimização de processos na linha de
fabricação industrial de andaimes tubulares. Esses andaimes são compostos por postes e travessas. A utilização desse material se dá na
montagem de andaimes circulares e poligonais, permitindo a montagem de variadas modulações, facilitando o acesso para execução de trabalhos
em todo tipo de obra, em qualquer altura. O estudo de caso foi desenvolvido através da metodologia DEMAIC e foco no referencial teórico da
Manufatura Enxuta. O problema foi definido com o auxílio da diretoria da empresa objeto deste estudo de caso. O principal objetivo do presente
trabalho é a redução do lead time (prazo de entrega) de um dos produtos desta indústria: o andaime tubular, como explicitado anteriormente. Na
fase de definição do problema, o trabalho mostra a pesquisa realizada pela área comercial em que é possível identificar o prazo de entrega como
principal motivo da recusa dos pedidos da empresa. Na fase de observações e análises desenvolvidas na planta da empresa, sob a ótica da
manufatura enxuta, com intuito de reduzir o lead time, identificam-se as possíveis fontes de redução dos desperdícios. A principal técnica
utilizada para mudar o cenário inicial identificado na empresa foi o mapeamento de fluxo de valor. As propostas foram desenvolvidas buscando
menor tempo de produção, sem aumento de pessoal ou maquinário. Os conceitos de Produção Enxuta foram aplicados para reduzir o lead time,
atuando sobre o arranjo físico da planta para fabricação do andaime tubular e adoção de produção puxada para aumentar a competitividade do
andaime tubular da empresa no mercado. Em outras palavras, foram propostas formas de aumentar a produtividade da empresa e em
consequência a competitividade do seu produto no mercado. O estudo apresenta ainda os resultados da implementação das propostas aplicadas
e indicadores para monitoramento e controle da produção e do lead time. Ao final do trabalho são apresentados: um resumo dos resultados
alcançados e propostas para trabalhos futuros a serem desenvolvidos tendo como objeto a redução ainda maior do lead time na mesma empresa
e linha de produtos ou a aplicação dos conceitos de Manufatura Enxuta às outras linhas de produtos fabricados pela empresa.
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RESUMO
Num cenário, hoje, extremamente globalizado e competitivo, a logística torna-se peça chave para manter o país firme diante da busca de suprir a
capacidade de distribuição da produção agrícola e industrial, que servem de base para o crescimento do Brasil. Neste trabalho é realizada uma
revisão bibliográfica, onde são tratados conceitos da área de logística. São apresentadas as características dos modais ferroviários e rodoviários, o
histórico de desenvolvimento e o estado atual desses modais no Brasil. A utilização da simulação computacional na área de logística tem se
apresentado de grande valia, tendo em vista que esta ferramenta possibilita modificar a configuração de um modelo de sistema, aprimorando
seus métodos, sem incidir em perdas de materiais ou gerar custos. Combinando a necessidade de reestruturação da matriz de transporte com a
funcionalidade do software ARENA, neste trabalho de conclusão de curso é realizada a modelagem do processo referente ao transporte de soja
do Terminal Multimodal de Cargas de Maringá ao Porto de Paranaguá, utilizando como meio de transporte o modal ferroviário e rodoviário. O
objetivo é obter a uma representação do comportamento da atual matriz de transporte, no trecho citado, possibilitando avaliar os tempos entre
as fases de carga e descarga e permitindo maior aproximação com a realidade e, conseqüentemente, melhores tomadas de decisão. Para
construção do modelo foram utilizados os seguintes passos: planejamento, modelagem, experimentação e conclusão. Para que o modelo de
simulação representasse a forma real das operações, foram elaborados fluxogramas com os processos de cada modal. O modelo de simulação
obtido possui as seguintes limitações: o transporte de cargas foi considerado em apenas um sentido de fluxo, do terminal para o porto; os dados
considerados são estimados, baseados em consulta a profissionais da área; e a versão utilizada do software Arena para a simulação é a estudantil,
que possui como limite apenas 150 entidades rodando no sistema. A simulação das atividades referentes ao transporte de soja utilizando o
software ARENA possibilitou análise do processo, e com isso, a identificação de gargalos. O estudo evidenciou as dificuldades do transporte por
meio rodoviário em atender a demanda em transporte de soja, no trecho estudado. O tema torna-se bastante relevante, visto que, atualmente, o
Brasil é o maior produtor mundial de soja e a exportação do produto é importante para o equilíbrio da balança comercial. Considerando os
modais de transporte analisados, ficou evidente que a melhor forma para escoar o produto é por meio do modal ferroviário.
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RESUMO
Este trabalho foi estruturado no âmbito do projeto Laboratório em Sala desenvolvido no curso de engenharia de produção do Campus Norte
Shopping. A disciplina que sustenta o trabalho denomina-se Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia de Produção. O levantamento do
problema e a forma de resolver foram tarefas dos alunos. O objetivo deste trabalho é criar um modelo matemático para melhoria do
desempenho do controle de insuflação de gás CO2 e do sistema de emergência por alarmes do equipamento insuflador de CO2 modelo CM-40L.
O insuflador de CO2 é um equipamento microprocessado utilizado em procedimentos cirúrgicos videolaparoscópicos. O insuflador infunde gás
CO2 na cavidade abdominal para criar, pela pressurização do gás carbônico, um espaço entre a parede abdominal e os órgãos, possibilitando a
execução da cirurgia. Pela Fuzzyficação das variáveis de entrada “pressão de gás” e “fluxo de gás” obtém-se um sinal chamado “Incremento de
PWM” que indica ao microcontrolador os níveis de PWM que serão incrementados ou decrementados para controlar a abertura da válvula
responsável pelo controle de fluxo e pressão do equipamento. Dependendo dos níveis de PWM, a abertura da válvula pode ser mais rápida ou
mais lenta. Em outro bloco adiante o nível de PWM será Fuzzyficado, juntamente com o fluxo monitorado, redundando-se na saída de Criticidade,
que permite que o microcontrolador determine as prioridades de alarme e de atuação de dispositivos de segurança. Para modelagem, foram
utilizadas os seguintes atributos/universos de discurso: pressão monitorada no paciente/0- 99mmHg; pressão ajustada pelo médico 0-50mmHg;
demanda de pressão/0-50mmHg; fluxo monitorado no paciente/0-40 l/min; fluxo ajustado/0-40 l/min; demanda de fluxo/0-40 l/min; incremento
do PWM/0-100; PWM/0-255; níveis de criticidade/0-10. O Modelo foi implementado em aplicativo computacional denominado InFuzzy, onde se
simulou o processo de cinco formas: em condição normal (sem falhas), quando o equipamento sai do repouso; em condição normal (sem falhas),
quando o equipamento atingir 10mmHg; em condição normal (sem falhas), quando o equipamento igualar a pressão selecionada de 15 mmHg;
em condição de falha, com o equipamento igualando a pressão selecionada de 15mmHg e em condição de falha com o equipamento gerando um
fluxo no paciente maior do que o determinado normalmente pelo nível de PWM. Todas as simulações demonstraram que os resultados
esperados foram obtidos, denotando que o modelo representa bem as situações com relativa precisão.
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RESUMO
O coque é o principal combustível usado nos altos-fornos nas usinas integradas. O principal processo usado hoje para a coqueificação é através de
baterias de fornos horizontais de coque e recuperação do Gás de Coqueria, usado também como fonte energética nas usinas. Com a crescente
demanda do mercado de aço, impulsionado principalmente pela China, as usinas siderúrgicas integradas a coque, têm buscado em seus
departamentos de pesquisa modelos e tecnologias para que se alcance um aumento de produtividade de seus processos (Coqueria, Sinterização,
Alto-forno, Aciaria e etc.), e aqui justifica-se o envolvimento do Engenheiro de Produção, como também a redução de custo principalmente na
aquisição de matérias-primas como o Minério de Ferro e o Carvão Mineral, este responsável pela maior parcela do custo de produção do aço.
Para se ter alto-fornos operando com altas taxas de produtividade, suas operações deverão ter baixas taxas de fuel rate, isso quer dizer, há uma
necessidade que se tenha altas taxas de injeção de carvão pulverizado, como também uma qualidade altíssima do coque enfornado. Dentro
dessas qualidades, a resistência após reação do CO2 (CSR – Coke Strenght after Reaction of CO2), a resistência mecânica a frio (Drum Index pela
Norma JIS), e também o tamanho médio do Coque são parâmetros de qualidade de alta exigência, pois garantem o cumprimento das funções do
coque no alto-forno. Diante de tudo iss, é necessário que a mistura de carvões contemple premissas que sustentem essa qualidade e da mesma
forma busque uma redução de custos. Isso só ocorre quando se tem uma redução na proporção da mistura de carvões hard (carvões com poder
coqueificante). No caso do Brasil, as grandes usinas siderúrgicas integradas a coque têm o seu mix de carvões quase todo ele oriundo dos Estados
Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e China. Em virtude da elevação do custo destes carvões, aliado à exigência das especificações pelos
altos-fornos, há necessidade de se estudar novas tecnologias e matérias-primas que possam reduzir o uso de carvões hard ou aumente a
proporção de carvões soft (Carvões com baixo poder coqueificante) ou non-coking (Carvões não coqueificáveis) . A ideia principal deste trabalho é
se testar misturas de carvões nas quais contemple um percentual de resíduos oriundos do próprio processo siderúrgico, nas quais consiga
produzir um coque de qualidade para um alto-forno de alta produtividade, atingindo com isso um objetivo muito importante para o processo de
coqueria: Redução do custo de matérias primas para a produção do gusa. Este estudo foi elaborado através da observação da necessidade da
utilização de resíduos gerados no processo de produção de coque que juntamente com outros carvões minerais componentes da mistura, possam
produzir um coque de qualidade requerida em altos-fornos e consequentemente a redução no custo de produção. Foram feitas caracterizações
de carvões individuais e das misturas elaboradas, como também análise completa do coque produzido usando enfornamentos em forno teste. As
misturas foram montadas através de um modelo matemático, nos quais foram levadas como premissa a qualidade do coque para alto-forno da
Empresa Companhia Siderúrgica do Atlântico, CSA, e estas contemplaram até 2% desses insumos a serem testados. Os resultados foram avaliados
e concluiu-se que os insumos não afetaram a mistura tanto física como quimicamente e o coque produzido apresentou índices satisfatórios para a
utilização dos mesmos nos altos fornos da Empresa CSA e com uma consequente redução no custo de produção de R$ 8.025.000,00 por ano.
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RESUMO
Hoje muito se fala sobre consumir os recursos naturais de forma a não causar impactos que reflitam nas gerações posteriores, mantendo a saúde
do planeta para que nossa permanência futura seja possível. Um desses recursos tão importantes para nossa sociedade é a energia elétrica.
Existem muitos esforços na pesquisa e desenvolvimento de fontes alternativas de energia que causem menor impacto ambiental, sejam
economicamente viáveis e, principalmente, renováveis. Essas pesquisas representam um importante avanço para nossa sociedade, visto que a
maioria das principais fontes de energia utilizadas causam grande impacto ambiental. As usinas de combustão e hidrelétricas são exemplos. Ainda
assim, o Bra pode se considerar um país privilegiado: cerca de 44,1% de nossa matriz energética é composta por fontes de renováveis. No
restante do mundo essas fontes de energia respondem por cerca de 13%. Este projeto apresenta uma solução que emprega a tecnologia da
automação para entregar uma ferramenta cujo foco é a otimização do consumo de energia elétrica nas residências. A solução alia a tecnologia de
sistemas microcontrolados embarcados, sensoriamento, controle e sistemas distribuídos através da Internet para criar uma ferramenta integrada,
de alta disponibilidade e com custo de aquisição acessível, aproveitando o barateamento que a popularização destas tecnologias proporciona
hoje. O conceito de residências inteligentes não é novidade e existem muitas soluções disponíveis comercialmente. Esse projeto apresenta uma
visão diferenciada, pois também, leva como ponto importante o custo da tecnologia empregada. De forma geral a ideia é que a solução seja
aplicável em qualquer residência onde se consiga montar uma infraestrutura simples de tecnologia de rede de dados e Internet. Um módulo
controlador baseado em microcontrolador embarcado é acoplado à rede elétrica residencial e a partir dele o objetivo é realizar a monitoração da
rede, do ambiente através de sensores e também o controle das cargas resistivas ligadas, como, por exemplo, lâmpadas e aparelhos eletroeletrônicos em geral. Esses módulos se comunicam por uma rede de dados utilizando um protocolo específico, enviando diversos dados sobre a
rede elétrica (potência real, fator de potência, distorção harmônica) e também do ambiente (temperatura, umidade, iluminância). Esses dados
são recebidos por um sistema de controle supervisório e ao serem processados fornecem informações sobre o estado das cargas na residência. A
partir dessas informações, o usuário pode analisar o padrão de consumo da residência e identificar pontos de disperdício. Esses sistemas atuam
como uma central de controle onde o usuário poderá interagir diretamente desligando ou ligando determinadas cargas, inclusive remotamente
através da Internet. A primeira fado estudo foi composta por pesquisas nas tecnologias que farão parte do projeto. Três plataformas de
microcontroladores foram pesquisadas e testadas nessa fase do projeto, entre elas: ATM328P da Atmel, MSP430 da Texas Instruments e PIC18 da
Microchip. A plataforma Arduino, embarcada com o microcontrolador da Atmel, foi a escolhida pela sua grande popularização, baixo custo de
aquisição e grande potencial de expansão e modularização. A segunda fase consistiu na determinação da plataforma de sistema de controle
supervisório e protocolos de comunicação. O protocolo Modbus foi adotado como protocolo de comunicação por ser amplamente utilizado na
indústria. Sistema supervisório adotado foi o ScadaBR por sua versatilidade, já que é um sistema baseado na web, sendo acessível a partir de
qualquer plataforma.
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RESUMO
Nos dias atuais, é cada vez maior a procura por fontes de energia renováveis e mais limpas. Uma das alternativas em relação a isso é a obtenção
de energia através da captação da luz solar e conversão em energia elétrica. O uso de sistemas fotovoltaicos no Brasil vem aos poucos ganhado
espaço, principalmente em regiões onde o acesso à energia elétrica convencional é ainda economicamente inviável. Porém, nada impede que seja
aplicado nos locais com presença da energia elétrica. A energia solar ainda, no Brasil, tem o seu custo alto em relação à fonte hidráulica, mas o
uso em pequena escala com baixo custo é uma possibilidade que deve ser estudada e desenvolvida principalmente no uso residencial. Entre os
métodos econômicos e viáveis, encontram-se os compósitos (material formado por uma mistura ou combinação de dois ou mais micro ou nano
constituintes, que diferem na forma e na composição química e que, na sua essência, são insolúveis uns nos outros). O surgimento dos
compósitos deu-se pela necessidade de se obter materiais de baixo custo e melhores propriedades, devido às exigências que as novas tecnologias
impuseram ao mercado. O projeto de redução de custo de uma célula fotovoltaica comercial por uma com materiais compósitos naturais está
sendo desenvolvido na UNESA Campus Campos dos Goytacazes. A metodologia utilizada neste trabalho é uma parte deste projet, sendo realizada
a caracterização das matérias primas (fibras e silício em pó) que serão utilizadas na produção de células fotovoltaicas de baixo custo. A
caracterização consiste nas análises térmicas (Termogravimétrica e Térmica Diferencial), difração de raios X para análises das fases presentes,
microscopia ótica com objetivo de caracterizar a granulometria das matérias primas e propriedades elétricas dos materiais como recebido, antes
de sua utilização para a formação do compósito. A condutividade elétrica das fibras foi avaliada usando a técnica dos dois eletrodos, entre os
quais uma quantidade conhecida de fibra modificada era imobilizada com o auxílio de uma luva de teflon. Os testes foram feitos utilizando um
multímetro de bancada ICEL Manaus MD – 6700. Os resultados apresentam as caracterizações das matérias primas como recebidas, para a
realização da fabricação do compósito. Obteve-se bons resultados, em relação às propriedades elétricas e térmicas, mostrando que essas
matérias primas servem de opção para a utilização em compósitos para a geração de energia elétrica sustentável.
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RESUMO
Fosfatos de cálcio são compostos cerâmicos atualmente utilizados para o desenvolvimento de biomaterais que atuam como substitutos ósseos
nas áreas da ortopedia e odontologia clínica. Este trabalho teve como objetivo caracterizar fosfatos de cálcio inorgânicos, como o beta tricálcio
fosfato (β-Ca3(PO4)2) e hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) para a utilização como substitutos ósseos. Pós de hidroxiapatita foram sintetizados por
precipitação química utilizando hidróxido de cálcio e ácido fosfórico com controle de pH. Os pós sintetizados receberam um tratamento térmico
nas temperaturas de 600oC, 800oC and 1000oC para avaliar a formação das fases a partir dos pós originais. Os produtos de transformação foram
caracterizados por difração de raios-x (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A determinação da formação das fases foi realizada
pela técnica de difração de raios-x. Esta técnica permite a determinação precisa das fases através da identificação qualitativa e quantitativa. A
avaliação qualitativa é realizada com a comparação dos resultados experimentais com um banco de dados contendo padrões das fases desejadas.
A quantificação das fases é realizada pelo Método de Rietveld que utiliza um ajuste por mínimos quadrados das curvas experimentais em relação
a informações cristalográficas das possíveis fases presentes. As medidas de difração de raios-x foram realizadas em um difratômetro Panalytical
XPERT PRO utilizando a radiação característica do elemento Cobre (CuKα1), com uma varredura com um passo de 0.05o e um tempo de coletada
de dados de 100 seconds por passo. As medidas quantitativas pelo Método de Rietveld foram realizadas utilizando o programa TOPAS
Acadêmico, versão 4.1 que realiza os ajustes através de cálculos de Primeiros Princípios (PP) para a quantificação das possíveis fases presentes. Os
resultados calculados indicaram a presença predominante da fase hidroxiapatita como a fase majoritária nos pós sinterizados.
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RESUMO
A Energia Solar Fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade (Efeito Fotovoltaico). O efeito fotovoltaico,
relatado por Edmond Becquerel, em 1839, é o aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material
semicondutor, produzida pela absorção da luz. A célula fotovoltaica é a unidade fundamental do processo de conversão. Porém, com a crescente
demanda global por energia e a importância do impacto das políticas energéticas sobre a sociedade e o meio ambiente, cria-se a necessidade de
se optar por fontes de energia que possam abastecer a demanda de forma eficiente e sem agredir o meio ambiente, formando assim a base para
um desenvolvimento sustentável. Assim, conversão solar fotovoltaica é cada dia mais cotada como meio de substituição aos métodos
convencionais de geração de eletricidade, pois na época atual, em que problemas ambientais se agravam e as matérias primas se esgotam, tornase insustentável a exploração continuada dos combustíveis fósseis. Por isso a geração deste trabalho, inserir materiais reutilizados para a redução
do custo na fabricação de células fotovoltaicas. Conforme Albert Einstein, todo o processo de geração de energia elétrica com esse upo de célula
pode ser explicado pelo efeito fotoelétrico. A capacidade que não só a luz, mas qualquer onda eletromagnética tem de ejetar elétrons da
supercie de um material qualquer. A parur deste priníipio, juntamente com a sustentabilidade, este trabalho foi realizado. A metodologia
uulizada neste trabalho também foi realizada por trabalhos de Oliveira et al (2011), conforme indicado abaixo: - As placas de cobre foram limpas
e aquecidas até a obtenção de CuO; - Fios de cobre para a condução de energia foram soldados nestas placas. O mesmo foi realizado com uma
placa sem aquecimento; - Após a colocação dos ﬁos foram colocados em uma capa de CD em acrílico com solução NaCl, a capa de CD foi lacrada
com cola quente; - O mesmo procedimento foi realizado uulizando uma ura de garrafa PET, porém lacrada com ﬁta isolante. Após a etapa da
montagem das células fotovoltaicas (PET e CD) foram realizadas ensaios em condições laboratoriais e reais de utilização. Sendo que nos teste
laboratoriais foram realizados com luz artificial fraca, ambiente e forte e os testes em condições reais foram com luz solar em dias nublados e
ensolarados. Os resultados obtidos mostram a geração de voltagem na ordem de miliVolts (mV). A célula montada com capa de CD apresentou
resultados inferiores em relação à célula montada com garrafa PET. O valor máximo gerado foi de 6 mV para capa de CD e para a célula de garrafa
PET gerou um valor mínimo de 14 mV.
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RESUMO
É indiscutível que a Internet é indispensável no dia-a-dia das pessoas por possibilitar a troca de informações, a realização de pesquisas e as
negociações. O indivíduo que antes realizava sua compra e venda de forma física, ou seja, numa loja comercial, passou então a adquirir seu
produto na loja virtual. Essa forma de comercialização atrai cada vez mais usuários e com isso houve o aparecimento das compras coletivas,
modalidade de comércio eletrônico em que várias pessoas adquirem o mesmo produto por um preço com elevado desconto. Apesar dos
benefícios que se tem nas compras coletivas, como os grandes descontos, a praticidade e a comodidade de não precisar se deslocar até uma loja,
vale destacar que o Direito pátrio não acompanhou a evolução da compra e venda eletrônica, uma vez que ela não foi adequadamente
normatizada. Em virtude da insuficiência de legislação específica a respeito da compra e venda eletrônica individual e coletiva, optou-se por
desenvolver o tema, já que é relevante uma discussão em torno dessa modalidade de comércio. Isso se justifica pela falta de credibilidade vivida
em uma sociedade de massa, na qual o consumidor é quase sempre violado pelo desrespeito aos seus direitos. Sendo assim, esse estudo
pretende colaborar para que o consumidor não se encontre alheio aos riscos que circundam o negócio e aos direitos que lhe são devidos no caso
de não se sentir satisfeito ao fim da negociação. Existe, até o momento, o Decreto nº 7.962 de 15 de março de 2013, que regulamenta o Código
de Defesa do Consumidor em relação ao comércio eletrônico, mas, apesar dele representar um significativo avanço na normatização desse tipo
de contratação, ele não conseguiu exaurir todas as questões que são levantadas em torno da temática. Além disso, é necessário examinar as
regras e os princípios do Direito Civil e do Direito do Consumidor aplicáveis ao contrato eletrônico, com o objetivo de estabelecer uma
comparação entre a compra e a venda regulada por esses diplomas legais e a compra e venda realizada via Internet. Portanto, para fins de
alcançar tais finalidades será adotado como método de abordagem o hipotético-dedutivo e também será realizada uma pesquisa de campo nos
Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, cidades de região
metropolitana do Estado do Espírito Santo, para que seja possível conhecer os conflitos mais comuns relativos à compra coletiva e como eles têm
resolvido esses problemas antes e depois do Decreto. Os resultados da referente pesquisa ainda se encontram em aberto porque ela está em
andamento. Diante do exposto, a opção de elaborar uma legislação mais detalhada não deve constituir-se apenas em um debate teórico, já que
possui consequências no mundo fático, devendo-se indagar sobre qual é a melhor solução para a efetiva proteção do consumidor que realiza
compras coletivas via Internet e, com isso, possibilitar que seja estabelecida uma relação de confiança entre os proprietários de sites que
oferecem serviços de venda on-line e o cliente.

Titulo:

A busca pela efetiva duração razoável do processo penal em prol da credibilidade do poder judiciário

170

Autor(es) Carlos Alberto Reis de Azevedo Junior
IES: UNESA
E-mail para contato: elizabete.mello@estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Duração Razoável; Processo Penal; Princípio; EC 45/04; Teoria do Não Prazo
RESUMO
O presente trabalho visa analisar as consequências para o direito processual penal, advindas da introdução do princípio da duração razoável do
processo como garantia fundamental expressa na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para tanto, será utilizada a pesquisa
bibliográfica que, por meio do estudo de livros, artigos jurídicos, legislação e jurisprudência possibilitará o necessário aprofundamento do objeto
de pesquisa hora em questão. O objetivo da pesquisa é identificar como se posicionam doutrina e jurisprudência no que tange a busca efetiva
pela duração razoável do processo, quais os critérios utilizados para aferição do que é ou não um prazo justo e as consequências geradas pela
inobservância da garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CFRB/88, em face dos demais princípios que norteiam o
processo penal. Com o advento da emenda constitucional 45/2004 - chamada de “reforma do Judiciário” – demonstra-se que introduzido o
princípio-norma da duração razoável do processo na Constituição Federal, culminando na edição de leis que alteraram o Código de Processo
Penal, com a finalidade, dentre outras, de dar maior celeridade aos procedimentos penais. Já em relação à doutrina, observa-se que não há
unanimidade no que tange a fixação legislativa do que seria um prazo razoável para a duração de um processo criminal, sendo certo que hoje a
maioria dos estudiosos do Direito, influenciada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adota a “teoria do não prazo”. Conclui-se que há
muito que fazer para se aproximar ao que seria um processo com duração razoável - verdadeiro devido processo legal - sendo necessário, não
apenas a criação de leis que tornem os procedimentos mais céleres, como também seu efetivo cumprimento, além da observância das leis de
organização judiciária, que por si só evitaria o acumulo de serviço do Poder Judiciário, possibilitando uma prestação jurisdicional mais célere.
Celeridade esta que vai ao encontro da adequada postura de Magistrados e partes na condução e desenvolvimento dos processos de forma a
evitar delongas indesejáveis na busca da Justiça do caso concreto.
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RESUMO
As demandas repetidas são uma realidade contemporânea de todo mundo que refletem a sociedade de massa. Havendo a lesão ou ameaça ao
direito material a pulverização das ações desta natureza causam graves problemas ao Judiciário, tendo em vista a quantidade de demandas
levadas a apreciação e a possibilidade iminente de decisões dispares relacionadas a mesma questão (de direito ou de fato) levada ao Estado-Juiz,
que respectivamente, causam um inchaço a estrutura judicial e a falta de segurança jurídica e isonomia, sendo estes princípios pilares da
formação do Estado de Direito. Insurge, assim, no direito comparado, em especial na Europa, um novo meio de solução destas demandas a fim de
julgá-las de acordo com as suas peculiaridades e não sob as normas de processo civil individual e patrimonial, a partir da formação do processo
modelo a qual constitui um processo coletivo momentâneo de caráter incidental para o julgamento destas demandas “pseudo individuais”. Logo,
resgata o conceito sobre o princípio do Acesso à Justiça sob o viés do Judiciário estar apto a solucionar as demandas de acordo com as suas
especificidades. No Brasil, a aplicação das regras processuais ordinárias as demandas desta natureza é apontada como uma das causas do
fenômeno denominado "Crise do Poder Judiciário" e que, consequentemente, impede que seja oportunizado o efetivo Acesso à Justiça ao
cidadão, não se limitando a uma previsão legal e sua organização no Estado. Desta feita, a fim de promover o Acesso à Justiça material verifica-se
que nos últimos anos houveram inúmeras reformas na legislação vigente para adequar o Judiciário as novas demandas sociais. Como as mesmas
se mostraram infrutíferas surge, assim, o Projeto de Lei 8046/10 que trata do Novo Código de Processo Civil, atualmente em andamento na
Câmara dos Deputados. Dentre as inovações propostas há um novo mecanismo denominado de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
para solução das demandas individuais de massa que se encontram pulverizadas, sob a inspiração do instituto do Musterverfahren em vigência no
ordenamento alemão. Considerando a forma de processamento do novel instituto em que se forma um processo coletivo momentâneo, devido a
concentração das causas em um processo para julgamento, iniciam o debate de como ficarão as demandas coletivas típicas, protegidas pela
tutela coletiva. Assim, o presente trabalho analisará se este novo mecanismo de julgamento coletivo leva a extinção o sistema do microssistema
da tutela coletiva ou se funcionará como um meio de complementação a este, tendo em vista os problemas de exercício que existem neste
microssistema.

Titulo:

A constitucionalidade da penhora do bem de família legal do fiador nos contratos de locação

171

Autor(es) Michely Magri Martins; Eny Ribeiro Borgonhone*
IES: FESV
E-mail para contato: enyborgognoni@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Bem de Família; Fiador Locatício; Postulados Constitucionais; Liberdade de Contratar
RESUMO
O presente estudo buscou investigar a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador nos contratos de locação, face o disposto no
art. 3º, inciso VII da Lei 8.009/90, elencada como uma das exceções à impenhorabilidade do bem de família legal, versus os postulados
constitucionais da dignidade da pessoa humana, do princípio da isonomia e do direito à moradia, questionando se há razoabilidade da garantia do
fiador locatício respaldando a dívida do devedor principal com o seu único bem – diga-se, bem de família, haja vista os ditames constitucionais
aludidos. Também tratou da origem do instituto desta espécie de bem e a adoção do instituto no sistema jurídico brasileiro, além do conceito e
classificação do mesmo, trazendo informações sobre o bem de família voluntário e involuntário, abordando acerca do principal efeito desta
instituição, qual seja, a impenhorabilidade, segundo preceitua o art. 1º, parágrafo único, da lei em objeto, é considerado impenhorável o imóvel,
plantações e benfeitorias de qualquer natureza, equipamentos, inclusive os de uso profissional e móveis que guarnecem a residência, salvo as
hipóteses previstas em lei, expressas de modo taxativo. Também foi abordada a fiança no contrato de locação, com considerações no tocante a
Lei nº 8.009/90, de 29 de março de 1990, em especial o art. 3º, inciso VII da Lei, incluído pela Lei do Inquilinato nº 8.245/91, haja vista os
questionamentos doutrinários sobre a sua constitucionalidade pela permissão que aproveita o único imóvel residencial do fiador para penhora a
fim de satisfazer dívida do locatário (devedor da obrigação principal) perante o locador (credor da obrigação principal). A partir de então se pauta
a pesquisa na flexibilização da impenhorabilidade do bem de família legal nos casos do fiador locatício à luz dos postulados constitucionais dos
princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e também do direito à moradia, dado que também ao fiador tais matrizes devem ser
respeitadas. Os resultados obtidos foram fruto de levantamento jurisprudencial, bibliográfico e análise sistemática da Constituição Federal.
Cumpre registrar que foi tratado de outro princípio, o princípio da função social dos contratos, que está reconhecido no art. 421 do Código Civil,
que assevera: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. O princípio apresenta como objetivo o
equilíbrio das relações jurídicas entre os indivíduos com a intenção de impedir a prevalência de uma parte sobre a outra, alicerçado na dignidade
da pessoa humana, fim maior de todo o ordenamento jurídico. Apresentaram-se jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e entendimentos
doutrinários vários, ressalvando a existência de divergência quantos aos seus posicionamentos. Entretanto, constatou-se, como posição mais
adotada, que a penhora do bem de família legal do fiador locatício é tido como constitucional, sem quebra de garantia constitucional. Ante a isso
se torna patente o entendimento de que as garantias constitucionais possuem um caráter relativo no ordenamento jurídico, cabendo a cada um
suportar a consequência dos ônus de sua livre manifestação de vontade quando do ato de contratar.
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RESUMO
Com advento da Constituição Federal de 1988 as Instituições Estatais não acompanharam efetivamente as evoluções do tecido social pátrio,
notadamente, na presente pesquisa, o Poder Judiciário. Nesse contexto, observar-s-ão dois fenômenos importantes quais sejam a “judicialização”
do conflito político e a “politização” do Judiciário e seu relevante impacto na efetividade dos Direitos Coletivos Lato Sensu. Inicialmente procurase demonstrar que, parcialmente justificado pela experiência tardia, o Brasil não superou o resultado da explosão de litigiosidade decorrente da
expansão econômica e da incapacidade do Estado para dar cumprimento aos compromissos assistenciais e providenciais assumidos com as
classes populares. A pesquisa bibliográfica indica as relações entre o direito e o desenvolvimento socioeconômico e mais especificamente o papel
do direito na transformação modernizadora das sociedades tradicionais. Assim, a problemática contemporânea não encontra solução na
implementação de instrumentos tradicionais que se mostram manifestamente inadequados à complexidade e anseios do tecido social. A Carta
Magna de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no controle dos atos da administração, com a eleição dos valores imateriais no artigo
37 como tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série de instrumentos processuais de defesa dos interesses transindividuais, criou um
microsistema de tutela de interesses difusos referentes à probidade da administração pública, nele encartando-se a Ação Popular, a Ação Civil
Pública e o Mandado de Segurança Coletivo, como instrumentos concorrentes na defesa desses direitos eclipsados por cláusulas pétreas. Um país
cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das desigualdades e a proteção à dignidade humana, alçadas ao mesmo patamar da
defesa da federação e da república, não pode relegar a garantia das liberdades públicas a um plano diverso daquele que a coloca, como uma das
mais belas e justas garantias constitucionais. A premissa básica que justifica a legitimidade da Justiça Constitucional parte da ideia da
complementaridade entre Democracia e Estado de Direito, pois enquanto Democracia consubstancia-se no governo da maioria, baseado na
soberania popular, o Estado consagra a supremacia das normas constitucionais o respeito aos direitos fundamentais e o controle jurisdicional do
Poder Estatal, não só para proteção da maioria, mas também, e basicamente, dos direitos da minoria. Embora inquestionável que resida,
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao
Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria
Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que
sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais
impregnados de estatura constitucional. A abordagem metodológica para a compreensão do fenômeno apresentado se constrói
quantitativamente, sendo por coleta de material investigativo nas mais diversas bibliotecas públicas e privadas, além do aprofundamento em
obras clássicas e volumes da seara jurídica e ainda material de apoio na rede internacional de dados. Destarte, algumas soluções aparentemente
possíveis se mostram destacadas e têm como característica principal a desconstrução do paradigma tradicional da Tutela Coletiva do Consumidor
(lê-se como cidadão das massas) para sistematizar e melhorar as regras brasileiras para os Direitos de Massa como o fito de proporcionar a
continuidade do desenvolvimento econômico e seus reflexos na melhoria de qualidade de vida do cidadão brasileiro.
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RESUMO
Diante do flagrante estado de vulnerabilidade social e imperícia estatal no que atine à segurança pública, surge um questionamento importante a
ser investigado: Quais são os principais obstáculos para a efetividade da Segurança Pública, nos moldes do artigo 144 da CRFB/88? Para
consecução desse propósito, realizou-se pesquisa exploratória, com levantamentos bibliográficos e documentais, com o intuito de elucidar os
conceitos de segurança pública e ordem pública e cidadania, identificando os direitos e deveres dos cidadãos, com a finalidade de entender o
papel do Estado e da sociedade nessa empreitada. Além de diferenciar a ideia do pacto social, na perspectiva de Hobbes e Rousseau, com o
objetivo substancial de identificar os possíveis entraves para o efetivo cumprimento da letra da norma. O presente trabalho pretendeu analisar a
efetividade da Segurança pública, lançando luz a uma reflexão da atual realidade de insegurança experimentada pela sociedade. Analisando o
artigo que hospeda a matéria objeto do estudo, foi possível identificar que o Estado é o garantidor da segurança dos cidadãos, e, estes por sua vez
têm responsabilidades e deveres solidários nessa empreitada. Ainda nesta análise, ficou entendido que o sistema de segurança pública é
complexo, sendo constituído por órgãos, objetivos, profissionais e controle que devem funcionar de forma coordenada e precisa. Examinando a
formação do Estado, evidente ficou que houve a concordância de um “pacto” que legitimou o Estado soberano a manter a ordem pública, ainda
que de forma coercitiva. No entanto, no atual Estado Democrático de Direito, não há outro meio de se manter esta ordem, senão pautando suas
ações no respeito aos direitos e garantias individuais. Verificou-se ainda, e principalmente, que segurança pública não se concretiza com exércitos
de policiais bem armados, mas sim com exércitos de cidadãos bem conscientes e comprometidos com a sociedade e com armas potentes
conhecidas por políticas públicas, que devem ser implementadas pelo Estado. Diante desse estudo, foi possível identificar alguns obstáculos à
efetividade da segurança pública nos termos do artigo 144 da CRFB/88. Dentre os quais se tornou evidente: A falta de integração e clareza na
divisão de tarefas entre os órgãos e agentes executores da segurança pública; A desobediência ao pacto social por parte do Estado e sociedade;
Inobservância dos direitos e garantias individuais por parte do Estado no tocante ao poder de polícia; Desrespeito mútuo entre polícia e
sociedade; Ausência de políticas públicas eficazes; Falha no exercício da cidadania aliada a uma cultura individualista, imediatista alem da
banalização e aceitação do estado de violência atual. Curioso é que todos esses obstáculos acabam por incidir no indivíduo, seja ele no papel de
governante, agente público ou cidadão comum, em que pese a construção da tão almejada paz social depender de cada um e de todos. Em
suma, a premissa maior deve ser a busca e a construção de uma sociedade harmônica, pacífica, justa e igualitária, obstinada aos fins traçados pela
Constituição.
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RESUMO
Este trabalho pretende apresentar a pesquisa “A Formação do Mediador: Brasil e EUA.” desenvolvida no âmbito do Laboratório Fluminense de
Estudos Processuais – LAFEP/FD-UFF. A pesquisa pretende analisar a problemáuca da formação do mediador em nossa cultura jurídica, em
comparação, por contraste, com a formação deste nos Estados Unidos da América. Se nos EUA a mediação é entendida como uma “alternative
dispute resolution” (alternativa ao processo judicial) difundida amplamente dentro e fora dos tribunais, aqui este caráter é duvidoso, já que a
força motriz “defensora” deste instituto “alternativo” parte do próprio Judiciário. A formação do mediador, inserido na própria “lógica do
contraditório” que marca nossa cultura jurídica põe em cheque a eficácia de tal instrumento, pois se pretende que operadores do direito, já
inseridos em nossa “cultura de sentença”, sejam “terceiros imparciais em um processo autocompositivo de resolução de conflitos”. Assim, as
práucas subjacentes a nossa cultura jurídica e judiciária são de profunda importância para a implementação da mediação no Brasil. A pesquisa
tem como objetivos a) traçar um panorama da formação dos mediadores no Brasil, a partir das iniciativas do Judiciário, revelando seus sentidos;
b) descrever a formação do mediador que explicite, para além dos discursos doutrinários, as falhas e acertos do processo de capacitação hoje
usado; c) identificar o impacto que a cultura judiciária tem na formação do mediador; d) explicitar as diferenças nos modelos de formação
brasileiro e norteamericano. No que se refere à metodologia e à forma de análise dos resultados, a percepção da mediação, inspirada em um
olhar antropológico comparativo, pressupõe que as práticas, os discursos e representações do mundo do direito mantêm uma relação recíproca
de influência com a sociedade brasileira. É preciso, portanto, uma visão crítica que vá além do tradicional “direito comparado” doutrinário, que se
limita a encontrar equivalentes jurídicos em diferentes ordenamentos jurídicos. Assim a metodologia a ser utilizada é a análise comparativa, sob
um viés antropológico. A construção do objeto far-se-á por meio de pesquisa empírica, com a utilização de entrevistas e “observação
participante”, especialmente, para a partir daí, contrastar o que se “viu” com a bibliografia disponível em relação à formação do mediador nos
Estados Unidos e Brasil. Reforça-se que o caráter comparado, na análise dos dados, não tem como objetivo procurar semelhanças em categorias
abstratas, mas justamente diferenciar o que se distingue nas duas situações, de modo a contextualizá-las com a realidade em que estão inseridas,
possibilitando uma compreensão de como se opera a formação dos mediadores frente a realidades diferentes, e de que maneira a simples
importação de categorias estranhas a nossa cultura pode afetar a administração de conﬂitos dentro do Poder Judiciário. Inicialmente, vem sendo
depreendida uma investigação acerca da formação dos mediadores judiciais e das práticas e mediação judicial no Estado do Rio de Janeiro.
Pretende-se, neste contexto, descrever como opera a formação dos mediadores judiciais no interior do Judiciário, acumulando-se dados
suficientes para uma análise comparativa posterior, no que se refere à formação dos mediadores de conflitos. Conforme o ponto atual da
pesquisa, nossa constatação inicial, de maneira geral, é que os obstáculos na implantação da mediação no Brasil não são apenas normativos, mas
principalmente culturais, pelos traços de nossa cultura jurídica profundamente judiciária. Por ser uma mediação judicial, ocorrer no interior do
Judiciário e no curso de um processo judicial ela é apropriada por uma lógica que lhe seria estranha e que põe em cheque todo o procedimento
tal qual descrito e idealizado na doutrina dos processualistas brasileiros.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta o instituto da guarda compartilhada, consagrado através da Lei Federal nº 11.698/08, que altera os artigos 1.583 e
1.584 do Código Civil Brasileiro, como meio de combate à manipulação por parte de um dos genitores aos filhos, denominada por alienação
parental. Tal análise se consubstancia no sentido de que, através do instituto da guarda compartilhada, os genitores têm a possibilidade de
participar efetivamente da educação e crescimento dos filhos, exercendo o poder familiar em sua plenitude e evitando um desgaste psicológico
do menor, como também observando o que é melhor ao seu interesse. O estudo partiu da análise da conceituação da guarda compartilhada e da
abordagem de sua aplicação e eficácia tendo em vista o seu surgimento como um mecanismo a atender e a adequar as deficiências existentes nos
outros modelos de guarda, a exemplo o da guarda unilateral. Posteriormente, abordou-se seus aspectos históricos frente ao ordenamento
jurídico brasileiro como também, sua configuração e evolução no direito comparado e, ainda, demonstrando que a Lei 11.698/08 não inovou ao
prever a guarda compartilhada, uma vez que apenas reafirma obrigações da autoridade parental que já existiam no ordenamento jurídico,
fazendo uma análise crítica do instituto ora abordado. Ademais, realizou-se a análise dos princípios constitucionais atinentes à guarda
compartilhada, tais como: princípio da doutrina da proteção integral, princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, princípio da
convivência familiar e por fim, o princípio da igualdade entre os cônjuges. Após os apontamentos apresentados, deu-se início ao tema proposto
abordando para tanto, o contexto da alienação parental e a importância do instituto da guarda compartilhada, em especial, o de tentar evitar a
condenação da criança ou adolescente a uma “pena” de afastamento de um de seus pais, o que, por vezes, obsta o convívio numa fase que é de
extrema descoberta e auto-conhecimento, como também, buscará apresentar o importante caráter de recomposição das funções dos genitores e
do resguardo do interesse do menor. Sem a pretensão de esgotar o tema, além da legislação, da doutrina e dos princípios jurídicos, este trabalho
abordou de forma crítica a prática do instituto da guarda compartilhada, verificando seus benefícios e malefícios, além das dificuldades
encontradas em sua aplicação. Para isso, analisaram-se casos concretos e recentes julgamentos nos tribunais, além de ter verificado qual o
entendimento na jurisprudência. Por fim, concluiu-se que a guarda compartilhada é a melhor forma de combate à alienação parental, uma vez
que ambos os genitores estão presentes na criação e educação de seus filhos, dificultando a influência de apenas um deles na formação da
criança ou adolescente. Entretanto, apesar de todos os benefícios trazidos pela guarda compartilhada, este estudo verificou que tal medida é de
difícil implementação quando os genitores não conseguem manter um convívio harmônico, uma vez que necessita de constante comunicação
entre eles para decidir questões importantes na criação e educação de seus filhos. Mesmo estabelecendo a Lei Federal nº 11.698/08 preferência
da guarda compartilhada sobre outros tipos de guarda, esta medida deve ser implementada após estudo psicossocial da família, verificando no
caso concreto a possibilidade de efetivação da medida para o melhor interesse da criança e do adolescente.
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RESUMO
O tema versa sobre a guarda compartilhada, e ao longo da pesquisa buscará responder a seguinte indagação: É possível identificar divergências de
opiniões sobre a aplicabilidade da guarda compartilhada entre os profissionais da área psicossocial e os operadores de direito nas varas de família
da grande Vitória? Para tanto, o objetivo do estudo é analisar quais desvantagens podem ser observadas na determinação da guarda
compartilhada prevista na Lei nº 11.698/08. No intuito de tratar de forma aprofundada os aspectos relevantes do tema foi utilizada a pesquisa
exploratória No que se refere aos procedimentos técnicos, foi utilizado o método indutivo, que é aquele que se fundamenta em premissas
menores, e pode alcançar às generalidades de propriedades de um determinado fenômeno. De acordo com o problema e o objetivo a ser
atingidos no estudo, a pesquisa realizada é uma revisão de literatura, nesse sentido, elegeu-se o método bibliográfico como procedimento. No
estudo, também se fez uso da pesquisa de campo, onde foram realizadas entrevistas com profissionais que pertencem ao tema, como uma
assistente social, um juiz e advogados da área de família. Espera-se que com esse tipo de guarda diminua a disputa entre genitores que, de forma
equilibrada, deverão viver em sua plenitude a relação com seus filhos. Se existir entre os ex-cônjuges discernimento suficiente e capacidade de
separar a relação conjugal frustrada da relação parental eterna, a adoção da guarda compartilhada será a fórmula ideal para os dias atuais. As
alterações nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02 foram importantes, caracterizam-se pelo amplo debate que causam, a respeito da adequação da
medida, como quanto à maneira como redigidos os dispositivos. Diante da contextualização descrita no trabalho, observou-se que a doutrina
pátria avança não apenas quando promove estudos inerentes ao direito comparado, como ocorreu com a guarda compartilhada, mas por
esclarecer os mistérios que cercam os institutos jurídicos introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro. Existem dificuldades a serem trilhadas
quanto à aplicabilidade da lei em estudo, principalmente no que se refere à guarda compartilhada, em casos, onde não existe acordo entre os pais
sobre o menor para fixação judicial, por exemplo. Essa situação acaba prejudicando o menor, principalmente no que diz respeito a plenitude do
convívio familiar e da responsabilidade conjunta dos pais. Sendo este o ponto crucial de discussão. Concluiu-se que as principais desvantagens
que podem ser observadas na determinação da guarda compartilhada prevista na Lei nº 11.698/08 são as seguintes: aplicação precária, porque,
na maioria das vezes é confundida com a guarda dividida, onde há alteração de local de residência a cada semana ou quinzena, deixando a criança
sem referência social, podendo caracterizar à falta de referência nos direcionamentos. A guarda compartilhada pode gerar insegurança,
instabilidade emocional e social devida às perdas no processo de formação da personalidade dos filhos e falta de um lar fixo. Para crianças na
faixa etária de 4 e 5 anos, existe a necessidade maior de se sentirem seguras em uma moradia. Caso um dos genitores more distante da escola ou
não possui uma habitação apropriada para receber os filhos e pode gerar dificuldades na realização das tarefas escolares e esta não é a intenção
do legislador. Por isso, cada caso deve ser criteriosamente analisado, sob pena de prejuízo emocional para o menor. Nesse sentido é
imprescindível que sejam analisadas as plenas condições de um equilibrado convívio familiar e principalmente a responsabilidade conjunta dos
pais, para que a criança obtenha uma boa formação de personalidade, e progresso na vida moral, na conduta e formação psicológica do mesmo
futuramente.
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RESUMO
Tema de extrema complexidade e amplamente controvertido, as políticas de ação afirmativa são abordadas através da análise comparativa entre
os modelos norte-americano e brasileiro, em observância ao Princípio Constitucional da Igualdade, visto sob o prisma formal e material. Recorrese a uma avaliação histórica de tais políticas e suas justificações motivadoras. Dentro dessa temática, são abordados, concomitantemente,
aspectos relacionados à compatibilidade do instituto, às disposições legais autorizativas e o entendimento vigente entre os meios doutrinários,
jurisprudenciais e sociais. Reportar-se ao direito comparado e a experiência de outros países, às bases argumentativas de sustentação e a
distinção principiológica de seu principal instrumento de perpetração, qual seja, o princípio da igualdade material, substantiva ou de resultados.
Relativamente à discussão conceitual, são esposados os diversos significados etimológicos que cercam o instituto da ação afirmativa,
manifestados, justificadamente, não apenas no campo jurídico, por força da interdisciplinaridade com outras ciências, em especial as sociais. Da
mesma forma são tratadas as discriminações, ressaltando a legitimidade das mesmas, suas diversas espécies, teorias interpretativas e o
posicionamento do Judiciário brasileiro. Prossegue com o relato histórico dos primeiros registros no ordenamento jurídico pátrio, ressalvando
que sua incipiente introdução deu margem a uma série de interpretações equivocadas, fruto da utilização de motivos justificadores inadequados
à realidade brasileira, pouco arraigada se comparada ao paradigma europeu e norte-americano. Relata, no campo do Direito do Trabalho, a
implementação de iniciativas pioneiras, com reflexo na inserção da mulher no mercado do trabalho. Conclui-se pela total compatibilidade das
políticas de ação afirmativa com o ordenamento jurídico pátrio, resultante da utilização de instrumento ponderador dos interesses conflitantes,
ressalvando o seu papel fundamental na redução das desigualdades, notadamente aquelas referentes às relações de gênero.
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RESUMO
Até o advento da Lei nº10.684/2003, o contribuinte podia pagar e requerer a extinção da punibilidade, nos crimes contra a ordem tributária, até a
denúncia. O dispositivo em questão, ao ser introduzido, não trouxe em seu contexto o limite temporal para aplicação do instituto. Sendo assim,
questiona-se: Qual a importância do limite temporal para a aplicação da extinção da punibilidade pelo pagamento das dívidas oriundas dos crimes
contra a ordem tributária? O presente trabalho tem como objetivos específicos, contextualizar a evolução da legislação brasileira no que tange
ao instituto da extinção da punibilidade para os crimes contra a ordem tributária; analisar as fases da ação penal; determinar com base na
doutrina atual, qual o entendimento dos doutrinadores sobre a questão; fazer um levantamento jurisprudencial nos Tribunais Superiores
brasileiros sobre limite temporal para aplicação do referido assunto. A metodologia aplicada quanto ao tipo de pesquisa será exploratório e
quanto aos procedimentos técnicos será a bibliográfico, ou seja, o trabalho será elaborado ao longo de três períodos, a partir de material já
publicado, constituídos principalmente de livros, artigos periódicos, materiais disponibilizados na internet e jurisprudências. Com o advento da Lei
nº 10.684/2003, as discussões que haviam sobre a admissibilidade do parcelamento do débito fiscal como forma de extinção da punibilidade, e
ainda a possibilidade de ser concretizado após o oferecimento da denúncia, foram encerradas, pois conforme estabelece a referida lei, enquanto
durar o parcelamento a pretensão punitiva do Estado estará suspensa. Contudo, no que se refere ao limite temporal para aplicação do instituto
da extinção da punibilidade pelo pagamento e ou parcelamento do débito, a lei não foi clara, gerando dois posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais acerca do assunto. Para aqueles que defendem que não existe limite temporal, a extinção da punibilidade pelo pagamento pode
ocorrer em qualquer fase do processo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Já aqueles que defendem a existência
do limite temporal, a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito nos crimes contra a ordem tributária, estaria limitado ao trânsito em
julgado da sentença. Entende-se mais acertado o segundo entendimento devendo se limitar ao trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, pois após esse momento surge para o Estado a pretensão executória, razão pela qual não haveria mais que se falar em pretensão
punitiva. A importância do limite temporal para aplicação da extinção da punibilidade relaciona-se ao fato de que o Estado não deve ser apenas
um mero instrumento de arrecadação. O infrator poderá sonegar ao longo do período, onde caso seja descoberto, e somente se descoberto, ele
pode aguardar sair a sentença penal condenatória e pedir no mínimo a suspensão da pretensão executória aderindo a um parcelamento. Tal
medida não merece prosperar, pois não seria nem justo com os demais contribuintes que cumprem com suas obrigações pagando o tributo na
data estipulada, esperando pela contraprestação em educação, moradia, saúde, segurança e tantas outras questões sociais. Não obstante,
considerando as várias alterações na legislação, se resolverem utilizar essa hipótese de inimputabilidade nos crimes contra o patrimônio, o
processo penal se tornará um verdadeiro instrumento de impunidade, gerando um grande problema para a sociedade. Sendo assim, resta claro
que deve haver limite para se requerer a extinção da punibilidade pelo pagamento nos crimes contra ordem tributária. E esse limite deve ser a
sentença penal condenatória, no máximo, pois após transcorrido esse prazo, o Estado deve cumprir o que preconiza a legislação, qual seja,
executar a sentença e punir verdadeiramente o infrator pelo crime cometido.
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RESUMO
Com o avanço tecnológico a Internet viabilizou o exercício da sociabilidade mediada por computador refletindo consideravelmente na forma da
comunicação da sociedade. O excesso de trabalho e a falta de tempo ﬁzeram da Internet por meio de seus portais de serviços on-line uma
prática social comum. Práticas como alugar um filme para assistir no DVD, criar um álbum de fotos ou produzir um vídeo caseiro para registrar
momentos especiais tornaram-se objetos do ambiente virtual sendo substituídos por locadoras virtuais, álbuns e filmadoras digitais. Contudo, é
importante orientar e alertar que os dados inseridos na Internet, principalmente nos ambientes virtuais, quando acessados podem despertar
determinados interesses nos usuários conectados estabelecendo relações afetivas e/ou sexuais. A infidelidade virtual decorre então, de
relacionamentos virtuais entre cônjuges, companheiros ou pessoas comprometidas com terceiros. Diante da relevância e do interesse social e
jurídico do tema no presente trabalho investigaram-se os impactos positivos e negativos, psicológicos e fisiológicos originados da evolução
cibernética no contexto sociocultural e socioafetivo. Buscou-se averiguar quais os recursos para a interatividade nos ambientes virtuais
abordando as formas síncrona e assíncrona de envio de mensagens eletrônicas que auxiliam na infidelidade virtual verificando em que hipóteses
esta pode ser caracterizada, analisando as diferenças dos relacionamentos virtuais e reais observando a distinção entre infidelidade moral e
infidelidade material. Finaliza o capítulo em relação à constitucionalidade das provas decorrentes de ambientes virtuais, de que maneira as
mensagens de correspondência eletrônica podem ser apresentadas como meio de prova sem violação aos direitos da personalidade como o
direito à inumidade e a privacidade.A segunda parte do trabalho dedicou-se ao estudo do Direito da Família, a consutuição e a dissolução das
entidades familiares decorrente das relações interpessoais, sendo o casamento e a união estável os mais pertinentes ao estudo proposto.
Verificaram-se como os relacionamentos são disciplinados tratando dos direitos e deveres de cada um dos cônjuges ou companheiros. Sobre o
casamento abordou-se sua natureza jurídica e sua finalidade tratando os seus efeitos pessoais e sociais, assim como os dispositivos legais que o
disciplinam como os deveres do casamento recíprocos entre os cônjuges que preservam sua manutenção ou as causa terminativas como a
separação e o divórcio que implicam na sua dissolução ou rompimento. Já sobre a união estável se verificou quais os requisitos que o configuram,
em que aspectos ele se equipara ao casamento e a hipótese de ser configurada a infidelidade virtual. Finalmente concluiu-se o estudo analisandose aspectos jurídicos como dos alimentos, do nome de casado e a indenização por dano moral decorrentes da infidelidade virtual tendo como
base o entendimento da doutrina e da jurisprudência. Em relação ao pedido de indenização por dano moral se verificará sua viabilidade por meio
de jurisprudência fundamentadas na quebra do dever de respeito e consideração mútuos em face do cônjuge ofensor, tratando da
responsabilidade civil, do dano moral diante do ato ilícito e verificando quais os requisitos na arbitragem para a fixação do quantum indenizatório.
A legalidade do pedido de indenização por danos morais em face do(a) amante também é uma hipótese investigada da qual se tenta comprovar
sua possibilidade por meio de análise jurisprudencial favorável. Diante do exposto os elementos contextualizados no presente trabalho se fazem
necessários para a apuração da possibilidade da discussão acerca da infidelidade virtual assim como seus reflexos no aspecto jurídico e social a
fim de conscientizar a sociedade diante das inovações trazidas pela tecnologia.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é elucidar os obstáculos que dificultam e/ou impedem a inserção do portador de deficiência no mercado de
trabalho. Ademais, pretende-se também apresentar uma visão histórica dos portadores de deficiência desde a idade antiga até os dias atuais,
tendo como objetivo esclarecer a seguinte questão: Quais são os obstáculos, para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho?
Far-se-á uma abordagem acerca da atuação do Estado, sob o paradigma de Estado Democrático de Direito, no que concerne a efetividade da
justiça social eventualmente empreendida por meio de políticas públicas que tenham como foco garantir o direto à pessoas com deficiência de
ingressarem no mercado de trabalho. Para tanto, a pesquisa irá utilizar a metodologia exploratória, com base legislação brasileira, nos
entendimentos doutrinários, bem como a pesquisa jurisprudencial. O procedimento de exclusão historicamente imposta às pessoas com
deficiência vem se relativizando ao longo do tempo, por intermédio da implantação de leis constitucionais, infraconstitucionais e principalmente
pela conscientização da sociedade sobre as potencialidades desses indivíduos. Muito embora, a legislação brasileira vem gradativamente se
aprimorando, visando esta inclusão, de forma que o portador deficiência tenha a sua autonomia e seu reconhecimento de identidade social,
conferindo-lhes os direitos à saúde, à educação, bem como a criação de políticas públicas para que estes direitos não deixem de existir. E, um dos
principais obstáculos para a inserção do portador de deficiência na sociedade está relacionado com a educação, pois o sistema de efetivação de
projetos que visam garantir à integração e a capacitação profissional do deficiente no mercado de trabalho ainda são falhos. Salienta-se que ainda
há uma necessidade de responsabilidade estatal, principalmente no que tange o direito dos portadores de deficiência de se integrar no mercado
de trabalho. Pois a grande dificuldade que as empresas possuem em preencher a cota mínima de portadores de necessidade, estabelecida pela lei
federal é a ausência de capacitação profissional dos portadores. Além da necessidade de responsabilidade estatal para criação de políticas
públicas, também far-se-á necessário que as empresas também ofereçam condições dignas para o exercício da função, com igualdade e
possibilidade de elevação profissional do portador de deficiência, promovendo a valorização da diversidade e consequentemente a eliminação de
qualquer tipo de discriminação. Assim, avaliando o tema proposto, observa-se que, as pessoas portadoras de deficiência, estão cada vez mais
próximas da igualdade em termos de capacitação profissional e competência para exercer algum tipo de atividade remunerada, bastando-se
apenas a efetivação dos instrumentos já existentes que visam promover à igualdade a aceitação destas pessoas de acordo com as suas diferenças
como forma de consolidar o Estado Democrático de Direito em que vivemos. Portanto, conclui-se que os principais obstáculos, para a inclusão da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho são: a ausência de políticas públicas que visam profissionalizar os portadores de deficiência,
garantindo melhores condições de reabilitação, comunicação e mobilidade, bem como a ausência de projetos econômicos que estimulam as
empresas para sua adequação as normas garantidoras da cota mínima de portador de deficiência.
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RESUMO
Este estudo objetiva trazer informações atuais e úteis referente à possibilidade da guarda compartilhada sem o consenso dos pais. Buscou-se
responder a seguinte indagação: Qual tem sido o posicionamento dos magistrados que atuam nas varas de família de Vila Velha quanto a
possibilidade de imposição da guarda compartilhada sem o consenso dos pais? Para a elaboração deste trabalho foi utilizada a pesquisa
exploratória, com coleta de dados na jurisprudência do TJ-ES, além de procedimento bibliográfico e documental, A pesquisa ora mencionada
compreenderá as Varas de família do Município de Vila Velha do Estado do Espírito Santo e visa levantamento do posicionamento dos
magistrados quanto à possibilidade de imposição da guarda compartilhada sem o consenso dos pais no período de 2012. Teve como principais
objetivos: Conceituar guarda compartilhada, analisar a diferença entre diferentes tipos de guardas e Realizar levantamento jurisprudencial no TJES. Embora o presente trabalho é destina ao Comarca de Vila Valha, uma análise de dados abrangendo todo o Estado do Espírito Santo se
processou por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no período de 21/01/2009 a 27/08/2012 sobre guarda
compartilhada, de forma ser possível verificar 07 ocorrências em diversas Varas de Família abarcando o tema. A ausência de consenso fica
patente nas pesquisas devido ao excesso de sentimentalismo aflorados entre os envolvidos, gerando uma acirrada disputa, onde na maioria dos
casos o que se evidencia é situação diversa que distancia da razão maior que recai aos interesses da criança, o que justifica a possibilidade de
intervenção do magistrado na questão em testilha. No presente trabalho a preocupação em relação a esta animosidade existe em razão dos
sujeitos de direito envolvidos, os filhos dependentes dos pais. Neste sentido, muito se buscou a fim de proteger estes que serão sempre o lado
mais frágil da relação. Polemicas surgem quando da decisão do tipo de guará ideal, se a guarda unilateral ou compartilhada, como já
demonstrado neste trabalho, há os que defende a unilateral e outros que defendem a compartilhada e cada um defende com seus argumentos,
fato é que o direito de assistência em todas as suas formas tem que ser aplicados. Face aos estudos realizados, concluí-se que o posicionamento
majoritário dos magistrados das varas de família de Vila Velha declina-se pela imposição guarda compartilhada quando não houver consenso
entre os pais. Embora não abraçado por unanimidade certo é que o direcionamento majoritário de manter a guarda compartilhada são
fundamentadas sempre no interesse do menor, assim a guarda compartilhada é o sistema que mais irá permitir um convívio com os genitores e
nesse sentido, atendendo os direitos da criança e do adolescente em crescer em um ambiente amistoso e protegido.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar a conexão entre o ativismo judicial e a judicialização da política como formas de concretização dos
direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito. Em seu núcleo central, questiona-se a legitimidade da constante atuação do judiciário
em temas políticos, afrontando por vezes, o Princípio da Separação dos Poderes adotado pela Carta Magna Brasileira. Fazendo ainda, uma
abordagem sobre o recente contra-ataque do Legislativo a esta atuação do Judiciário através da PEC 33 de autoria do Deputado Federal Nazareno
Fonteles, que pretende amordaçar o Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade e condicionando o efeito das súmulas
vinculantes, podendo causar uma grande fragilidade à democracia brasileira. A metodologia adotada foi o estudo aprofundado de diversos artigos
científicos e livros de renomados doutrinadores especializados no tema. Através desta análise, foi possível apontar como resultado, a legitimidade
da Corte Constitucional para atuar de forma política. Legitimidade esta que aqui é analisada através da ótica do movimento neoconstitucionalista,
em que há o reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos, estes com poder de irradiar os seus efeitos por todo o ordenamento
jurídico, e a valorização da sua importância no processo de aplicação do Direito, podendo o intérprete (juiz) fazer uso da ponderação e de
métodos mais flexíveis de interpretação. Esta perspectiva, possibilita a Suprema Corte garantir os direitos fundamentais inseridos na Constituição
independentemente de sua regulamentação, fazendo uso da conexão entre o direito e a moral, observando os atuais anseios sociais, tornando-a
indiretamente numa “Casa do Povo” tal qual o parlamento, isto em razão do seu papel de guardiã previsto na própria Constituição Federal.
Fazendo-se uma leitura histórica do positivismo jurídico, bem como da evolução do Direito Constitucional Brasileiro, do atual papel do Poder
Judiciário no controle de constitucionalidade, do neoconstiucionalismo e dos princípios constitucionais que embasam a atuação da Suprema
Corte, foi possível verificar que, não obstante os receios do Legislativo, e de parte da doutrina entender ilegítima a atuação política da Suprema
Corte, apresentando riscos para a democracia, certo é que, utilizar o dogma Kelseniano do legislador negativo é impedir um dos fins mais
essenciais da Carta magna, qual seja, a promoção dos direitos fundamentais. Ante o exposto, conclui-se que a democracia não pode ser
compreendida pura e simplesmente como a possibilidade do povo escolher os seus representantes, mas deve ser vista sob o ângulo de que os
direitos dos cidadãos devem ser cumpridos pelo Poder Público, tendo o Poder Judiciário a legitimidade de fazer com que os comandos da
Constituição saiam do papel, mas com certa moderação e observando sempre os limites substanciais e formais expressos na Constituição Federal.
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RESUMO
O trabalho tem por objeto a reunião e análise da jurisprudência brasileira em prol dos animais não humanos com a finalidade de investigar em
que medida essas decisões contribuem para a modificação do paradigma antropocêntrico predominante. A pesquisa se justifica porquanto
oferece elementos para refletir sobre a coerência das atuais limitações da teoria de direitos adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A
seleção das decisões foi feita com base em casos especialmente emblemáticos, sendo possível citar como exemplos aqueles relativos à rinha de
galos, à farra do boi, ao habeas corpus impetrado na Bahia em favor da chimpanzé Suíça, bem como a existência de decisões indeferindo a
penhora de certos animais e outras concedendo a guarda compartilhada a casais divorciados. Vale destacar que a importância da análise desses
julgados está relacionada ao papel da hermenêutica na construção da cultura jurídica em certo momento histórico, pois o texto legal não está
separado da sua realidade. Isso significa dizer que a interpretação que se dá aos dispositivos é essencial para a correta compreensão das normas
jurídicas, inseridas que estão em um determinado contexto. Nesse senudo, os resultados produzidos pela pesquisa indicam que a atual teoria de
direitos que fundamenta o ordenamento jurídico brasileiro vem passando por um processo de transformação no que tange à tutela dos animais
não humanos. Essa constatação também encontra eco na insurgência de diversas doutrinas que enxergam esses animais como sujeito de direitos
ou, no mínimo, reconhecem a sua dimensão sensível e a necessidade de lhes proteger, ainda que como objetos de direitos. Isto é o que vem
dispondo, inclusive, a legislação mais recente sobre os animais. Trata-se de compreensão que, paulatinamente, vem se contrapondo à perspectiva
civilista tradicional de que os animais são bens, coisas, patrimônio e que, com base nisso, poderia o ser humano fazer aquilo que lhe aprouvesse
com esses seres. A relevância da pesquisa em questão reside justamente no fato de ela subsidiar uma análise mais precisa sobre a existência ou
não de uma tendência modificadora do paradigma jurídico antropocêntrico predominante há séculos, ou seja, ela possibilita a investigação sobre
se é plausível afirmar, de fato, que vivemos o início de uma ruptura com relação a essa concepção de Direito profundamente enraizada na
sociedade brasileira.
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RESUMO
A Linguagem Jurídica, em geral, é cheia de formalismos e saber usá-la adequadamente depende de um contrato de cooperação e de interação
entre o operador de direito e os seus interlocutores em um contexto específico. Embora o rigor e a formalidade sejam características da
linguagem jurídica, há casos em que enunciados informais são usados com propósitos interacionais de persuasão e convencimento, maximizando
ou minimizando conflitos conforme o interesse dos interlocutores. As proposições de petições jurídicas, se utilizadas inadequadamente,
interferem muito na compreensão e retenção de uma informação linguística. Entretanto, existem estratégias capazes de modificar a
compreensão e a comunicação dos enunciados jurídicos. A arte de desenvolver habilidades linguísticas argumentativas necessárias ao convívio
social está diretamente ligada às estratégias de polidez. Justifica-se a relevância dessa pesquisa por sabermos que, na atualidade, o direito
caminha muito mais para ações de conciliações do que para ações de conflitos. Neste trabalho, tivemos o objetivo de analisar estratégias
sociointeracionistas de preservação das faces aliadas ao uso das estratégias de polidez em peças processuais, com o fim de contribuir para evitar
o fracasso nas interações da comunicação jurídica. Adota-se como referencial teórico a Teoria da Polidez, desenvolvida por Brown; Levinson
(1987), que é plenamente integrada à Teoria das Faces, do sociólogo Goffman (1967, 1980). Essas teorias são muito influentes, bem como
abordadas com frequência pelos linguístas na atualidade. Brown e Levinson defendem que a polidez é um dos elementos fundamentais da vida
sociocultural e, portanto, uma condição necessária à comunicação eficaz. Na metodologia, utiliza-se o método de caráter hipotético-dedutivo,
numa análise de conteúdo qualitativa e quantitativa, onde no nosso corpus utilizamos peças processuais cíveis cearenses. Nesses documentos,
comparam-se atitudes linguísticas, identificamos o trabalho com as faces das partes envolvidas e, comprovamos que há nessas peças jurídicas a
apresentação de mais de duas faces. Reconhecemos, também, as principais estratégias de polidez - on- record, off - record e badly- off –record e
observa-se que nas peças processuais analisadas, apesar da utilização de uma linguagem formal através da polidez positiva, também, fez-se uso
da polidez negativa. Até o presente momento, constata-se que a polidez linguística está presente em todos os tipos de discurso da linguagem
jurídica e que os atores sociais envolvidos na interação, quase sempre, buscam preservar as faces envolvidas.
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RESUMO
O Projeto de Lei nº 8.046/2010, ora em trâmite na Câmara dos Deputados, em Brasília, popularmente chamado de “Projeto do Novo Código de
Processo Civil”, propõe retirar, como regra, o efeito suspensivo do recurso de Apelação, sob o argumento de que é preciso dar maior efetividade
ao processo civil, a fim de que a Justiça responda mais rápido àquele que reclama a tutela estatal para solução de um conflito. Para compreender
a proposta, antes é preciso saber que a Apelação é um recurso que visa, por meio do reexame de um órgão superior, a reforma ou invalidação de
julgado anterior. Hoje, em regra, a Apelação é recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, sendo este último um efeito que impede a eficácia da
sentença de primeira instância. Ou seja, a sentença até pode ser procedente, mas o autor não poderá executá-la, nem mesmo provisoriamente,
pois houve ajuizamento de um recurso que bloqueou a pretensão executória daquela decisão. É certo que a proposta de retirada do efeito
suspensivo, como regra, do recurso de Apelação, pauta-se nos princípios constitucionais da Celeridade, da Efetividade e da Razoável Duração do
Processo, que determinam que os processos judiciais devam ser céleres e tenham duração não menos do que o razoável, com respostas tão
concretas quanto efetivas. Entretanto, o grande questionamento é se, com a retirada do efeito suspensivo do recurso de Apelação, não se estaria
afrontando também a outros princípios constitucionais, como o do Devido Processo Legal, o do Contraditório e o da Ampla Defesa. Eis o cerne da
questão. Como decidir o caminho a seguir se princípios constitucionais tão poderosos, aparentemente, mostram-se em conflito? Considerando o
panorama atual do direito processual civil, revelado pelos recentes números publicados pelo Conselho Nacional de Justiça, a retirada do efeito
suspensivo, como regra, do recurso de Apelação preocupa, pois é grande a possibilidade de se colocar em risco o direito que a todos é assegurado
de responder à lide dentro de uma instrumentalidade igualitária e com todos os meios possíveis e legais de defesa, ou seja, é sério o risco de
ofensa a outros princípios constitucionais tão grandiosos quanto os princípios da Celeridade, da Efetividade e da Razoável Duração do Processo,
como os princípios do Contraditório e o da Ampla Defesa, e o do Devido Processo Legal. O importante a salientar na problemática levantada pela
proposta de retirada, como regra, do efeito suspensivo do recurso de Apelação, é o desafio que se apresenta para os operadores do Direito de
sopesar e determinar os princípios acima mencionados, de forma que um não anule o outro e todos trabalhem em conjunto, pois somente assim
a resposta jurisdicional terá condições de fluir com celeridade dentro das vicissitudes da prática forense, bem como trará Justiça para o caso
concreto.
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RESUMO
O presente artigo aborda o posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento do mandado de injunção previsto
no art. 5º, LXXI da Constituição da República, lançando, primeiramente, breves considerações sobre o instituto do mandado de injunção,
passando pelos princípios atinentes ao tema para, posteriormente, partir para a análise proposta, que consiste na posição concretista que vem
sendo adotada pela Suprema Corte, que terá como fundamento os próprios julgamentos do Supremo nas ações de mandado de injunção. Desde a
promulgação da Constituição Federal, o STF tem entendido o mandado de injunção como uma ação, por meio da qual apenas se reconhece a
mora do Legislativo em regulamentar a norma constitucional. E ao Judiciário caberia tão somente dar ciência da mora ao poder competente, para
que esse editasse o regulamento necessário. Tal posicionamento foi denominado de "não-concretista", pois, por meio dele, o Tribunal não
entregava a prestação jurisdicional concreta, requerida pelas partes. Se por um lado essa interpretação dos efeitos do mandado de injunção
preserva a separação dos poderes, evitando que o Judiciário invada a esfera de atribuições reservada ao Legislativo, por outro, esvazia o instituto,
que termina não tendo qualquer efeito concreto para o postulante. O STF reviu, todavia, seu entendimento a respeito do tema, mais do que
apenas a declaração da mora legislativa, o STF tem assumido verdadeiro papel de legislador positivo nos mandados de injunção, buscando
aplicações analógicas em leis vigentes para solucionar a falta do direito fundamental, representada na inércia legislativa atribuindo até mesmo
efeitos erga omnes a tais decisões. Essa é a moderna posição concretista geral do STF, que tem seu baluarte no julgamento conjunto dos MI 670,
708 e 712. O objetivo dessa pesquisa é analisar os principais posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais referentes ao tema em questão.
Pretende-se, ainda, ressaltar as divergências acerca do tema, verificando se tal posicionamento será uma nova tendência do Supremo nas
decisões em sede de mandado de injunção que traz maior efetividade ao então remédio constitucional. O estudo do mandado de injunção,
portanto, muito embora não seja novidade, é atual. A divergência acerca dos delineamentos do instituto é reforçada pela ausência de
regulamentação legal desse remédio constitucional. A interpretação jurisprudencial ganha especial relevo nesse panorama, uma vez que define
substancialmente a natureza da ação e seus efeitos práticos, sem a participação dos demais Poderes de Estado. O motivo da escolha está
relacionado à relevância constitucional do recente posicionamento. Assim, o trabalho foi desenvolvido com base na metodologia eminentemente
bibliográfica. São abordados os pontos doutrinários, especialmente aqueles manifestados em artigos científicos, jurisprudenciais e normas
correlatas ao tema, tendo em vista, que o mandado de injunção não foi regulado por lei específica. O estudo está dividido em cinco quatro partes:
a primeira parte apresenta a abordagem constitucional sobre o tema; a segunda parte traz a aplicabilidade das normas constitucionais; a terceira
trata de considerações sobre o instituto do mandado de injunção; e a última parte analisa a evolução da postura do STF sobre a extensão dos
efeitos das decisões proferidas no julgamento do mandado de injunção, tendo como ênfase a posição concretista que vem sendo adotada pela
Suprema Corte.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva discutir a extensão do direito ao benefício de salário-maternidade aos homens numa perspectiva constitucional,
baseada na Proteção à Infância e Dignidade da Pessoa Humana. Especificamente, objetiva-se discorrer o contexto histórico inerente à proteção a
infância; discutir a proteção à infância como ratificação da dignidade da pessoa humana; demonstrar a concessão do salário-maternidade a pais
solteiros como forma de proteção à infância; apresentar casos práticos e decisões judiciais para elucidar o aspecto teórico com o real. A
metodologia aplicada baseou-se em revisão de literatura, tendo como fonte de pesquisa: livros, artigos, monografias, jurisprudências e
legislações. Destaca-se que pela relevância da temática foram utilizadas fontes numa perspectiva interdisciplinar, destacando a Ciência Jurídica,
História e a Sociologia. Muito se tem discutido sobre a recente decisão judicial que concedeu o benefício de Salário-Maternidade a um pai solteiro
de Campinas – SP. A partir daí, diversas outras decisões foram favoráveis, inclusive em concessão administrativa, porém é válido advertir que o
objetivo do presente trabalho não é relatar a igualdade de gênero, mas sim demonstrar que a proteção da criança perpassa sobre o gênero, tratase de uma ordem constitucional de proteção à infância e principalmente de garantia à dignidade da pessoa humana. Para tanto, o presente artigo
foi dividido em cinco partes. Na primeira parte discorreu sobre a evolução histórica da proteção à infância, desde o início do século XIX, traçando
a evolução normativa ocorrida no Brasil, como a questão da “situação irregular” do menor no Código de Menores, as mudanças ocorridas
principalmente após a convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças. No segundo momento foi abordada a proteção à infância na
contemporaneidade à luz da Constituição Federal de 1988, corroborando a garantia da dignidade da pessoa humana. Também são apresentadas
as características da proteção integral, sendo dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar que os direitos das crianças e adolescentes
não sejam violados. Na terceira parte foi esmiuçado o Salário Maternidade numa perspectiva previdenciária. Deste modo, foi descrito os
requisitos necessários para a concessão, como seguradas, carência e qualidade, assim como, a extensão do benefício para os pais solteiros. Na
quarta parte, foram apresentados alguns casos práticos e decisões judiciais, a fim de elucidar o aspecto teórico com o real. Nesta parte da
pesquisa ressaltam-se as fundamentações usadas pelos magistrados e a forma com que a Administração Pública, principalmente o Instituto
Nacional da Seguridade Social (INSS), tem lidado atualmente com a concessão do benefício em comento. Por último, mas não menos importante,
são apresentadas as considerações finais, que evidenciam a importância da temática e as suas contribuições para o meio sócio jurídico. Logo, a
concessão do salário maternidade a pais solteiros ratifica o descrito no texto constitucional, resguardando a igualdade de gênero, garantindo
proteção à infância e, sobretudo, dignificando a pessoa humana.
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RESUMO
O reconhecimento do direito à imagem como direito fundamental autônomo positivado na Constituição Federal de 1988 representa relevante
destaque no estudo dos direitos da personalidade e principalmente no tratamento que lhe deve ser dado pelo legislador e pelo judiciário quando
provocados para tutelar tal direito. O presente trabalho versa sobre o direito à imagem sob a ótica dos direitos fundamentais, dos qual se fez um
estudo para identificar sua possível violação pelos bancos de dados de proteção ao crédito, como o da Serasa. Através de pesquisa bibliográfica,
buscou-se identificar a natureza jurídica e o conceito do direito à própria imagem, que no caso do presente trabalho se utilizou da imagematributo, no sentido da imagem que a pessoa exterioriza para sociedade, seu jeito de ser, um traço de sua personalidade, o que nos presente caso
podemos utilizar a imagem de bom pagador, cumpridor de suas obrigações. Esta violação se dá através dos bancos de dados de proteção ao
crédito, que como o próprio nome indica, utilizam-se de dados pessoais da pessoa como forma de violar a sua própria imagem perante o mercado
de consumo. Além deste conceito de imagem, a pesquisa objetivou identificar se estariam os dados financeiros ou econômicos de uma pessoa
inseridos no conceito de dados pessoais para os qual se invocaria a inviolabilidade. Isto porque o que se vê cotidianamente é uma desarrazoada
utilização de dados pessoais por estes bancos de proteção ao crédito, pois não raras vezes constata-se que o registro de uma pendência financeira
se mostra ilegítima, cabendo ao Poder Judiciário arbitrar uma quantia pela reparação da violação da imagem do consumidor. Analisando os
conceitos acima identificados e como vem sendo decidida grande parte das ações judiciais que versam sobre o tema, verificou-se que a tutela
mais adequada a estes direitos fundamentais não é a reparadora ao final de um processo judicial intrincado e moroso, mas sim de forma
preventiva, afastando-se liminarmente qualquer ameaça aos citados diretos fundamentais. O Juiz, ao se deparar com uma ação judicial em que
conste como fundamentos a utilização indevida de seus dados pessoais e que aquele dado negativado é ilegítimo, deverá determinar,
liminarmente, a exclusão do dado negativo a fim de cessar a violação da imagem-atributo da pessoa. Deixar permanecer a violação da imagem até
a fase instrutória do processo e a sentença, é igualar um direito da personalidade com um crédito, um valor, uma coisa, ou seja, é coisificar o ser
humano. Assim, constatou-se haver pouca aplicação de dispositivos constitucionais como fundamento para a efetiva proteção dos direitos
fundamentais da inviolabilidade da imagem e do sigilo de dados, negando-lhes a devida efetividade. Logo, o presente trabalho constata que os
direitos previstos constitucionalmente devem buscar a sua maior efetividade possível, no sentido de maximizar os valores contidos nos artigo 5º,
incisos X e XII, da Constituição Federal, como forma de tutelar preventivamente a imagem e os dados pessoais das pessoas, consagrando o
princípio norteador da Constituição Federal que é o da dignidade da pessoa humana.
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RESUMO
O presente trabalho objetivou a discussão da importância do vínculo parental na formação dos indivíduos, abordando a relativização da coisa
julgada como meio de adequação às decisões proferidas anteriormente ao advento da prova pericial, dando enfoque especial ao exame de DNA,
seja porque, à época, não era disponível, seja pelo valor, à época, exorbitante para sua realização ou até mesmo por não ter sido solicitado pelo
magistrado. A relevância do tema é percebida através da importância para a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto em ter reconhecidos
sua origem, identidade e vínculo parental, elementos estes fundamentais para o seu desenvolvimento, tanto individual quanto socialmente. O
estudo iniciou-se com uma breve abordagem acerca da filiação, estabelecendo sua função social e conceituando esta relação de parentesco, bem
como os critérios para sua determinação: jurídico (decorre da lei); biológico (que é realizado através do exame de DNA, sendo de extrema
importância para este trabalho) e o socioafetivo (que leva em conta não só a relação consanguínea, como também o afeto, carinho,
manifestações de amor). Foram apresentados, também, os meios de reconhecimento da filiação: voluntário ou forçado sendo este último,
decorrente de uma decisão judicial advinda de uma sentença. A seguir, passou-se a uma explanação geral da ação de investigação de paternidade,
conceituando-a e discorrendo acerca de sua natureza jurídica declaratória e de ação de estado, visto que tem como finalidade o pronunciamento
judicial de um estado de família de uma pessoa. Ademais foi realizada uma abordagem da garantia constitucional da coisa julgada, demonstrando
ser ela, o instituto que configura às decisões proferidas pelo Poder Judiciário o caráter de imutabilidade, obstando pois, qualquer tipo de recurso.
Após o desenvolvimento destas ideias ingressou-se no tema proposto, buscando com o auxílio das noções gerais lançadas ao longo do trabalho
uma solução à problemática suscitada. Para tal, apresentou-se a corrente capitaneada por consagrados autores como Cândido Dinamarco,
Humberto Theodoro Júnior, Maria Berenice Dias, Nelson Rosenvald e Cristiano Farias que percebem de forma sensível que, decisões contrárias ou
injustas à Constituição, ainda que transitadas em julgado, devem ser desconsideradas e modificadas, demonstrando assim que a práxis jurídica
deve ir de encontro às inovações científicas e, o exame de DNA, adquire relevância neste sentido por ser um importante elemento probatório,
não podendo ser dispensado em busca da verdade real e em reconhecimento ao princípio da dignidade da pessoa humana e da valorização dos
direitos de personalidade e identidade pessoal e à ancestralidade. Por fim, abordou-se o entendimento dos Tribunais que corroboram esta tese e
que apontam, como forma de sua relativização, o uso do instrumento da ação rescisória, ação esta autônoma, não se operando o prazo de dois
anos para que seja postulada, uma vez que se trata de ação de estado e de um direito que é imprescritível, não sujeito à perda da pretensão. Vêse, portanto, a importância em demonstrar que a coisa julgada material não pode ser erigida ao nível de algo supremo e indiscutível, sobretudo
nos casos de investigação de paternidade, permitindo-se sua relativização nos casos em que se esgotam os meios probatórios convencionais, não
podendo, quando da não realização do exame de DNA, ser entendida como absoluta, sendo vedado à justiça se pautar tão-somente em função da
forma, mas, pautando-se através da humanização, buscando harmonizar a efetividade do processo, como também a importância de se ter
conhecida a verdade acerca da identidade genética.
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RESUMO
O trabalho pretende demonstrar aos apreciadores da matéria jurídica, a relevância do rigor metodológico que conduzem ao conhecimento
científico. Essa qualidade científica só se destaca e é diferenciada no texto, quando o autor aceita submeter sua subjetividade inicial a flexibilidade
do rigor metodológico. A discussão teve origem na vivência acadêmica, nas aulas teóricas e na ansiedade do autor que busca a realização
profissional docente por meio da pesquisa científica. O artigo comprova que, caso não houvesse essa submissão, o texto expressaria a aflição
individual daquele que escreveu a obra literária e não passaria de um texto cujo conteúdo descreveria a ideologia originária e a preferência do
autor. A intenção proposta pela pesquisa é direcionar os alunos investigadores e futuros autores de artigos jurídicos a alcançarem o pleno sucesso
em seus trabalhos jurídicos. A plenitude só ocorre quando o trabalho não perde a qualidade científica, sendo que este predicativo só se destaca
quando há exclusividade na organização metodológica. Fundamentado nesse modelo organizacional e amparado na flexibilidade do rigor
metodológico, iniciou-se a investigação de que as instituições de ensino deixariam de atender, ou atenderiam deficientemente os graduandos na
busca da realização pessoal. Além dessas suposições, surgiram outras relacionadas com a própria pesquisa científica. Emergiu a dúvida de que o
discente do direito confundia o rigor com rigidez metodológica e também se equivocava com as normas de apresentação gráfica para a realização
dos trabalhos científicos. A pesquisa diferencia a rigidez do método utilizado pelo autor do trabalho, pois, essa metodologia não permite o
abandono da subjetividade do autor. Exemplificando, imagina-se alguém tentando dobrar um lápis, ele ira quebrar, não há flexibilidade. Caso
houvesse rigidez metodológica, este trabalho não seria científico. A pesquisa terminaria submissa a estas suposições e seria apenas um texto
subjetivo, ou talvez, nem fosse concluído. O rigor flexível da metodologia derrubou as suposições e dividiu a culpabilidade entre as instituições e
os alunos pesquisadores, indicando o rumo das ações até o final deste trabalho científico. Pode-se comparar essa flexibilidade do rigor ao se
tentar envergar uma régua. Claro que ela irá também quebrar, mas sua flexibilidade é maior e esta comparação permite analogicamente eliminar
a subjetividade do autor, dando espaço para a evolução do conhecimento científico. O caminho decorreu dos argumentos objetivos de
autoridades bibliográficas, mas poderia ter decorrido de outros métodos como: estudos de casos concretos, pesquisa de campo, etc. As
diligências bibliográficas indicaram que as instituições não são as únicas culpadas por deixar de atender os anseios dessa minoria. Assim, algumas
suposições foram eliminadas e não constaram da parte conclusiva do trabalho, justamente pelo desprezo do método rígido. A parte conclusiva
deste trabalho, formada pelo rigor metodológico, por conceitos cientificamente comprovados, pelo abandono dos sentimentos pessoais do autor
– que se apegava na rigidez metodológica – possibilitou o desfecho científico. O objeto estudado desmistificou a ideia de dificuldade em se
produzir conhecimento e demonstrou que a persecução dos objetivos científicos pode ser prazerosa. Enfim, os assuntos não originais ou de
simples revisão bibliográfica, atrelados às técnicas organizacionais, e ao rigor metodológico, conduzem às propriedades inéditas do conhecimento.
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RESUMO
O trabalho tem por escopo discorrer sobre o direito à saúde, como um dever do Estado, em face da Constituição Federal, atingindo a necessidade
da população de baixa renda, e verificou-se até que ponto a reserva do possível afasta a obrigatoriedade de efetivação dos direitos fundamentais
sociais (mínimo existencial), uma vez que não leva em consideração o direito individual à saúde? Utilizou-se de pesquisa exploratória com coleta
de dados bibliográfica e documental. Em 1988, com a Constituição Federal, criaram-se diversos direitos para os cidadãos, visando arquitetar uma
sociedade igualitária que oferece aos seus, justiça social. Entre os direitos, destacados foram os fundamentais, básicos, essenciais, indispensáveis,
necessários, precisos, relevantes, vitais, dentre muitos sinônimos, o importante é observar, os que sobressaídos foram, os fundamentais, que são
direitos imprescindíveis ao ser humano e os direitos sociais, que interpretam as prestações positivas a ser objetivadas pelo Estado, visando o bem
comum de toda coletividade. Todavia, estes direitos de grande relevo para o sistema jurídico, como também para a construção de uma
sociedade mais digna e humana, ainda carecem de eficácia, sendo que muitos ainda não são cumpridos e/ou garantidos pelo Estado. Em face a
esta realidade, incorpora-se no direito brasileiro, através de direito alienígena, a reserva do possível, apregoando que os direitos prestacionais
possuem uma limitação material, ou seja, só podem ser concretizados se houver verbas orçamentárias para estes fins. Nesta senda, percebeu-se,
nas jurisprudências, que a reserva do possível é um limitador das promessas constitucionais e constituindo-se em obstáculo para a efetivação dos
direitos fundamentais e, por consequência, da concretização da dignidade da pessoa humana. Assim, é fundamental proteger os direitos
fundamentais de toda espécie de violação, limitação ou até mesmo o seu retrocesso, pois, embora ainda careçam de uma eficácia permanente e
sólida, deve-se buscar a sua plena concretização, ou seja, procurar aperfeiçoar estas conquistas. Destarte, o que jamais deve ser aceito é a
limitação destes direitos, acolhendo estas questões de forma passiva, sem questionar os efeitos perversos para o sistema jurídico e para o ser
humano. Conclui-se que a reserva do possível afasta a obrigatoriedade da efetivação do direito fundamental social a saúde, uma vez que não
leva em consideração o direito individual, tendo em vista que o próprio Estado impõem limitações às prestações ao direito a saúde, quando cria
normas para se preservar do não cumprimento do seu dever prestacional, que é um direito do cidadão constituído pela Constituição Federal e
que infelizmente nos dias de hoje está banalizado por não ser respeitado.

Titulo:

A responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo paterno na ruptura dos laços afetivos entre os
genitores

Autor(es) Luiz Antonio Ferrari Neto*; Valéria Cristina Sarti Picolo Vicente
E-mail para contato: ferrari.neto@uol.com.br
Palavra(s) Chave(s): Responsabilidade; Civil; Abandono; Afetivo; Paterno

182

IES: UNIRADIAL

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é analisar a possibilidade jurídica de indenização pelo dano oriundo do abandono afetivo paterno na ruptura dos
laços afetivos entre os pais, pois apesar da crescente demanda judicial acerca do tema, ainda não há uniformidade nas decisões dos tribunais
pátrios. Em decorrência disso, discussões acirradas vêm sendo travadas, pois se alguns entendem que não se pode obrigar um pai a amar um
filho, outros, por sua vez, afirmam que trazer o instituto da Responsabilidade Civil para o Direito de Família não tem por finalidade dar preço ao
amor, mas sim fazer com que a repreensão desses pais, sirva de exemplo para os demais. Nesse desiderato, foi feito um estudo sobre a evolução
histórica da família, analisando-se o novo conceito hodierno e as características peculiares desse instituto, que se altera no curso dos tempos.
Pesquisou-se também, sobre o poder familiar, instituto que visa à proteção dos filhos menores. O presente estudo demonstra que o novo modelo
de família pauta-se na igualdade, no respeito e no afeto que une os seus membros, sendo que este último serve de alicerce para a configuração
das relações familiares. Na sequência buscou-se distinguir obrigação moral de obrigação legal, com a finalidade de inserir o abandono afetivo
paterno na segunda espécie. Traçamos ainda algumas linhas acerca da responsabilidade civil subjetiva e uma breve análise referente ao dano
patrimonial, moral e estético. No decorrer da monografia, observaram-se as consequências advindas do abandono afetivo paterno, como
também, a possibilidade de responsabilização do genitor omisso. Foram analisadas algumas decisões dos tribunais a respeito da possibilidade de
indenização pelo pai faltoso, caso o abandono seja comprovado, pois com o passar dos tempos, casos desse tipo cresceram significativamente. É
a partir dessa nova realidade que a Responsabilidade Civil surge no âmbito das relações familiares, com a finalidade de reparar os danos oriundos
do abandono afetivo paterno. Por fim, a pesquisa tem como objetivo central defender o cabimento da indenização aos filhos que abandonados
culposamente pelo pai, tenham sofrido danos psicológicos, sem atribuir a tal indenização um caráter punitivo, mas sim pedagógico. Cumpre
afirmar que, havendo a repreensão por parte do Judiciário, haverá a possibilidade de que outros pais não venham a abandonar a sua prole.
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RESUMO
O presente estudo analisa a prática e a ocorrência da Síndrome de Alienação Parental (SAP) nos casos em que a guarda exercida por um dos
genitores, isto é, ocorre de forma unilateral. Tal pesquisa versa, ainda, sobre a definição e as características dessa modalidade de guarda,
trazendo os motivos pelos quais essa modalidade é capaz de facilitar a prática da Alienação Parental (AP). Tal pesquisa apresenta a importância da
proteção dada pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) à entidade familiar e seus componentes, além de elencar os
princípios fundamentais dessa Carta que são violados por meio dessa prática da AP. Esse estudo, também, examina as inovações trazidas pela Lei
12.318/2010, dentre elas, as consequências jurídicas previstas para o genitor alienador, como forma de intervenção do Poder Judiciário nas
relações familiares privadas. A discussão do tema está relacionada à prática da AP ao modelo de guarda estabelecida, no caso, a unilateral, e
também à necessidade de intervenção do Estado nas relações da família como modo de efetivar o cumprimento da Doutrina da Proteção Integral
da Criança e do Adolescente, prevista na CRFB/88 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além da Lei 12.318/2010 que regulamenta a
SAP. Esse trabalho tem como objetivo principal mostrar as características da SAP e as maneiras de como essa síndrome se manifesta no indivíduo.
Pretende-se, ainda, apresentar as consequências jurídicas aplicáveis ao genitor alienador, como forma de punição pela prática da AP e de
proteção aos princípios constitucionais violados por tal conduta. O tema é relevante, pois é uma preocupação no cenário jurídico nacional e
mundial, tendo em vista que a pratica da AP, apesar de fazer parte de um estudo considerado “recente” entre juristas e aplicadores do Direito,
tem se tornado mais presente no cotidiano da sociedade contemporânea, especialmente após o rompimento das sociedades conjugais. A
metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, que consiste na consulta a doutrinas especializadas no tema em
questão, à CRFB/88, ao ECA, à Lei 12.318/2010. Ademais, alguns julgados acerca da SAP serão analisados.O presente estudo está dividido em
cinco partes: a primeira apresenta os princípios constitucionais referentes ao tema abordado; a segunda parte mostra as características e as
manifestações da SAP nos indivíduos; a terceira dispõe o modo como o exercício da guarda unilateral é capaz de favorecer a prática da AP; a
quarta parte discute as novidades que surgiram com a Lei 12.318/2010, principalmente os efeitos jurídicos aplicáveis ao genitor alienador.

Titulo:

A técnica da análise corporal e sua possível aplicação no mundo jurídico

183

Autor(es) Damis Almeida Nemitz
IES: UNESA
E-mail para contato: icsande@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Análise da Linguagem Corporal; Tribunal do Júri; Detecção da Mentira
RESUMO
O presente artigo visa analisar a técnica da análise corporal (ou não-verbal) e sua possível aplicação no mundo jurídico. A linguagem corporal é
um complemento poderoso para evocar todos os tipos de emoções, nobres ou não. Funciona, portanto como elemento fundamental para a
sedução e para o convencimento de uma audiência. Estudiosos do tema chegaram à conclusão de que 55% das nossas mensagens são passadas
através da linguagem corporal, 38% pelo tom de voz e apenas 7%, são transmitidas por palavras – originando a teoria do 55-38-7 (CHALITA, 2002).
A linguagem corporal e sua análise podem ser usadas, por exemplo, nas situações em que o advogado não esteja com a palavra e testemunhe a
apresentação do discurso de outra parte, no tribunal do júri ou em outras instâncias; nesse caso é uma arma eficaz para realizar “contra-ataques
silenciosos”, para contrapor-se a afirmações expressas por outra pessoa. Às vezes, esses gestos podem ser mais fortes do que discursos inteiros.
Existem alguns exemplos fornecidos por Thales Nilo Trein (2012), do que poderíamos chamar de sofisma gestual, isto é, intervenções durante a
fala de outras pessoas com a finalidade de desacreditá-las em seus argumentos ou em sua individualidade, para diminuir eventuais vantagens
construídas por outro meio de elocução. Apesar de não haver previsão, a técnica de leitura corporal pode, perfeitamente, ser utilizada no Direito
com o objetivo de servir ao juiz como mais um indício de prova para que seja aplicada uma sentença mais justa possível. O Direito brasileiro, não
recepcionou o tema, inexistindo, portanto, um princípio que se adéque, diretamente, á técnica de leitura das expressões corporais. Mesmo não
existindo tal previsão constitucional, podemos situar o tema em questão no art. 5º, LV da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre os
princípios da ampla defesa e do contraditório. A técnica de análise não-verbal respeita os princípios citados no parágrafo anterior, pois dá, ao réu,
o direito de se defender da leitura feita pelo perito responsável pela análise, que na grande maioria dos casos é um psicólogo. Além dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, essa técnica poderá ser embasada em um dos princípios norteadores do processo, o princípio
do livre convencimento motivado do juiz, presente no art. 131 do Código de Processo Civil. Para melhor entendimento, a presente pesquisa está
dividida em tópicos visando abordar assuntos relevantes no que dizem respeito ao tema, quais sejam: a leitura da linguagem corporal no direito,
os princípios que regem a técnica da análise da linguagem não-verbal, a leitura corporal podendo ser utilizada no tribunal do júri e a detecção da
mentira pelas micro expressões faciais. A metodologia aplicada neste trabalho é de cunho eminentemente bibliográfico, pois se baseia na
pesquisa em livros, periódicos, artigos, material disponível ao público, em geral.
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RESUMO
Em 2009 a Lei 12.015 criou o artigo 217-A do Código Penal que passou a tratar de forma diferenciada toda ação de violação à dignidade sexual de
crianças e adolescentes com menos de 14 anos. Ocorre que a aplicabilidade de tal lei tem sido inconstante, pois afinal, a vulnerabilidade o que se
refere tal artigo é relativa ou absoluta? Para atender aos seus objetivos, a pesquisa utilizou-se de procedimento técnico documental e
bibliográfico, com cunho exploratório. buscando demonstrar quais as características do desenvolvimento de crianças e adolescentes entre 10 a 14
anos de idade, concluindo que tal vulnerabilidade não é passível de relativização, uma vez se comprova cientificamente que nesta fase ainda não
se alcançou a maturação sexual completa, pois tal fato só ocorre com o pleno desenvolvimento físico, fisiológico e cognitivo, concomitantemente.
Além disso, restou comprovado que a maturação sexual entre meninos e meninas ocorre de maneira distinta, em tempos cronologicamente
distintos, e, portanto, não há possibilidade de se ratificar que estes, ao menos na faixa etária aqui analisada, tenham o real discernimento para
dispor de sua sexualidade, uma vez que, não tratam-se se indivíduos plenamente maduros para tanto, seja fisicamente, fisiologicamente,
psicologicamente ou cognitivamente. Conclui-se, portanto, que a vulnerabilidade a que se refere o artigo 217-A, no que diz respeito aos menores
de 14 anos, não é passível de relativização e deve ser aplicada de forma absoluta, independentemente das circunstâncias dos fatos, tendo em
vista que o completo desenvolvimento da sexualidade de um adolescente somente ocorre no fim de sua adolescência, no fim de sua fase de
puberdade, e o fato deste, por qualquer motivo que seja, ter se iniciado de forma precoce à vida sexual, ou tendo sido este vítima da falta de
proteção familiar e estatal, por meio de políticas públicas verdadeiramente eficazes que contribuíssem e garantissem seu desenvolvimento nas
mais diversas esferas de conhecimento, não dão o direito do Estado mais uma vez falhar em seu papel de garantidor da dignidade de seus
integrantes, ainda mais em se tratando de pessoas com peculiares condições, tais como as crianças e adolescentes. Relativizar a vulnerabilidade a
que se refere o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, é consentir que o sistema de apoio e proteção à criança e ao adolescente brasileiro,
permaneça tal como se encontra: falido.
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RESUMO
A relação da ausência do nome do pai na maior parte das vezes se alinha com o abandono na formação e criação socioeducativa da criança, isto
se é dado de várias formas, e ao observar este fator pretende-se descobrir o quanto ao longo do tempo isto influencia na vida da criança,
contando sua infância até a sua formação completa de personalidade e quais políticas públicas são mais eficazes para que este fator seja
amortecido pelo Estado. Por isso, decidiu-se na pesquisa observar como se dá este efeito levando em consideração a classe social, nível
educacional, moradia, idade e vulnerabilidade dos responsáveis destacando a mãe, com isso poderá se ter dados concretos para afirmar o quanto
em cada situação na formação do cidadão que foram criados apenas pela figura materna e também com ajuda de algum parente ou
companheiro. Sabendo que este é um problema que não se passa apenas na contemporaneidade, pois no Brasil este é um assunto secular, pois a
miséria que veio acompanhada com a colonização brasileira trouxe o abandono infantil junto a ele. Uma referência para isto se dá pela primeira
grande iniciativa para tentar resgatar tais crianças foi a roda dos expostos, pois a quantidade de bebês que eram literalmente descartadas em
lixos, terrenos, ou até mesmo mortas, aumentava de forma absurda, este projeto começou no Século XVIII, as Santa Casas foram as primeiras a
ter este acolhimento, mas muitas criticas eram feitas, pois as crianças não eram bem tratadas e viviam em lugar insalubres e por muito tempo
estes viveram sem ajuda nenhuma do Estado. Muitas heranças foram sendo deixadas em nosso país sobre o assunto, poucas foram positivas, pois
até hoje o descaso com a infância predomina nossas cidades, e com isso a responsabilidade paterna é tratada como coadjuvante, além da criação
machista de dar toda a responsabilidade para a Mãe, a figura do pai é em nossa criação apenas um mantenedor das obrigações financeiras e do
trabalho. Com a ajuda da história do país, e com os variados dados sobre o abandono afetivo pode-se chegar a pontos importantes de quais as
influências que ajudam a piorar ou até melhorar este cenário no Brasil, o abandono afetivo paterno é de fato um dos grandes problemas
enfrentados na infância Brasileira.
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RESUMO
Com o intuito de dar um basta ou no mínimo minimizar a violência contra a mulher observam-se muitos setores dispostos a elaborar campanhas
de conscientização e também incentivar a criação de leis que tenham o objetivo de punir com mais severidade os agressores. O assunto exige
atenção, pois é grave e está com um índice de crescimento elevado, segundo o Instituto Avante Brasil. São mulheres, mães, filhas, avós, esposas,
enfim são vidas. Um número que causa espanto e indignação. A agressão doméstica não atinge somente a mulher, atinge a família, atinge a
estrutura do lar. A mulher agredida por um membro da família, além de ter o físico machucado, tem a alma ferida, o psicológico abalado e muitas
vezes essas agressões acabam em morte ou em invalidez permanente. De acordo com o Banco Mundial as mulheres com a faixa etária entre 15 e
44 anos, correm mais risco de sofrerem agressões domésticas e de serem estupradas do que terem doenças como o câncer ou sofrerem acidente
de trânsito, por exemplo. O que mais causa espanto é que na maioria dos casos os agressores estão dentro de casa, no ambiente familiar. Após
anos de luta, a lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, ganhou força e respeito. Algumas alterações foram feitas, muitas ainda
haverão de serem realizadas para maior eficácia. No entanto, o questionamento é no sentido de que mesmo com a lei em vigência punindo os
agressores com mais severidade, o número de mulheres agredidas ainda é significativo. Com a preocupação dos pagamentos gerados em auxílios
as mulheres que são afastadas do ambiente de trabalho, graças à agressão física. o Instituto Nacional do Seguro Social, tem a intenção de cobrar
dos agressores o valor gasto nos benefícios concedidos. Que por esse motivo geram pagamentos de auxílios previdenciários que necessitam ser
restabelecidos ao estado para possibilitar futuros pagamentos. Sabemos que nos últimos anos o déficit do INSS cresce. As causas desse salto
negativo são inúmeras, entre elas o aumento na concessão dos benefícios. Analisando uma maneira de diminuir o débito, o INSS desde o ano de
1991, cobra judicialmente dos empregadores negligentes o benefício pago ao trabalhador que ficou impedido de trabalhar graças à displicência
do dirigente da empresa. As ações regressivas passaram a ser previstas pela Lei 8213/91 (Lei de Benefícios da Providência Social). Atualmente já
existem ações contra os causadores de acidentes de trânsito e agora, também, contra os agressores de mulheres amparadas pela lei Maria da
Penha. O intuito das ações além de cobrar os benefícios pagos ao trabalhador, afastado de suas atividades pelo resultado de ações causadas por
terceiros, é de inibir e punir os responsáveis pelo mal causado ao segurado do INSS e ao prejuízo financeiro. A pesquisa será term o objetivo de
provar que se o agressor responder pelas duas esferas, civil e criminal, pelo crime que cometeu, teremos uma diminuição das agressões contra as
mulheres. Avaliando como as ações regressivas protocoladas pelo Instituto de Seguridade Social poderão ser eficazes no combate a violência
doméstica e se farão diferença no saldo negativo do Instituto. Acredita-se que essa seja uma maneira de coagir os agressores que além de
responderem criminalmente, poderão ser obrigados a devolver o benefício pago pelo INSS. Por fim, busca-se afirmar que a eficiência de uma lei
está na prevenção e não na punição, pois quando o indivíduo é punido é porque já é tarde demais e a lei não atingiu o seu objetivo.
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RESUMO
O nome é direito de personalidade do indivíduo assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVI da CF/88, e pelo art. 16 do Código Civil Brasileiro, in verbis:
“Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”, tem repercussões sociais, psicológicas e jurídicas, razão pela
qual merece a proteção do Estado. Apesar de ser direito da personalidade, o nome detém aspecto público. A proteção ao nome objetiva
assegurar o pleno desenvolvimento da personalidade. Estabelece o Código Civil de 2002, em seu art. 16, que “toda pessoa tem direito ao nome”.
Este é composto de prenome e nomes de família escolhidos com liberdade e delicadeza pelos pais. O resultado dessa escolha acompanhará o
indivíduo por toda a vida, podendo influenciar profundamente sua autoestima e, após sua partida, ser lembrado por ele. O Direito brasileiro
optou pela liberdade de escolha do nome pelos pais, limitando essa liberdade ao vedar aos oficiais do registro civil a lavratura de assentos de
nascimento com prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Com o registro, o nome se torna imutável, ficando o indivíduo
obrigado a usá-lo por toda a vida. Porém, essa imutabilidade é relativa, pois há situações em que os assentos de registro civil poderão sofrer
alteração. Em regra, as alterações se darão por ordem judicial e nos casos expostos no artigo. O nome, quando levar ao constrangimento por seu
significado ou diante de um contexto, poderá ser alterado pelo indivíduo. Algumas possibilidades de alteração são recentes, e por vezes geram
polêmicas, porém cada vez mais reais como a alteração de nome em transexuais para adequá-los à nova condição após cirurgia de mudança de
sexo ou mesmo sem realizá-la. As leis n° 6,069/1990, nº 9807/99, nº 11.924/2009 e nº 12.100/2009 estão dentre as leis que alteraram a Lei nº
6.015 de 31 de dezembro de 1973. Apresenta-se a modificação do nome em virtude do casamento a partir da legislação do passado a fim de
compreender sua ocorrência na atualidade. Atualmente, a continuação do uso do nome de casada pela mulher após o divórcio como direito da
personalidade, constitui uma faculdade. Mais recentemente, optando por utilizar o patronímico do consorte, a decisão de retirar ou não o
sobrenome do parceiro(a) cabe exclusivamente ao indivíduo, visto ser é direito de personalidade, exercido, portanto, de maneira personalíssima.
A genitora, com nome retificado em razão da alteração de seu estado civil, terá que alterar os dados registrais de seus filhos no que pertine ao
nome da genitora, a fim de evitar constrangimentos e facilitar a identificação daqueles. Desse modo, a formação do nome e sua possibilidade de
alteração configura tema de relevante interesse. A metodologia utilizada neste trabalho foi de caráter analítico descritivo e tem como fonte a
bibliografia e jurisprudências. Conclui-se que o nome tem importância para a pessoa, tanto no critério existencial como jurídico, pois é
considerado a identificação do indivíduo. Afinal, é na autenticidade, continuidade e publicidade do assentamento registral que a sociedade
conquista segurança em suas relações e o governo o percebe como importante fonte de referência.
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RESUMO
O resumo apresenta resultado das atividades de pesquisa do grupo denominado “Altos Estudos sobre Criminalidade no Estado do Amapá”,
vinculado ao curso de Direito da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). O presente projeto tem como objetivo identificar um perfil
criminológico e o tipo penal correspondente dos condenados da Vara de Execuções Penais do Estado. Foi firmado um acordo de cooperação
técnica entre a UNIFAP e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, registrado sob o número 004/2012, quando nos foi fornecida uma tabela
contendo o número do processo, autor, réu, estado civil, profissão, idade, grau de instrução, número do inquérito, data de instauração, origem,
tipificação, tipificação com complemento, cidade do fato delituoso, bairro do fato delituoso, num total de 13. 715 (treze mil setecentos e quinze)
processos. Destes, apresentamos processos em trâmite referentes aos artigos 121(homicídio), 155 (furto) e 157 (roubo) do Código Penal
Brasileiro, relativos ao período de 2003 a 2012, foi pesquisado 3.104 (três mil cento e quatro) processos. Sob a abordagem qualitativa e
quantitativa, foram usados prioritariamente gráficos. O relatório é composto de três partes: a primeira é criminológica, descrevendo o estado
civil, profissão, idade e grau de instrução dos criminosos. A segunda parte realiza o mapeamento do delito, o que inclui o levantamento das
cidades, origem e bairro do fato delituoso. Tanto a primeira como a segunda parte exibem os dados de forma geral e comparativa em relação a
cada tipo penal. A terceira parte analisa a legislação, observando de que forma os dispositivos legais foram combinados e seus quantitativos de
forma detalhada. Deste modo, chega-se a resultados de grande relevância social para o desenvolvimento de políticas públicas, como o baixíssimo
grau de instrução dos condenados (de maneira geral aproximadamente 50% com o Ensino Fundamental Incompleto), elevado número de
profissões de baixa renda e trabalhadores braçais (maioria pedreiros, carpinteiros, ajudantes e serviços gerais), o grande número de jovens
condenados (maioria entre 24 e 30 anos) e o altíssimo número de solteiros (aproximadamente 70%) cometendo os já citados crimes contra a vida
e o patrimônio. Quanto ao mapeamento, as análises confirmam o maior índice de criminalidade nas áreas de maior urbanização. Ao serem
analisados 3.104 processos, verifica-se que 49,74% (1.544) correspondem ao (roubo); 26,77% (831) são homicídios e 23,49% (729) furtos. De
forma específica, 90% das condenações são de homicídios qualificados e apenas 10% de homicídios simples. Quanto ao furto, 52,13% são furtos
qualificados; 20,99% são de furtos simples; 6,31% são de furtos simples com causa de aumento da pena do §1º; 2,19% são de furtos qualificados
com causa de aumento da pena prevista no §1º; 0,69% são de furtos privilegiados, os outros 17,7% não foi possível identificar o tipo de furto.
Quanto ao crime de roubo, 77, 46% tratavam de roubo próprio e majorado; 8,42% roubo próprio; 7,25% roubo qualificado; 1,17% roubo
impróprio e majorado; 0,52% roubo impróprio; os outros 5,18% ou não foi possível identificar qual o tipo de roubo ou estavam mal informados.
Diante disso, pode-se inferir que o investimento em educação, profissionalização e até mesmo na melhoria da relação familiar pode ser crucial
para redução da criminalidade no Estado do Amapá. Além de, se observar que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá tem prestado maior
eficiência julgando a cada ano um número maior de processos.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo traçar um paralelo entre o Plano Piloto de urbanização e zoneamento da Baixada de Jacarepaguá e Barra da
Tijuca, elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa, em 1969, na gestão do governador do antigo Estado da Guanabara, Francisco Negão de Lima, e a
realidade atual da região, dando ênfase ao crescimento urbano, infraestrutura, planejamento espacial, uso e ocupação do solo e proteção ao
meio ambiente. Para tanto será examinada a legislação municipal local desde o Decreto-lei n° 42, 23 de junho de 1969, que aprovou o Plano
Piloto de urbanização e zoneamento para a área até o Decreto nº 36.795, de 20 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a fixação dos parâmetros
para a construção do Campo de Golfe nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, passando pelos Decretos n. 324, de 03 de março de 1976,
que foi a primeira norma a delimitar o uso e ocupação do solo para a localidade, posteriormente o Decreto n. 3.046, de 27 de abril de 1981, que
está em vigor até a presente dada. Para entender todo o contexto dessas normas municipais será necessário examiná-las à luz dos dois últimos
Planos Diretores do Município do Rio de Janeiro, Lei Complementar n° 16, 04 de junho de 1992 e Lei Complementar n° 111, de 02 de fevereiro de
2011, e ainda o Estatuto da Cidade, Lei Complementar n° 10.257 de 10 de julho de 2001. O intuito da pesquisa é analisar e enumerar as
discrepâncias entre o projeto originário elaborado pelo arquiteto e a legislação municipal sancionada para a região ao longo desses 44 anos, que
foram alterando o traçado original do projeto urbanístico. O estudo mapeará a Baixada de Jacarepaguá e a Barra da Tijuca, com ênfase a XXIV
Região Administrativa (Barra da Tijuca), fará exame e descrição do projeto do arquiteto Lúcio Costa, analisará os principais decretos municipais,
leis ordinárias e complementares sancionados para a região ao longo desses anos, bem como doutrinas, artigos e periódicos, tudo para delinear o
mapa concreto do que era para ser e o que se tornou uma parte da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro ao longo dessas quatro décadas.
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RESUMO
A cota racial é um instituto recente para a inclusão dos negros, pardos e índios nas instituições brasileiras, sejam elas de ensino ou de serviço
público. Nesse sentido, a adoção dessa espécie de ação afirmativa tem seu fundamento essencial no que tange ao princípio da dignidade da
pessoa humana, garantido pela nossa Constituição. Contudo, tais políticas têm sido alvo de impugnações no sentido de relativizar o princípio da
isonomia. Dessa forma, o Brasil tem travado um acirrado debate sobre a concessão, ou não, das cotas raciais que está longe de acabar.
Inicialmente, pergunta-se: os critérios utilizados são justos para a concessão das cotas raciais? Qual o melhor critério para definirmos uma pessoa
como negra ou parda? Essas são algumas questões que denotam a complexidade de tal matéria, tornando necessária a abordagem deste tema
para que se possa definir de maneira prudente e com critérios justos a forma de sua aplicação, visando minimizar os possíveis efeitos colaterais
que a sua aplicação possa trazer e apontar os pontos positivos de sua adoção, contribuindo para uma sociedade mais justa. Para tanto, devemos
em primeiro lugar analisar as questões que cercam a política de cotas raciais nas instituições públicas brasileiras, seus aspectos legais e suas
razões de existência. Em segundo, abordar a origem histórica dos afrodescendentes no Brasil, identificando seu contexto social e verificando as
medidas tomadas à época para a minimização ou não da desigualdade social racial, sendo imprescindível uma análise histórica do tema proposto.
Em terceiro, estudar as questões legais das cotas raciais, levantando possíveis preceitos, esclarecendo alguns pontos ainda obscuros para a
adoção das cotas que afetam tanto a quem faz jus, quanto a quem não está inserido na ação afirmativa, e, por fim, exemplificar possíveis
soluções mais eficazes para minimizar a desigualdade social racial, estabelecendo critérios adequados para a aplicabilidade da política de cotas
raciais. Pode-se caracterizar a pesquisa como analítica, já que visa ampliar o conhecimento do pesquisador, confrontando-a com a realidade
encontrada no dia a dia, e descritiva, visto que procura descrever e entender as influências sofridas pela adoção das cotas raciais frente às
necessidades da população negra, parda e indígena, procurando classificar, expor e interpretar os fatos relacionados ao estudo. Por fim, pode-se
apontar que os resultados alcançados foram que os critérios utilizados para a concessão das cotas atualmente não são justos, já que dentro do
mesmo grupo vulnerável possuem indivíduos em situação mais desvantajosa do que outros do mesmo grupo, caracterizando o seu
desvirtuamento, ademais possibilitam que alguns oportunistas se favoreçam dos benefícios trazidos pelas cotas. Logo, entende-se que o critério
que deve ser aplicado às cotas raciais é o critério misto que conjuga valores histórico-culturais e socioeconômicos, o que combateria as distorções
apresentadas durante este trabalho. Assim, a mera criação de políticas universais com o fito de melhorar a qualidade de ensino básico e
proporcionar melhores condições de competição entre todos os membros da sociedade, mostrou-se ineficaz diante da morosidade inerente às
características dessas políticas e de sua má administração. Talvez, a criação do Cadastro Nacional de Cotas Raciais proposto neste trabalho, que
visa inovar a aplicação das cotas raciais e adequá-las ao nosso contexto social possa atingir essa finalidade, porém, a sua aplicação ainda depende
de calorosos embates que devem ser realizados pelas partes beneficiadas e não beneficiadas. Dessa maneira, condenar a adoção das cotas raciais
ignorando as desigualdades existentes é sem dúvida regredir às origens da sociedade brasileira, mas adotar uma forma eficaz para integrar todos
os indivíduos de nossa sociedade é sem dúvida garantir a justiça, a diversidade e a dignidade de todos.
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RESUMO
O presente trabalho possui como objetivo apresentar os conceitos de dolo e culpa, assim como de dolo eventual e culpa consciente, a partir do
estudo das teorias da conduta, para verificar, através de decisões judiciais recentes, a aplicação dos referidos conceitos nos crimes de trânsito,
causados por condutores embriagados. A metodologia utilizada para desenvolvimento do tema consiste em pesquisa doutrinária e
jurisprudencial, bem como os métodos comparativo e indutivo, visando, a partir dos conceitos de dolo e culpa, verificar os reflexos do dolo
eventual e culpa consciente nos crimes de trânsito, quando presente a embriaguez. O estudo tem como princípios norteadores o princípio do juiz
natural, princípio da individualização da pena e da individualização do processo e o princípio do retrocesso ao direito penal do autor. Doloso ou
culposo, todo crime é praticado através de uma ação ou omissão humana: conduta. 'Nullum crimen sine actione', este princípio revela-se uma
verdadeira garantia jurídica elementar, pois a base do delito é a conduta. Enquanto o dolo é revestido de vontade, consciência; a culpa necessita
de um juízo de valor, que verificará a presença ou não na conduta humana do elemento culp O dolo eventual ocorre quando o agente
diretamente não quer produzir um resultado, mas com sua conduta aceita a possibilidade de produzi-lo; na culpa consciente o agente prevê o
resultado, mas acredita que não o produzirá; no entanto, por imprudência, negligência ou imperícia o ocasiona. Os homicídios causados por
condutores embriagados têm grande repercussão nas mídias e nos tribunais brasileiros e é, principalmente, através do brado da sociedade em
buscar regulamentação mais severa para os crimes de trânsito que a legislação brasileira vem sofrendo constantes modificações, como a do
advento do Código de Trânsito Brasileiro, com alterações recentes trazidas pela Lei Seca. Doutrina e jurisprudência divergem com relação à
aplicação do dolo eventual e culpa consciente nos homicídios de trânsito causados por condutores embriagados. Através dos estudos realizados,
verifica-se que tem sido prática do Ministério Público a denúncia de tais crimes como dolosos contra a vida, pelo princípio do in dúbio pro
societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise fático-probatória. No entanto, na grande maioria das vezes, em instância superior, a conduta do
agente é desclassificada de dolo eventual para culpa consciente pela falta de comprovação do elemento vontade, ou seja, pela dificuldade em se
comprovar que o agente tenha ingerido bebida alcoólica querendo ou assumindo o risco de produzir o resultado. Com o precedente trazido por
recente decisão do Superior Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 107.801/SP o que se pretende é que os crimes de trânsito causados por
condutores embriagados sejam corretamente classificados já em sua denúncia, enquadrando-os como culposos, quando não comprovada a
vontade do agente em aceitar ou assumir o risco de produzir ou resultado, devendo encaminhá-los para a Vara Criminal Comum ou comprovada a
embriaguez preordenada, tese defendida pelo ilustre Ministro Luiz Fux, enquadrar o agente no crime de homicídio doloso, que pelo princípio do
juiz natural, é de competência do tribunal do júri. Conclui-se com o presente estudo que para aplicar sanções mais severas aos condutores
embriagados, causadores de homicídios na condução de veículo automotor, de forma a satisfazer os anseios da sociedade, não basta
simplesmente forçar o enquadramento da conduta do agente em dolo eventual, necessitar-se-á de lei que discipline tais condutas e traga penas
compatíveis para tais delitos. Enquanto, a legislação não sofre mudanças significativas e que permitam punições compatíveis à lesão
proporcionada, tudo adstrito ao princípio da legalidade, cabe ao Ministério Público, realizar o devido cotejamento com relação ao
enquadramento do tipo penal, e aos tribunais decidirem de forma a garantir a aplicação da lei ao caso concreto.
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RESUMO
Em junho de 2012 o Brasil vivenciou um acontecimento histórico: a Cúpula dos Povos. Tratou-se de evento organizado pela sociedade civil global,
paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – conhecida também como Rio+20. Seu principal objetivo era o de
discutir as causas da crise socioambiental, apresentar soluções práticas e fortalecer os movimentos sociais ao redor do mundo, fazendo frente à
programação institucional da Rio+20 – a qual não incorporou a pauta mais ampla das demandas populares. O presente trabalho tem por escopo
apresentar os resultados da pesquisa realizada pelo Centro de Direito dos Animais, Ecologia Profunda aplicada ao público da Cúpula dos Povos,
por ocasião da sua participação no evento ao longo de três dias. A iniciativa buscou identificar a percepção de seus frequentadores acerca do
Direito dos Animais e da Ecologia Profunda, duas concepções de rompimento com o antropocentrismo, revestindo-se da particularidade de ter
tido lugar em evento de caráter mundial voltado para a discussão da problemática ecológica. Isto traduz uma importância extra para a pesquisa,
notadamente porque é a primeira do gênero de que se tem notícia no Brasil, inclusive pelo fato de conjugar o Direito dos Animais e a Ecologia
Profunda. Com a pesquisa, procurou-se saber se as pessoas conheciam o Direito dos Animais e a Ecologia Profunda, se entendiam os animais não
humanos como sujeitos de direito, quais direitos seriam esses e todo um conjunto de efeitos daí decorrentes. O questionário foi, portanto,
desenhado de modo a mapear a coerência ou não das respostas de acordo com a plataforma do Direito dos Animais e da Ecologia Profunda. Ou
seja: retratar como o público não especializado, embora interessado na problemática ecológica, enxerga esses animais e se já teve notícia de
compreensões que rompem com a relação antropocêntrica entre o homem e a natureza. A tabulação das respostas do questionário, que foi
aplicado pessoalmente pelos estudantes integrantes do Centro de Direito dos Animais, Ecologia Profunda, revelou dados muito significativos e
mesmo surpreendentes, tais como a afirmação fragorosamente predominante de que animais não humanos possuem direitos, conquanto as
demais respostas não denotem correspondência com a Ética Animal. Essas constatações confirmam um sentimento generalizado que indica uma
transição paradigmática, em curso, e que a teoria do Direito e a Filosofia, ao menos majoritariamente, afiguram-se ignorar ou não emprestar a
devida atenção. São esses os resultados manifestados por essa inédita pesquisa de campo que se quer apresentar na JICTAC/UFRJ de 2013, uma
vez que retrata o senso comum a respeito da questão, consistindo em possível objeto de análise para futuras e importantes investigações
acadêmicas.
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RESUMO
O Código Civil deu tratamento quase que exclusivo a entidade familiar constituída pelo casamento, no caso de sucessões. Diante disso questionase: O tratamento diferenciado dado pelo Código Civil entre cônjuge e companheiro no âmbito do direito sucessório fere os princípios
constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana? O presente artigo tem como objetivo geral analisar se o tratamento diferenciado
dado pelo Código Civil entre cônjuge e companheiro no âmbito do direito sucessório fere os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade
da pessoa humana. E como objetivos específicos: - conceituar união estável; conceituar casamento; conceituar o principio da isonomia;
conceituar o principio da dignidade humana; descrever uma síntese da trajetória jurídica que envolve o tema; ressaltar os aspectos jurídicos da
união estável; fazer uma análise comparativa dos direitos sucessórios entre cônjuge e companheiro; analisar as Leis 8.971/94 e 9.278/96 à luz do
artigo 1.790 do Código Civil; ressaltar as possíveis jurisprudências pertinentes às discussões expostas. A pesquisa partirá da análise da constituição
e procurar as possível inconstitucionalidades existentes no artigo 1790 do Código Civil de 2002. A desigualdade existente entre cônjuge e
companheiro no direito sucessório foi o fator que me influenciou a escrever sobre o temo, por trabalhar em cartório presenciei situações em que
ficaram visíveis a desigualdade imposta pelo artigo 1.790 do código civil. Optou-se por uma pesquisa exploratória com procedimento bibliográfico
e documental. Com o presente estudo, observa-se que o legislador tratou de forma diversa as questões sucessórias entre cônjuge e companheiro.
Os direitos sucessórios do companheiro ocupam lugar consideravelmente inferior aos concedidos ao cônjuge, o que demonstra a incoerência do
regramento legal. No primeiro capitulo foi abordado sobre a família e suas mudanças ao longo do tempo, deixando de ser apenas um laço
sanguíneo e uma relação de subordinação , não sendo mais identificada pelo casamento e sim por um vínculo afetivo, que une as pessoas. Foi
abordado ainda as conceitos de casamento e união estável e como esses conceitos sofreram mudanças significativas dentro da sociedade. No
segundo capítulo, foi feita uma análise das Leis que regem a união estável, como a Lei nº 8.971/94 que regulamentou o direito dos companheiros
aos alimentos e a sucessão, no entanto somente com a Lei nº 9.278/96 em seu artigo 1º conceituou a união estável como sendo entidade familiar
à convivência duradoura. No terceiro capitulo foram identificadas as notórias desigualdades entre cônjuge e companheiro no âmbito do direito
sucessório, desigualdades estas que ferem princípios constitucionais como o da isonomia e o da dignidade da pessoa humana. Dessa forma,
parece nítida a diferença conduzida no plano sucessório entre as duas espécies de família em exame, ou seja, a originada do casamento e a
provinda da união estável, o que afronta o Princípio Constitucional da Isonomia, bem como o Princípio do Respeito à Dignidade da Pessoa
Humana. É indiscutível a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, pois ao companheiro deve ser atribuído o mesmo tratamento do
cônjuge supérstite, pois conforme o artigo 226 da Constituição Federal não pode existir tratamento diferenciando entre eles, pois ambos são
merecedores dos mesmos direitos, sendo considerada inconstitucional qualquer norma que viole o Princípio da Igualdade. Conclui-se que merece
ser preservado, do artigo 1.790 do Código Civil, apenas o trecho inicial do caput “a companheira ou companheiro participará da sucessão do
outro”, o resto deve ser excluído por evidente inconstitucionalidade. Sendo assim, o tratamento diferenciado dado pelo Código Civil entre
cônjuge e companheiro no âmbito do direito sucessório fere os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.
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RESUMO
De algo tido como claro e pacífico o trabalho que se propõe busca estudar a fundo a possibilidade da decretação de ofício, ou seja, sem
provocação das partes, das cláusulas abusivas nos contratos relacionais de consumo e, como corolário a tal possibilidade, o que pretendeu o
legislador do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao qualificar tal norma como de ordem pública. É confessado por est autor que o tema,
a controvérsia, foi subestimado. Tal subestimação jamais foi causada por um possível desrespeito ou um tratamento desdenhoso da controvérsia
estritamente jurídica. Muito pelo contrário. Os desafios e as dificuldades que surgiram com algo que se imaginava não possuir um grau tão
profundo de implicações – não só dentro do direito material, mas principalmente, e mais desafiador sob o direito instrumental (temido) – só
tornaram o estudo e a busca por resposta mais apaixonantes. Da decretação em si sob o direito material retornou-se a certo imanentismo do
direito material com o direito processual. Logo, como materialista do direito consumerista surgem impactos que a mera decretação de ofício ou
não de uma cláusula ou qualquer outro ato jurídico contra legem não é simples como aparenta. Modulações, forças e diversos efeitos sentenciais
tiveram que ser tratados na busca de uma melhor resposta. Variante que se amplifica tanto nas ações individuais, quanto nas coletivas. Paralelo a
tal enfrentamento e a reboque do mesmo veio o complicador de desmistificar o que define a ordem pública. No direito pátrio as doutrinas só
preveem a ordem pública como algo imperativo, norma cogente, indisponível. Característica que não engloba todas as situações do CDC e que
obrigou o pesquisador a buscar fontes estrangeiras. As buscas no direito estrangeiro por definições, características e efeitos ampliaram mais ainda
o que sempre se buscou delimitar na tese. Não obstante, ao olhar sobre a delimitação do trabalho, cientificamente, percebeu-se que o
enfrentamento das características da ordem pública seria de grande valia ao direito pátrio e que o estudo sobre sistemas estrangeiros diferentes
só engradeceria e justificaria ainda mais a opção do CDC. Por fim, como no decorrer do estudo surgiu à edição da Súmula 381 do STJ, cujo teor vai
de encontro ao presente trabalho, inevitável tornou-se seu estudo e enfrentamento.
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RESUMO
Ao longo da vigência das seis Constituições Republicanas brasileiras, os tributos passaram por modificações, algumas visando ao seu
aprimoramento, outras de natureza política, meramente casuística, simplesmente para atender a interesses dos mais diversos. A trajetória da
sociedade brasileira demonstra como os tributos foram criados em regime centralizador, ditatorial e impositivo e se mantém desde então, sem
nenhuma intenção de se criar um tributo único ou imposto único a facilitar na arrecadação e fiscalização tributária. Os conceitos de Federalismo e
de Federalismo Fiscal foram tratados a demonstrar que, independentemente, do conceito a adotado por cada autor nesta Tese, o Federalismo
tem por objetivo integrar as diversidades existentes nas sociedades culturalmente heterogêneas com o intuito de manter a unidade de todos os
entes Federativos preservando a autonomia e diferenciação de cada um. No intuito de buscar subsídios a uma Tributação Justa, entre outros
aspectos, ressalta-se a diferença entre Justiça Tributária e Tributação Justa, que repousa na eleição de um elemento em comum para poder
distingui-las, qual seja, o agente responsável para tratar do Direito Tributário. Na Justiça Tributária o agente eleito de forma predominante,
atuando na sua função típica é o Poder Judiciário, enquanto que na Tributação Justa é o Poder Executivo. Foi realizado um estudo entre Justiça e
princípios, alguns autores foram escolhidos diante de suas obras estarem relacionadas de forma direta ou indireta à tributação e à igualdade,
como: os quatro cânones a respeito da igualdade relacionada à Justiça de ADAM SMITH; os princípios da igualdade e da diferença de JOHN
RAWLS em sua Teoria da Justiça; o princípio da igualdade distributiva de ROBERT NOZICK; a igualdade de bem- estar e igualdade de recursos de
RONALD DWORKIN; as noções de funcionamentos e de capacidade de AMARTYA SEN; os princípios da igualdade de benefícios e de igualdade de
sacrifícios de LIAM MURPHY e THOMAS NAGEL; a igualdade complexa de MICHAEL WALZER e o princípio da equivalência como critério da
igualdade tributária de SÉRGIO VASQUES. A partir destes princípios e conceitos chegou-se à nova leitura da igualdade, para concluir que não basta
a existência de igualdade formal, mas, sim, a efetivação da igualdade material. Três foram os mecanismos propostos para viabilizar o Direito
Fundamental a uma Tributação Justa: critério de legitimação constitucional das multas tributárias, paradigma do IPTU progressivo no tempo e a
teoria dos modelos. Concluindo, o que se propôs para facilitar e agilizar a Justiça Tributária e a Tributação Justa foi a criação de modelos jurídicos,
baseados no estudo sistematizado da jurisprudência associada a normas jurídicas e princípios. Como não se pode estudar cada caso concreto
como se fosse único, no sentido de prolongar sua análise a escrever tratados sobre o mesmo. Os processos judiciais e administrativos se
acumulam nas repartições públicas aguardando uma solução da Justiça. E os que dela dependem não podem mais permanecer à espera do dia em
que se fará à luz, do dia em que finalmente verão a Justiça triunfar. Ainda, mecanismos foram propostos para demonstrar a possibilidade de se ter
uma Tributação Justa. Muitos outros podem ser criados para a realização da Justiça, que não deve ser buscada somente perante os Tribunais, mas
também quando da correta elaboração das leis tributárias, sua efetiva aplicação e divulgação transparente, e maneira de gerir o dinheiro público
em proveito estrito da sociedade. A Tributação Just como um Direito Fundamental, que não deve deixar de ser observado pelos entes
Federativos, sob pena de lesar a própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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RESUMO
Inegavelmente o homem é um ser social e o seu principal habitat é a cidade. Assim, as urbes sempre foram locais de fascínio humano, apesar da
trajetória civilizatória ter sido iniciada no campo. Atualmente, muito se tem discutido sobre as cidades e as suas múltiplas abordagens analíticas,
visto que, elas deixaram de se limitar a um conjunto de edificações, abrangendo aspectos dinâmicos e mutáveis dotados de significância. Com
isso, surge a preocupação em estabelecer regras que priorizem um melhor convívio humano ordenando as ações dos indivíduos e o território que
eles ocupam. A presente pesquisa busca analisar a cidade numa perspectiva da função social. Especificamente, visa discutir o Direito Urbanístico
contemporâneo; discorrer sobre o Estatuto da Cidade instituído pela lei n. 10.257/01; debater os planos diretores no Brasil; e relatar sobre o
planejamento urbano. O tema em comento, além de ser atual, possui grande relevância para o uso e ordenamento do solo, destacando como
primordial a distribuição socioespacial, desenvolvimento das cidades e o bem-estar de seus habitantes. Para atingir esse intento foi realizada uma
vasta revisão bibliográfica, abarcando doutrinas próprias, legislações, jurisprudência, artigos científicos entre outras fontes. Ressalta-se que os
aspectos legais não são isentos de críticas, assim, a legislação possui muitas críticas, sobretudo as advindas com o método dialético, que avança
na compreensão do direito com caráter essencialmente capitalista. Outrossim, é que dada a relevância e amplitude de análise da temática foram
utilizadas fontes numa perspectiva interdisciplinar, destacando a Ciência Jurídica, Urbanismo, Geografia e a Sociologia. A análise interdisciplinar
ainda permite uma melhor análise do paradigma para o planejamento e a gestão urbana, aclarando que o modelo dominante é ainda o do
planejamento estático, setorial, burocratizado. Diante disto, observa-se que a função social da cidade está intimamente ligada aos direitos
fundamentais, tendo o Poder Público a relevante tarefa de resguardar o direito à vida social, com liberdades e limites que possibilitem a todos
usufruírem da cidade. Contemporaneamente o grande desafio das cidades é possibilitar o acesso a todos os citadinos a uma forma digna de
vivência. Logo, o presente estudo aduz que a plenitude da aplicação das normas urbanísticas encontra muitos desafios que merecem ser
discutidos e estudados para a melhor compreensão da ocupação, utilização dos espaços habitáveis e garantia à dignidade humana.
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RESUMO
A presente pesquisa investigou sobre a seguinte indagação: Como adequar os crimes praticados via internet a legislação atual? Para que tal
objetivo fosse alcançado, foi utilizada uma pesquisa exploratória, com base no estudo da doutrina, da legislação brasileira e ainda de um
levantamento jurisprudencial, expondo entendimento atual dos tribunais brasileiros acerca da punibilidade. Ante o exposto, entende-se a
importância dos avanços da tecnologia para a sociedade, entretanto, destaca-se o lado negativo de tal avanço, uma vez que vem sendo utilizado
para a prática de crimes virtuais, dessa forma, entende-se que os avanços da sociedade e evolução dos meios de comunicação, fazem com que o
direito se adéque aos fatos oriundos das relações sociais firmadas entre os usuários destas tecnologias, em especial da rede mundial de
computadores. O primeiro capítulo, a presente pesquisa destacou que não obstante a ser um tema novo, o crime virtual, não possui conceito
doutrinário majoritário, variando de acordo com o entendimento do doutrinador, muito embora, todos lecionem no sentido de que o crime
cibernético é toda conduta ilícita praticada pelo agente com o uso da informática. Ainda no campo doutrinário destacam-se os tipos de
classificação dos crimes virtuais, os quais poderão ser classificados como crimes virtuais próprios e impróprios; crimes virtuais puros, mistos e
impuros e por fim como crime comum em relação aos sujeitos passivos e ativos. No segundo capítulo, abordou-se a evolução da legislação
nacional e internacional em relação aos crimes virtuais. Estando a legislação internacional, que versa sobre o crime virtual, mais avançada em
relação à legislação nacional, vez que por meio de normas específicas tentam punir os agentes e assim coibir a pratica de atos ilícitos. Já na
legislação nacional, verificou-se que apesar de não possuir leis específicas, as leis do atual Código Penal, aplicam-se perfeitamente a grande parte
dos crimes. No terceiro e último capitulo, restou comprovado o abordado no segundo capítulo, ou seja, que os crimes praticados via internet se
adéquam, em sua maioria, aos tipos penais previstos no atual Código Penal Brasileiro. Após uma análise das decisões acerca do tema nos
tribunais pátrios, constata-se que o atual Código Penal Brasileiro, vem sido aplicado pela jurisprudência brasileira, para julgar os crimes virtuais.
Conclui-se que apesar de não possuir legislação específica para punibilidade da pratica de crimes cibernéticos, a legislação brasileira vigente é
perfeitamente adequável e aplicável a grande parte dos delitos praticados, sendo que estas vêm sido aplicada pelo judiciário brasileiro no
julgamento dos crimes via internet, vindo a sanar a sensação de impunidade desses crimes. Entretanto, ressaltasse a necessidade de novas
normas, sendo indiscutível a necessidade de adequação do Direito a realidade de uma sociedade cada vez mais dependente da era virtual.
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RESUMO
O artigo científicode proposta vanguardista relativa à condução ética e, ecossustentável do progresso: Educação Ambiental (EA) e Mediação
Socioambiental. A base na qual se assenta o atual progresso em nada possibilita a concretização do sonhado paradigma de desenvolvimento
sustentável, eis que fundamentada sobre intenso desgaste dos recursos naturais, no trato agressivo à fauna, flora e à toda manifestação de vida
planetária, numa concepção egocêntrica de interação homem-natureza, o que só poderá ser combatido através da obediência aos ditames
constitucionais sobre a implantação de disciplina formal no ensino básico e de graduação, intitulada como Educação Ambiental (EA). O artigo vem
demonstrar que a EA, proposta como disciplina curricular escolar e universitária, proporciona a construção de novo modelo, viabilizador da
sustentabilidade da natureza e do desenvolvimento e, por isso, devendo ser o implementado pela própria humanidade, por ser o modelo
responsável de progresso. A determinação consutucional pela inclusão da EA, não só como tema transversal, consutui-se em melhoria na sua
metodologia, pois é ensinada via cadeira específica, com o objetivo de aprofundar os conceitos de sustentabilidade e de meio ambiente junto às
alterações sociais e políticas que se fizerem necessárias à melhoria geral da qualidade de vida e, do bem-viver. A EA é a esperança de aprendizado
indispensável à interação homem-natureza numa concepção biocêntrica e, não mais antropocêntrica, respeitando também os direitos dos
animais e, da natureza, inseridos no habitat natural o mais preservado possível. Para tanto, o tema passa pela transdisciplinariedade e
multidisciplinariedade, inter-relacionado com diversas ciências, tais como biologia, filosofia, sociologia, engenharia, inovação tecnológica ao
desenvolvimento ambiental sustentável, zoologia, antropologia, psicologia, biomédica, direito ambiental e legislação concernente, de institutos
jurídicos do zoneamento ambiental, estudo de impacto ambiental, licenciamento e tantos outros. Será demonstrada a possibilidade de criação de
uma ecocidadania, que se traduz na participação deliberativa em audiências públicas, iniciativa em novas políticas públicas em prol de uma
sociedade mais justa, democrática e ecossustentável. A gama de informação e instrução que compõem a disciplina de EA devem estar disponíveis
para o aprendizado desde a idade tenra até a graduação do indivíduo. Oferecida como disciplina, também inclui técnicas de Mediação
Socioambiental, método alternativo e autocompositivo de resolução consensual de conflitos ambientais para aplicação na coletividade, zelando
pelos nexos ecológicos locais junto à reformulação das relações na dinâmica socioambiental e político-econômica, respeitando os fenômenos
naturais em harmonia com as alterações do progresso por meio da ponderação entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o
desenvolvimento obtido por qualquer atividade ou interferência humana, treinando o corpo discente da EA ao uso dos instrumentos da mediação
à resolução e prevenção dos conflitos de cunho socioambiental. Por fim, a EA conduz a sociedade à cultura biocêntrica, inovadora em
fundamentos filosófico-pedagógicos, científico-tecnológicos, acadêmicos, sociais, político-econômicos, distintos da condução atual de
"desenvolvimento", o que proporciona a reconstrução de um destino melhor à natureza e à própria humanidade.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo sobre a responsabilidade civil decorrente do erro médico. Considerando que a
natureza humana, ao realizar suas atividades é capaz de produzir os mais diversos resultados, positivos ou negativos. Quando positivos, produzem
verdadeiros avanços para a sociedade, principalmente quando estão relacionados a área médica. E são responsáveis por melhorar a vida das
pessoas. De outro modo, quando os resultados são negativos, por fatores que caracterizam o erro médico, em sentido amplo, seja por dolo ou
culpa, são responsáveis por grandes sofrimentos aos cidadãos, à sociedade e aos próprios médicos, que podem ser alvo de sanções disciplinares,
sejam elas administrativas, civis e penais. Serão demonstrados todos os fatores que caracterizam a responsabilidade civil: histórico, conceitos e
posições doutrinárias. O estudo abrangerá as áreas médica e jurídica, tendo em vista a impossibilidade de tratar do erro médico sem fazer um
aprofundamento da responsabilidade civil e dos danos causados a outrem que este ato acarreta, dentro das duas searas acima especificadas. A
partir daí será possível chegar a uma conclusão de como nosso ordenamento jurídico se comporta em relação a atual situação da
responsabilidade civil referente ao erro médico: a nossa legislação está atualizada? Ela inibe o ato ilícito? Existe uma compensação satisfatória
para o ofendido? Após as análises doutrinária, legislativa e jurisprudencial, será analisado se as sentenças judiciais recentes proferidas pelo STJ,
uma das maiores cortes do nosso sistema jurídico e que decide em última instancia sobre a matéria infraconstitucional tratada, estão em
consonância com todo o estudo que cerca a responsabilidade civil de forma satisfatória. A primeira parte do trabalho consistirá em um estudo
mais teórico, verificando como o doutrinador se posiciona e a segunda parte consistirá de pesquisa mais aplicada, verificando como se têm
apresentadas as sentenças proferidas. Toda a pesquisa terá uma modalidade bibliográfica e o caráter de uma pesquisa descritiva. Serão utilizados
como autores-guias para o aprofundamento teórico ensinamentos proferidos pelo mestre Sergio Cavalieri (2009), e os professores Pablo Stolze
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2010), os quais servirão como base para a pesquisa. O estudo abordará o tema responsabilidade, seus
conceitos, os tipos existentes, relações de consumo e a função da reparação civil, como também os seus elementos, incluindo o dano existente, a
conduta humana que resulta na ofensa e o nexo de causalidade que é o liame entre o dano e a conduta. Pela sua importância a questão do nexo
de causalidade será aprofundada com o estudo da teoria que foi adotada, acolhida pelo Código Civil Brasileiro de 2002. Com o estudo
aprofundado sobre responsabilidade civil deverá ser revistos todos os conceitos sob a ótica do erro médico, a natureza da responsabilidade
médica e a responsabilidade pessoal do médico, como também a análise da problemática acerca da prova dos fatos alegados no âmbito judicial
sobre a responsabilidade civil decorrente do erro médico. Os aspectos legais sobre a responsabilidade civil do erro médico serão vistos e a
legislação relacionada ao tema, incluindo o que mencionam o Código Civil e o Código de defesa do consumidor, este último apontando diversos
incisos, os quais protegem o paciente por eventual dano. Também será analisado o que mencionam as resoluções do conselho federal de
medicina e o código de ética médica. Por fim, será visto o que se pode considerar como o objeto de estudo principal do trabalho, que é o estudo
das sentenças proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, órgão máximo que trata sobre a matéria da responsabilidade civil decorrente
do erro médico. Será aprofundada esta responsabilidade sobre quatro enfoques: responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, ação
regressiva e a perda da chance.
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RESUMO
Com a constitucionalização do Direito Processual brasileiro e através da institucionalização do Estado Democrático de Direito após a promulgação
da Constituição da República de 1988, torna-se necessária uma reflexão sobre determinados procedimentos criados pelo legislador que,
eventualmente, dão ensejo a decisões oriundas de juízos de probabilidade, justificadas pela economia de atos destinados à formação do
convencimento do julgador. Com o aumento no número de demandas, o que se tem verificado é uma inquietude, por parte do legislador, em
tentar acelerar a realização de alguns procedimentos através da redução de determinados atos processuais, fadando, o magistrado, a exercer
uma atividade solipsista na apreciação das provas e argumentos retratados nos autos, quando da tentativa de se alcançar um provimento final. O
Direito Democrático passa a exigir, portanto, o afastamento de dispositivos legais que conduzem o julgador a proferir decisões baseadas em
cognição sumária, haja vista a necessidade de compartilhamento da atividade cognitiva por todos os sujeitos do processo durante o desenrolar do
procedimento adotado para dirimir a questão. Para tanto, após a realização da incursão histórica da Lei 9.099/1995 e da cognição jurisdicional, foi
realizado um estudo não só do fenômeno cognitivo, como, também, das hipóteses previstas na Lei dos Juizados Especiais que dão ensejo à
formação da cognição judicial de natureza sumária, juntamente com os efeitos constitucionais de decisões oriundas de um convencimento
baseado em juízos de verossimilhança/probabilidade. Nesse sentido, através do método dedutivo/indutivo, foi possível re-analisar os dispositivos
previstos na Lei 9.099/1995 que permitem a formação de tal tipo de cognição, na tentativa de se oferecer melhores condições para dirimir a
controvérsia levada a juízo. Por fim, com base no estudo realizado, concluiu-se sobre a necessidade de sugerir ao legislador a adoção de medidas
capazes de trazer um novo paradigma para as decisões baseadas em cognição sumária; propostas estas que vão a sentido contrário ao texto dos
artigos 8°, 10 e 33 da Lei 9.099/1995, salientando que a presente pesquisa está longe de se tornar uma posição definitiva sobre a matéria em
discussão, sendo, portanto, um pequeno passo na tentativa de se buscar novas críticas em face dos procedimentos adotados na Lei dos Juizados
Especiais Estaduais.
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RESUMO

Em vigor desde janeiro de 2010, o FAP – Fator Acidentário de Prevenção foi criado pela Lei 10.666/2003, com a proposta de atenuar ou majorar
as alíquotas da contribuição previdenciária acidentária (SAT/RAT) das empresas. A sistemática de aplicabilidade do FAP é simples, pois, basta
aplicar o referido fator, que é calculado e divulgado anualmente pela Previdência Social e varia de 0,5 a 2,0 sobre a alíquota do RAT/SAT
determinada no Decreto 3.048/91, que varia em função da atividade da empresa (1,0%, 2,0% ou 3,0%), e a empresa conhecerá a alíquota efetiva
a tributar a folha de pagamento da totalidade dos seus empregados durante um exercício. O art. 10 da Lei 10.666/2003 autoriza a redução ou
majoração das alíquotas do SAT em função da atividade empresarial e dos critérios de frequência, gravidade e custo com a aplicação do FAP. Os
dados de ocorrência acidentária chegam ao banco de dados da Previdência Social basicamente de duas formas: pelas empresas, que declaram
eletronica e mensalmente via GFIP e/ou emissão de CAT e, pelas Agências da Previdência Social, que recepcionam CAT emitidas pelos
empregados acidentados ou sindicatos, quando a empresa não reconhece o acidente laboral. A problemática requerida neste artigo está
justamente nos equívocos de auto classificação e enquadramento das atividades das empresas ao preencher a GFIP, CAT e CNPJ que trataremos
adiante. Quando uma empresa é constituída ou tem o seu objeto social alterado, é arquivado o contrato social ou estatuto na Junta Comercial
que tipifica (enquadra) aquela atividade conforme lista do IBGE da Classificação Nacional de Atividade Econômica. A atividade principal, para a
sociedade empresária e para a Receita Federal do Brasil é aquela que possui maior receita auferida ou esperada. Entretanto, para a Previdência
Social, conforme § 3º do art. 202 do Decreto 3.048/99, as empresas devem enquadrar a alíquota do SAT (1,0%, 2,0% ou 3,0%) considerando
preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Acontece que, não foi
esse o praticado pelas empresas ao longo dos anos e, para efeitos estatísticos e de produção de indicadores elementares à formulação de
diretrizes da Seguridade e Previdência Social, podem ter comprometido o retrato analítico do cenário histórico acidentário e, por conseguinte, as
políticas públicas na área de prevenção de acidente de trabalho. Os dados estatísticos acumulados desde 1999, com a criação da GFIP,
propulsionaram a alteração das alíquotas do SAT em 2007, pelo Decreto 6.042, cujo foi altamente criticado, e mais uma vez em 2009, com a
vigência do FAP, via Decreto 6.957, o Anexo V do Regulamento da Previdência Social foi alterado, majorando a alíquota do SAT de várias
atividades. Avaliou-se, com base nestes dados, quais atividades foram mais acidentárias e que justificariam um enquadramento mais duro no
risco de probabilidade de acidentes no trabalho. Constata-se que, se as empresas não utilizam(ram) o CNAE preponderante para efeitos
previdenciários, para aquela atividade que possui mais empregados a seu serviço, e utiliza em GFIP e CAT a atividade destacada em seu cartão de
CNPJ considerando a que possui maior receita auferida ou esperada, temos uma política de gestão previdenciária da saúde do trabalhador
distorcida da realidade. Neste trabalho, veriﬁcou-se principalmente GFIP e CAT de empresas do segmento da construção civil, que possui uma
infinidade de atividades relacionadas à engenharia. Desde elaboração do projeto à terraplenagem. Independente do tipo de obra assumida pela
empresa, foi/é utilizado o mesmo CNAE como atividade principal para efeitos previdenciários: construção de edifícios. Se a forma de coleta dos
dados não for tratada na origem, fatalmente se incorrerá na punição injusta ou desmedida, além de uma política pública de gestão preventiva e
corretiva na ocorrência de benefícios previdenciários comprometida, por tomar como base dados não fidedignos.
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RESUMO
O estudo da hermenêutica é fundamental para o amadurecimento jurídico pátrio, pois é através dela que a Jurisdição Constitucional efetiva as
Constituições advindas do segundo pós-guerra que originaram o Estado Democrático de Direito. Em razão da exploração insuficiente do tema nas
graduações os discentes ficam carecedores de melhor compreensão sobre o Constitucionalismo Contemporâneo pós-positivista, este responsável
por dotar o Direito de autonomia e fazê-lo transcender à mera preconização de garantias e deveres para assumir a responsabilidade de
transformação social, concretizando o álibi republicano e democrático. Observar os preceitos constitucionais na applicatio é um dever imposto
aos julgadores pelos novos paradigmas trazidos pela Constituição de 1988 que institucionalizou em terra brasilis o Estado Democrático de Direito.
Com isso, surgem novas indagações e respostas ensejadas pelo novo modelo. Está em voga atualmente e tange diretamente o tema aqui
apresentado, é: quais são os limites e possibilidades da nova justiça constitucional sem que suas decisões extrapolarem as balizas de sua
competência e rompam com o positivismo? A resposta está na hermenêutica filosófica ou nova crítica do direito de Streck com matriz em
Heidegger, Gadamer e Dworkin. Isto porque o Direito, haja vista seu papel de transformador, possui a responsabilidade determinante de
modificar profundamente nossa sociedade, motivo pelo qual as decisões judiciais da República Democrática não podem ser políticas, econômicas,
ou pessoalmente morais, todavia o respeito à Lei Magna implica em vedação de decisões solipsistas que invadam imotivadamente a tripartição
dos poderes e desconsidere o texto constitucional. Esta é a grande batalha, manter a democracia e efetivar à Constituição, mas sem permitir
decisões baseadas na filosofia da consciência, sob pena de descumprir com as missões constitucionais deste novo Direito pós- auschwitz. Mas é
importante perceber que a busca por respostas adequadas não significa proibição de interpretar. Os juízes a partir da hermenêutica serão sempre
capazes de fundamentar suas decisões no Direito, o que não lhe incumbe é justificar suas decisões a partir de juízos pessoais e,
consequentemente, não democráticas. Mas isto não é de fácil percepção na comunidade jurídica brasileira, porque muitos não compreendem e
superam “heranças” da metafísica clássica e da filosofia da consciência, mais especificamente o positivismo exegético e o normativista, ao não
recepcionar algumas mudanças paradigmáticas no cenário jurídico como o giro-linguístico ontológico ocorrido na filosofia. Objetivo do grupo
certamente é dar aos alunos amplitude ao conhecimento, bem como incitar a compreensão jurídica além dos limites corriqueiros que a
graduação pode oferecer formando discentes com consciência crítica. É também escopo levar tal conteúdo aos demais discentes da instituição
através de artigos e eventos. Para tal desiderato o projeto irá aproximar o conhecimento de ponta desenvolvido no Programa de Pós-graduação
da UNESA com a graduação da mesma IES no campus de Juiz de Fora-MG. Esta aproximação extrapola a mera titulação do docente, porque traz
resultados práticos ao disseminar conteúdo que antes ficaria restrito ao Mestrado ou Doutorado. A metodologia é baseada em encontros
semanais para indicação e discussão de bibliografia, relatada por um integrante e revisada por outro. No presente momento o projeto na primeira
fase de leitura de textos visando à confecção e produção do primeiro artigo.
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RESUMO
O cidadão brasileiro conhece muito pouco sua legislação, não é de se admirar, uma vez que possui um dos mais complexos sistemas legislativos
do mundo. O ICMS é o imposto mais recorrente no país, está sempre incluído no preço das vestimentas, alimentos, veículos, transporte público e
etc. A chamada guerra fiscal do ICMS significa a concessão de benefícios fiscais por Estados sem a observação de convênio estabelecido pela Lei
Complementar 24/1975, fator que gera inúmeras discussões sobre a legitimidade destas concessões. Busca-se de maneira sistemática esclarecer
o que é ICMS, desde sua criação e aplicação no ordenamento jurídico brasileiro e como a guerra fiscal se espalha pelo país em torno desse
imposto. É percorrido o histórico da guerra fiscal no Brasil até os dias atuais, a lei que determinou os convênios e sua aplicação e algumas formas
de guerra fiscal, como a batalha dos portos. Será tratado como a União através dos poderes judiciário e legislativo busca solucionar a guerra fiscal,
sem maiores prejuízos à arrecadação e assim vê-se a manobra do judiciário na tentativa de emplacar o projeto de súmula vinculante 69 e as
medidas do Senado Federal através da Resolução 13/2012 e do projeto de resolução 01/2013. A pesquisa traz a tona um breve conhecimento
sobre o ICMS e suas consequências e efeitos perante as políticas públicas de arrecadação e a instituição da guerra fiscal mediante a concessão de
benefícios sem a previsão de convênio, preceituado na LC nº 24/1975, realizados pelos Estados e Distrito Federal, em busca de novos
investimentos. Tais benefícios trazem riquezas aos Estados e aumentam a movimentação comercial, gerando mais empregos e alavancando os
investimentos privados do ente concedente da benesse. Os Estados abrem mão de parcela importante de sua arrecadação por atração de
investidores, parcela que é sentida diretamente pelo consumidor final, quando da falta de políticas públicas básicas, como saúde, educação e
segurança, sempre sobre a alegação de falta de orçamento, enquanto grandes multinacionais recebem isenções de tributos. Os Estados que
concedem as benesses sofrem muitas vezes pela baixa arrecadação e os que não se deixam levar pela guerra fiscal passam por inúmeras
dificuldades, em face da falta de capital privado. Foi analisada a questão com base na doutrina, periódicos e jurisprudência, a fim de expor que os
Estados tem no ICMS a maior arma para atrair investimentos privados, bem como conceder benefícios fiscais às empresas, que em contrapartida
se instalam nos Estados concedentes das benesses. Ocorre que, os entes ao concederem estas isenções não respeitam o atribuído na LC 24/1975,
não observando a necessidade de convênio para tais concessões. Não obstante, os entes entram fortes nesta disputa de investimentos,
instaurando a guerra fiscal que, tem inúmeros prejuízos aos Estados que não concedem as benesses, porém trazem muitos benefícios aos que os
concedem, como o alto investimento e geração de empregos diretos e indiretos. As concessões acabam muitas vezes se tornando uma forte
forma de barganha pelas empresas que se vêm com o direito de exigir o que pretendem para se instalarem nos territórios dos Estados, invertendo
a ordem natural das concessões, dando ao investidor poder maior que o devido. Demonstrou-se como o Estado tem se manifestado para
combater a guerra fiscal, através do judiciário, com a PSV 69 e do legislativo pelas unificações de alíquotas, na forma da Resolução 13/2012 do
Senado Federal e da PRS 01/2012, medidas que ambos entendem suficientes se não para acabar com a questão, ao menos para controlá-la.
Concluí-se que a guerra fiscal é uma matéria controvertida no ordenamento jurídico brasileiro e no Sistema Tributário Nacional, que deve ser
combatida, porém, para evitar o afastamento de investimentos, que são em muito importantes para o desenvolvimento do país, em virtude da
alta carga tributária brasileira.
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RESUMO
Trata-se de pesquisa acadêmica sobre a possibilidade da extensão de uma imunidade tributária de origem constitucional prevista aos livros para
os livros eletrônicos. Discorre o estudo sobre a ideia de livro e livro eletrônico, sobre as formas de interpretação da legislação, sobre as
imunidades tributárias e sobre as formas de interpretação da norma imunizante para fins de estendê-la ou não aos livros eletrônicos. Foi utilizado
o método de pesquisa bibliográfica, com predominância de obras em direito constitucional e direito tributário e interpretação jurídica. Também
foi realizada a pesquisa de jurisprudência junto ao Supremo Tribunal Federal, Tribunais de Justiça e Tribunal Regional Federal. Para o
desenvolvimento do tema optou-se pela desconstrução dos elementos envolvidos na apreciação da matéria, abordando-os de forma
individualizada para melhor compreensão do tema, bem como para, ao final, reconstruir os elementos em análise, contextualizando o objeto em
apreciação nesse trabalho com o prévio conhecimento de seus elementos. Assim, inicia-se o trabalho abordando o objeto “livro”, relatando sobre
seu histórico e conceituação. Da mesma forma é abordado o objeto “livro eletrônico”, sendo este uma evolução do livro impresso em papel.
Como a possibilidade de extensão da norma de imunidade tributária passa pelo espectro da interpretação jurídica, esse trabalho aborda em
tópico específico a hermenêutica do direito, abordando lições sobre a interpretação das normas jurídicas, no particular sobre a interpretação de
norma jurídica de origem constitucional. Após o estudo desses três temas iniciais, inicia-se uma segunda etapa onde se analisa o instituto de
direito constitucional tributário da “imunidade tributária”, em sentido amplo, abordando lições sobre conceito, generalidades, diferença entre
isenção e não incidência. Também é verificada, na forma específica, a forma de interpretação das imunidades tributárias. Seguindo na análise do
objeto, onde partiu-se do macro rumo ao micro, passa-se ao estudo sobre a imunidade tributária aos livros, jornais, periódicos e ao papel
destinado a sua impressão, previsto no art. 150, VI, “d” da CRFB, e que serve de fundamento legal para confortar a possibilidade de extensão da
norma imunizante aos livros eletrônicos. Reconstruindo o objeto delineado com escopo do trabalho aborda-se na forma de cotejo analítico entre
doutrina e jurisprudência as teses defensivas e restritivas da extensão da imunidade tributária aos livros eletrônicos. Todo este estudo foi
realizado para que se possa analisar a possibilidade de extensão da norma tributária, de cunho constitucional, que concede imunidade tributária
aos livros e ao papel para sua impressão aos livros eletrônicos. O consenso é que a interpretação da norma deve ser no sentido de que possuem
imunidade tributária os livros, os jornais e os periódicos, independente do suporte; e o papel destinado a impressão de livros, jornais e periódicos,
ressalvadas as exceções oriundas da jurisprudência do STF. Dos estudiosos em direito pesquisados para a realização deste trabalho, constata-se
que a grande maioria destes juristas defende a extensão da norma de imunidade tributária dos livros aos livros eletrônicos.
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RESUMO
O presente projeto analisou as políticas públicas de inclusão educacional da pessoa com deficiência intelectual, com fulcro na seguinte indagação:
De que forma é possível efetivar a inclusão das pessoas com deficiência intelectual tendo como base as diversas leis que a regem? Para tanto, foi
realizada uma pesquisa exploratória, com dados bibliográficos doutrinários e documentais, sempre pautados na Constituição Federal do Brasil e
demais legislações vigentes. Ao abordar tal assunto, primeiramente foi necessário adentrar-se aos tópicos conceituais da deficiência em seus
aspectos gerais, para especificamente focar nos aspectos atinentes à deficiência intelectual, tais como das necessidades e das competências
profissionais, ambos tratados no Capítulo 1 do presente trabalho. No Capítulo 2, há relatos das políticas públicas de inclusão educacional,
traçando um breve histórico sobre a trajetória percorrida pela pessoa com deficiência e das várias legislações criadas ao longo do período com
intuito de se assegurar os direitos inalienáveis da Cidadania e da Igualdade, reforçando assim o então Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Finalmente, no Capítulo 3, é possível demonstrar algumas barreiras que ainda impedem que essas pessoas sejam tratadas com respeito e
dignidade, e dentre elas, certamente não se inclui a falta de políticas públicas, mas, a falta de interesse e o comodismo em se fazer com que tais
políticas se efetivem. O grande desafio da inclusão educacional é reestruturar as políticas públicas atuais que garantam condições indispensáveis
para que as pessoas com deficiência possam não somente se manter na escola, mas aprender. É quebrar os paradigmas herdados ao longo de
toda uma vida para que a sociedade acabe com essa discriminação, através do conhecimento. Conhecer a deficiência, conhecer as leis e os
direitos inerentes aos portadores, conhecer o tratamento, conhecer o ser humano que existe à frente da sua diferença. Em suma, é respeitar essa
diferença. Torna-se extremamente difícil lidar com esse assunto, uma vez que não se trata apenas de remover barreiras físicas, arquitetônicas,
não se trata de criar meios de comunicabilidade, de acessibilidade, mas de movimentar o ego humano, de transformar mentes, olhares, de
quebrar as barreiras do egocentrismo, da autossuficiência, da arrogância. De mostrar ao mundo que o ser humano é dotado de inteligência o que
nos diferencia dos demais seres, e seja qual for a sua maneira de aprender, ela deve ser trabalhada. Uns aprenderão com mais facilidade que
outros, mas isso não necessariamente os faz inferiores. Conclui que a deficiência não deve ser vista como uma característica estigmatizante, que
inferiorize ou incapacite a pessoa que a tem, mas, algo que falta nas pessoas ditas normais, que as impedem de ver, de ouvir, de pensar, de agir. A
maior barreira a ser vencida, e talvez a mais difícil, é a barreira alicerçada da discriminação, cujas raízes são tão profundas que se tornam difíceis
de ser arrancadas, até mesmo pela própria pessoa com deficiência, pela sua vulnerabilidade e autocomiseração. A efetivação da inclusão das
pessoas com deficiência intelectual diante das diversas legislações que a regem, vão além da criação das próprias normas, sobretudo, da vontade
política e social de se fazer valer o que já está determinado nas leis vigentes. A habilitação e capacitação de profissionais tanto da área da saúde e
educacional, como os de apoio multidisciplinar, a informação e a conscientização da sociedade, são fundamentais para garantir tal efetivação,
desmitificando o preconceito arraigado ao conceito da deficiência, assegurando, assim, a tranquilidade dos familiares, a autonomia da pessoa
com deficiência e a sua real cidadania.
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RESUMO
O presente artigo teve como objeto de análise o dispositivo constitucional que trata do ensino religioso bem como a concordata firmada em
2009, pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Vaticano, buscando responder a seguinte indagação: A formalização pelo Brasil e o
Vaticano da Concordata que trata da implementação do ensino religioso como matéria a ser lecionada nas escolas da rede pública para alunos do
ensino fundamental no Brasil, sendo este um país laico, é caso de violação constitucional? A pesquisa objetiva analisar a nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – lei nº 9.394/96 bem como o conceito de Laicidade e Liberdade Religiosa à luz da Constituição Federal em seu art. 5º
VI; Investigar se o art. 11 §1º da concordata modificou o sentido do art. 33 §§ da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conceituar
Laicidade e Liberdade Religiosa. A pesquisa realizada foi do tipo exploratória, pois buscou encontrar respaldo para justificar a
inconstitucionalidade da concordata. O procedimento técnico utilizado foi o bibliográfico, pois se valeu de estudos doutrinários acerca do que
reza a nossa Constituição sobre o tema. Para ratificar a ideia exposta neste trabalho, foi aplicado questionário fechado a 30 pessoas das áreas
religiosas, pedagógicas e jurídicas para averiguar qual o posicionamento da sociedade sobre o tema. Perguntados sobre a importância do ensino
religioso e a sua contribuição na formação do aluno quanto estudante, dos 30 entrevistados, 22 (o que corresponde a 73%) concordam que tal
matéria exerce grande relevância na formação do aluno e que deveria continuar sendo lecionada. Quando indagados acerca da
inconstitucionalidade do ensino religioso nas escolas municipais da rede pública, 23% acreditam que seja inconstitucional, 57% responderam que
é inconstitucional apenas se for instituída uma religião específica e 20% respondeu que não seria inconstitucional, pois a religião é fator
importante na formação do adolescente. Também foi questionado se o ato da ratificação pelo Brasil da concordata assinada com o Vaticano em
2009 no sentido do ensino religioso nas escolas públicas ser primordialmente católico fere o princípio da liberdade religiosa. Dos entrevistados 7%
responderam que não, pois a maior parte da população brasileira é católica, em contrapartida, 93% responderam que fere sim o princípio da
liberdade religiosa porque nem todos os alunos professam a fé católica. Quanto aos professores que ministram tal matéria, foi perguntado se
estes sofrem influências de suas próprias convicções religiosas no exercício de suas atividades. As respostas neste tópico foram as que mais se
aproximaram, 43% afirmaram que é possível que este não se deixe influenciar a depender no seu nível de profissionalidade, já para 57% o
professor quando ministra aulas de religião é impregnado de influências de sua própria convicção religiosa. Por fim, foi questionado se o Estado
deveria adotar postura à padronizar o ensino religioso nas escolas públicas, estabelecendo uma religião específica a ser estudada a ponto de não
causar margens à discussões. Dos entrevistados, 10% gostaria que o ensino religioso fosse voltado pra uma religião específica, já 90% acredita que
seria inviável adotar uma única religião a ser ministrada. Concluiu-se que a formalização pelo Brasil e o Vaticano da Concordata que trata da
implementação do ensino religioso como matéria a ser lecionada nas escolas da rede pública para alunos do ensino fundamental no Brasil, é
inconstitucional, uma vez que se prega ser o Brasil um Estado Laico, que respeita amplamente a liberdade e diversidade religiosa, a concordata
fere os interesses sociais e individuais conquistados na constituição “cidadã”, além de estar impregnada de vício material, porque de fato a
concordata em si, não fora firmada com o Vaticano enquanto Estado e sim com o Vaticano enquanto Igreja o que é expressamente vedado pelo
nosso ordenamento maior.
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RESUMO
Na presente pesquisa buscou-se analisar a obrigatoriedade ou não da aplicação do princípio constitucional do devido processo legal nos
procedimentos de inscrição em divida ativa dos créditos sujeitos a homologação, que foram declarados pelo contribuinte e não pagos. Diante de
entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há a necessidade de notificação prévia ao contribuinte nos casos como estes, tendo em vista
que o contribuinte já tem conhecimento da dívida, e sobre tal já houve confissão. No entanto, o questionamento da pesquisa é: O devido
processo legal está sendo garantido diante desse posicionamento? Se o contribuinte declarar um crédito, e, posteriormente verificar que
declarou de forma errada, seja por falta de conhecimentos técnicos ou por achar indevido, não terá ele o direito a ampla defesa e o
contraditório? Desta forma, faz-se uma abordagem dos princípios garantidores do processo administrativo e judicial tributário; origem do crédito
e momento de sua exigibilidade e por fim, o ato de inscrição em dívida ativa como ato de controle de legalidade, que serve para verificar se o
lançamento (ato anterior) cumpriu todos os requisitos para tornar o crédito exigível. Assim, verificando que todo o procedimento administrativo
foi feito de forma correta, defende-se a obediência ao princípio do contraditório diante da pretensão fazendária, podendo-se afirmar que
somente com a notificação ao contribuinte o crédito está pronto para ser inscrito em dívida ativa. No entanto, se verificado que não foi
regularmente inscrito, a certidão será nula de pleno direito, cabendo ao contribuinte opor exceção de pré-executividade em futura execução com
base em título nulo. Desta forma, não pode a administração fazendária utilizar-se de medidas restritivas de direitos gravosas sem antes
oportunizar ao contribuinte a ampla defesa e o contraditório, princípio basilar que tem como escopo proteger o cidadão contra as
arbitrariedades, inclusive imposta pelo próprio Estado. O devido processo legal tributário vai se firmando assim na esfera administrativa, de
molde a fortalecer o processo administrativo e o respeito ao contribuinte, que é administrado e que é cidadão. Na medida em que as garantias
constitucionais processuais são preservadas nas instâncias administrativas, é o próprio Estado Democrático de Direito que se está a fortalecer.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo estudar as dinâmicas sociais, culturais e políticas da profissionalização político-partidária em Aracaju/SE. Para
isso, a análise da inserção profissional e os padrões de carreira são fundamentais enquanto reveladores da profissionalização nos partidos
políticos. Foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa e análise: a aplicação de questionário, a observação e a realização de entrevistas. Até
o momento foram aplicados 33 questionários com funcionários de 19 partidos políticos com observação empírica nos casos em que os partidos
permitiram que fossem realizadas. As entrevistas, no total de 7, tem um papel fundamental na pesquisa enquanto ilustração das dinâmicas
sociais, culturais e políticas da profissionalização nos partidos políticos. O estudo de trajetória e carreira tem se mostrado, no trabalho, um
método eficiente para a apreensão da dimensão subjetiva desses processos de inserção profissional que complementa a objetividade da aplicação
dos questionários. A partir da análise dos dados, observamos que os profissionais com ocupam cargos político-partidários, o fazem acionando
recursos tais como o itinerário profissional e escolar, a participação militante e vínculos estabelecidos nos ambientes já citados, assim como redes
relacionais familiares e político-sociais. Paralelamente a elementos da trajetória dos funcionários de partidos políticos, notamos a importância da
dinâmica eleitoral e mecanismos institucionais para a inserção dos funcionários. Um exemplo da dinâmica eleitoral e mecanismos institucionais é
o Fundo Partidário, que funciona como um distribuidor de recursos federais para os partidos com maiores representação na Câmara dos
Deputados. Além do Fundo Partidário, as mudanças históricas dentro do partido como a mudança de seus presidentes ou a eleição de novos
parlamentares, muda à configuração profissional do partido, tendo em vista que muitos acompanham os parlamentares eleitos em assessorias e
deixam seus cargos partidários para novas contratações. Em suma, o presente trabalho tem mostrado a relevância do estudo da inserção e os
padrões de carreira dos funcionários de partido políticos, pois a análise de carreira nos ajuda a compreender as dinâmicas sociais, culturais e
políticas da localidade em que esses partidos políticos estão inseridos.
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RESUMO
O Rio de Janeiro será palco de dois eventos esportivos internacionais: a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas de Verão. Nesse contexto de
grandes eventos internacionais é acentuada a problemática da desapropriação, que se torna um mecanismo essencial para a realização de obras
de infraestrutura e mobilidade urbana exigidas pelos megaeventos. Aos conceitos complexos suscitados pelo instituto da desapropriação soma-se
a preocupação com os seus reflexos imediatos na realidade social e nos direitos fundamentais individuais, notadamente diante dos megaeventos
esporuvos. É nesta celeuma que se veriﬁca a contextualização e jusuﬁcauva da presente pesquisa.Objeuva-se veriﬁcar a presença do interesse
público nas desapropriações que estão ocorrendo. Para o cumprimento desse objetivo geral foram estabelecidas duas vertentes de pesquisa
relacionadas aos momentos práticos da desapropriação, sendo: (i) verificação dos Decretos, atos e processos administrativos Municipais; e (ii)
análise de ações judiciais. Apresenta-se aqui a perspectiva relacionada ao primeiro item, ou seja, a análise se o interesse público, como requisito
da desapropriação, pode ser encontrado nos Decretos Municipais Expropriatórios, nos atos administrativos deste Poder e nos processos
administrativos relacionados ao tema.Trabalha-se com a hipótese de que o Poder Executivo não aprofunda a análise do interesse público para
realizar a desapropriação, inviabilizando a verificação da presença dos requisitos constitucionais na utilização do instituto. Para comprovação da
hipótese levantada, a metodologia do trabalho iniciou-se pela pesquisa dos Decretos Expropriatórios em Diário Oficial do Município do Rio de
Janeiro com marco temporal a partir de janeiro de 2010, data em que começaram a correr os prazos para execução das obras. Adicionalmente,
faz-se a verificação e busca dos atos e processos administrativos relacionados ao tema, utilizando o mesmo período analítico. Em paralelo, são
estudados os conceitos e a natureza do interesse público, bem como a necessidade de motivação dos atos administrativos, à luz do DireitoAdministrativo Constitucional. Diante da pesquisa de Decretos Expropriatórios até Março de 2013, em conjunto com a construção teórica sobre
interesse público, a hipótese levantada encontra-se parcialmente comprovada. Tendo em conta o conceito de interesse público e a necessidade
de fundamentação dos atos administrativos, os Decretos Expropriatórios carecem da demonstração de uma vontade institucional do Poder
Executivo responsável pela desapropriação em qualificar o interesse público, deixando de atender ao requisito de motivação dos atos
administrativos, próprio de um Estado Democrático de Direito. Parte-se para a análise dos atos e processos administrativos para verificar se nesse
âmbito há o aprofundamento que justifique/legitime a intervenção drástica do Estado na propriedade.
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RESUMO
O presente estudo objetiva analisar o processo de justiça transicional implantado no Brasil em comparação com os processos realizados em
outros países latino americanos, especificamente Peru, Chile e Argentina. Para tal, lança-se mão de pesquisa bibliográfica jurídica e histórica.
Trata-se a justiça de transição de um processo 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, utilizando-se da revelação da verdade
histórica, punição dos responsáveis pela violação dos direitos humanos, reparação às vítimas e seus familiares e reestruturação da administração.
Tanto o Brasil quanto a Argentina e o Chile vivenciaram ditaduras militares, onde ocorreram graves violações aos direitos humanos por parte do
governo. Já no Peru as violações foram oriundas de um conflito interno que gerou grande onda de violência, inclusive por parte do governo. Na
Argentina, no Chile e no Peru a justiça transicional teve origem logo após o término das violações aos Direitos Humanos, enquanto no Brasil este
processo vem dando seus primeiros passos. Na Argentina, no Chile e no Peru já ocorreram processos penais e julgamentos de responsáveis pelas
violações cometidas durante os períodos de exceção. Já no Brasil, a punição aos culpados encontra sério entrave na Lei de Anistia, a qual é
interpretada como "anistia bilateral”, isto é, anistia tanto para aqueles que lutaram contra o regime antidemocrático, quanto para os agentes
governamentais que cometeram uma série de barbaridades sob o argumento de estarem defendendo o regime de ameaças subversivas. A
referida interpretação foi referendada pelo STF, em decisão na ADPF 153, julgada em 2010. No mesmo ano, porém, o Brasil fora condenado pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos a investigar 62 desaparecimentos forçados que ocorreram na região do Araguaia, no período
ditatorial. Uma denúncia penal, realizada pelo MP Federal do Pará contra o coronel da reserva Sebastião Rodrigues de Moura, conhecido como
major Curió, comandante da operação de combate à Guerrilha do Araguaia, nos anos 70, por sequestro qualificado de cinco militantes da
guerrilha, hoje desaparecidos, fora rejeitada pela Justiça federal de Marabá, tendo como principal argumento o perdão concedido pela Lei de
Anistia. A citada denúncia somente fora aceita em sede recursal. Assim, até já existe, no Brasil, uma ação que julgará um militar por crime
cometido no período ditatorial, mas o processo ainda é embrionário e muito defasado se comparado ao mesmo processo nos demais países em
análise. Argentina, Chile e Peru instituíram comissões da verdade, para investigar e revelar o que ocorreu nos regimes de exceção, no mesmo ano
em que cessaram as violações aos Direitos Humanos. No brasil, somente em 2012 fora constituída uma comissão da verdade. No que diz respeito
às reparações às vítimas da ditadura no Brasil, ressalte-se que esta tem ocorrido apenas em termos pecuniários, enquanto nos outros países em
estudo foram estabelecidas outras medidas reparatórias, incluindo reparações no âmbito da saúde, educação e profissionalização das vítimas dos
regimes de exceção, tornando tais reparações parte das políticas públicas destes Estados. Da mesma forma, os demais países focaram em
estabelecer centros de memórias, isto é, transformar em museus ou memoriais locais onde foram cometidas barbáries, a fim de que tais tragédias
não sejam esquecidas e assim não se repitam. No Brasil, apenas a partir de 2012 é que se começou a falar em iniciativas deste tipo. Assim, após
tal análise, pode-se perceber que o Brasil ainda se encontra bastante defasado em termos de apuração de atrocidades e violações graves a
direitos humanos cometidas em períodos autoritários, se comparado aos demais países da América latina, em especial aos três aqui analisados.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar a seguinte questão: Qual a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação às
sanções penais, a teoria abolicionista ou justificacionista? Para alcançar o objetivo proposto, fora utilizada uma metodologia exploratória com
base em estudos bibliográficos, de obras literárias e da legislação brasileira. O intuito do presente trabalho foi o de contribuir tanto para a
comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral. O presente trabalho buscou numa primeira oportunidade conceituar Direito penal à
luz do entendimento de notáveis doutrinadores da área penal, identificando seu objeto de aplicação, destacou as teorias de punibilidade as penas
adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro os princípios limitadores orientadores da aplicação do Direito Penal e por fim o antagonismo entre
as teorias justificacionista e abolicionista. Por ordenamento penal, entende-se que é um conjunto de normas e disposições legais que confere
legitimidade ao Estado de exercer coercitivamente seu poder sancionador com a finalidade de reprimir o infrator e preservar a sociedade. Por ser
o Brasil um Estado Democrático de Direito, os aplicadores do direito estão condicionados aos princípios constitucionais, onde o Direito Penal só
será legítimo e democrático se houver respeito à dignidade da pessoa humana, de onde partem inúmeros outros princípios afetos a esfera
criminal. As penas estabelecidas no ordenamento jurídico penal brasileiro serão impostas de acordo com o grau de culpabilidade do agente,
podendo ser privativas de liberdade, restritivas de direito e penas de multa, sendo que as restritivas de direito e de multa são alternativas onde o
condenado não será encarcerado. Assim sendo, observa-se que o Estado atuará sempre em conformidade com a Constituição, uma vez que são
proibidas as penas de morte, degradantes, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. A teoria adotada no Código
Penal brasileira é a mista que tem dupla finalidade a de punir o infrator e ao mesmo tempo prevenir a prática do crime, pela reeducação e
intimidação coletiva. A finalidade do Estado ao aplicar a pena a uma pessoa determinada não é de retribuir o mal por ele causado, e sim, de
ressocializá-lo para que ele seja inserido novamente na sociedade sem apresentar uma ameaça a paz social. Os adeptos da teoria abolicionista
partem da premissa de que o Direito Penal deve ser substituído por outras formas alternativas de correção, eliminando de vez a pena e a
pretensão punitiva estatal. A teoria justificacionista, por sua vez, atribui legitimidade ao Estado de exercer a violência justificada sobre um
determinado cidadão quando este infringir as normas penais a todos imposta. Sendo que diante de algumas infrações é impossível a não
intervenção do Estado o que poderia causar a sensação de impunidade e medo diante da omissão estatal. Após análise das doutrinas, entende-se
que o Código Penal brasileiro adota o sistema de substituição da pena, ou seja, a pena alternativa, onde somente será encarcerado o indivíduo
cujo crime impossibilite a substituição da pena por outra menos gravosa. Todavia não há que se olvidar que nosso sistema penal está passando
por uma crise, que a muito se instalou em nosso país, dessa forma as penas alternativas são uma proposta considerável para diminuir a população
encarcerada, não tendo necessidade de expor o sentenciado aos males do sistema carcerário. Conforme exposto neste presente trabalho, concluise que a teoria adotada no ordenamento jurídico penal brasileiro em relação às sanções penais é a teoria justificacionista, aplicando as penas de
maneira justa, adequada e necessária ao mal causado, uma vez que a não aplicação da pena aumentaria a sensação de impunidade e em
consequência a prática de novos crimes.
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RESUMO
“Karoshi” (KARO = excesso de trabalho e SHI = morte) ou morte por excesso de trabalho, fenômeno registrado na sociedade japonesa e
institucionalizado com a reconstrução do Japão no pós II Guerra, é uma expressão que refletiu a cultura japonesa de sacrifício da vida pessoal em
nome do país ou da empresa. Contudo, atualmente não pode mais refletir. Não há mais espaço para exploração e desrespeito à dignidade do
trabalhador. No entanto, no Brasil, os trabalhos no setor de rochas ornamentais – extração, beneficiamento e transporte de mármore e granito
são, no mínimo, desumanos. Em geral são executados a céu aberto, na presença de poeiras, produtos químicos, muito ruído, em grandes alturas,
ou em desnível de solo, pegando peso, manobras de blocos e chapas e, tudo isso ocorrendo simultaneamente. Essas são características que
qualificam esse trabalho como perigoso e penoso, e a atividade é considerada de grau de risco 43, a maior gradação atribuída às atividades
listadas na Norma Regulamentadora nº 4. Nas agroindústrias que produzem frangos para exportação os colaboradores se submetem a um ritmo
de trabalho muito acelerado e acabam produzindo doenças ocupacionais. Com o objetivo de preservar a saúde dos trabalhadores, em
Criciúma/SC, uma sentença determinou entre outros direitos, que fosse reduzida a jornada de trabalho. No caso em tela o dano existencial se
configurou em virtude da exigência de trabalho em ritmo acelerado que produziu doenças ocupacionais. Com as obras do pré-sal é possível que
se amplie as situações indenizáveis com base nos danos existenciais. Os petroleiros trabalham em jornadas longas de 12 horas em turnos
alternantes – 7 dias no período diurno e 7 no noturno (7D/7N), ou na ordem inversa (7N/7D). Assim, os petroleiros offshore lidam com o sono
compulsório no período diurno em pelo menos 7 dos 14 dias embarcados e, quando da troca do turno do dia para o turno da noite, ocorre a
chamada “virada”. No trabalho offshore finda a jornada, os trabalhadores têm que permanecer na instalação em que atuam. É fundamental que
os limites da jornada sejam respeitados e reduzidos, conforme Convenção n. 19 da OIT ratificada pelo Brasil/1957. Lamentavelmente, impende
lembrar ainda que a relativa paz econômica tem por base - para algumas empresas que praticam o “dumping social” - a prática de preços baixos
através da utilização de mão de obra escrava e/ou com a exploração de trabalhadores nacionais e de imigrantes que chegam ao país em
situações desesperadoras, sem documentos, sem poderem se sindicalizar, ou se queixar de jornadas excessivas e acidentes de trabalho, e essas
condições degradantes são as preferidas por muitos empregadores inescrupulosos: uma mão de obra barata, sem voz ativa, sem possibilidades de
lutar por direitos, porque assim conseguem baixar seus custos e ficar mais competitivos, sem o controle dos sindicatos. A força de trabalho desse
exército de excluídos tem sido utilizada em condições subumanas com uma desvalorização brutal da dignidade do trabalhador. O que implica em
enorme desrespeito às garantias fundamentais da Constituição cidadã. Desta forma, o estudo integra uma pesquisa mais ampla sobre as Agendas
de Trabalho Decente da OIT e as reestruturações produtivas, que estão exigindo dos legisladores, dos juristas, dos operadores do direito e do
empresariado a atualização de preceitos, no compromisso de uma sociedade mais justa e solidária através de um entendimento multifacetado de
problemáticas ainda carentes de solução.
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RESUMO
O projeto “Laboratório de Jurisprudências: ativismo judicial em direito tributário” se fez considerando a peculiaridade do direito tributário que, ao
mesmo tempo que é entendido como a ciência jurídica do tributo como um crédito do Estado, também está esta ciência envolta a um sistema de
proteção do contribuinte com base na segurança jurídica e no princípio da legalidade. O objetivo da pesquisa é analisar as decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que possam extrapolar a proteção da confiança do contribuinte. A questão que se enfrenta é se
se seria possível identificar os contornos e limites da atuação das Cortes Superiores em relação aos litígios tributários. Sabe-se que há em termos
de Código Tributário Nacional (CTN) uma sistematização sobre a interpretação e aplicação da lei tributária. Essas normas, que em regra são
enfrentadas e confirmadas em sede de jurisprudência, merecem ser analisadas à luz da Constituição de 1988, haja vista o CTN ser norma de 1966,
portanto parte de um antigo regime. Verifica-se, ademais, um repertório de jurisprudência que favorecem a Fazenda Pública em detrimento do
contribuinte de forma desarrazoada, merecendo seu acompanhamento à luz dos princípios do devido processo legal. A metodologia proposta é a
pesquisa de referencial teórico calcado no tema “ativismo judicial” e a partir daí a coleta de decisões em jurisprudências. No atual momento, os
resultados já encontrados estão na publicação de estudos que filtram os aspectos fundamentais do processo tributário e a garantia constitucional
do devido processo legal. Analisa-se a base da relação processual entre Fazenda Pública e Contribuinte para em seguida identificar, pontualmente,
se há ofensa ao devido processo legal na interpretação do direito tributário. A proposta maior é identificar na jurisprudência, após as análises
pontuais, a (in)consistência da hermenêutica tributária contemporânea. Conclui-se, com esse projeto de pesquisa, que a idéia de tributação vem a
ser legitimada em princípios de justiça, preservando os valores de liberdade individual e da dignidade humana em seu desdobramento do mínimo
existencial. O fortalecimento dos princípios fundamentais e da ordem constitucional modifica o entendimento sobre a tributação, promovendo a
exsurgência do pensamento econômico voltado para a ética, o que revela o próprio período de superação de um positivismo exegético.
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RESUMO
Nesta pesquisa pretende-se avaliar a liberdade individual em um contexto de globalização econômica. A liberdade de escolha foi uma esperança
do liberalismo econômico, mas a virada neoliberal parece não a ter realizado, em nome do desenvolvimento da economia de mercado, que se
firmou como único mecanismo de realização desta “liberdade”. Hoje os bens e serviços de toda espécie, de uma maneira geral e por quase todo o
globo, são disponibilizados por empresas transnacionais que “padronizam” necessidades e desejos individuais. O propósito desta pesquisa é
compreender a liberdade individual garantida como valor pelos Direitos Humanos neste contexto socioeconômico global. A pesquisa tem uma
abordagem interdisciplinar que permite avaliar o problema da liberdade como valor consagrado pelos Direitos Humanos. Sob a perspectiva
sociológica investigaremos o contexto no qual se inserem estes indivíduos/consumidores objetivando uma avaliação da profundidade dos efeitos
desta economia de mercado global na sociedade contemporânea e da interação destes indivíduos com esta nova configuração de mercado. Sob a
perspectiva político-filosófica, busca-se compreender as instituições supranacionais e sua agência na realização dos direitos humanos em geral e
em especial em relação aos interesses dos indivíduos na sua relação com os conglomerados econômicos que fornecem em escala global produtos
e serviços de todas as espécies. Na perspectiva jurídico-filosófica nos propomos, partindo da compreensão sobre a natureza dos direitos humanos
e seus problemas, analisar as normas internacionais e a jurisprudência das cortes transnacionais buscando compreender o significado e a
abrangência do direito à liberdade como um direito de todo ser humano. Neste aspecto, tomando como ponto de partida as organizações
internacionais de monitoramento dos direitos humanos, inclusive com competência jurisdicional e que vem produzindo intensa jurisprudência
nesta matéria, alargar-se o objeto da pesquisa para possibilitar o reconhecimento da efetividade das cortes supranacionais de direitos humanos
no que se refere a ser o paradigma de interpretação dos valore consagrados pelos direitos humanos. No seminário de pesquisa apresentam-se os
objetivos e resultados desta fase inicial da pesquisa.
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RESUMO
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) trouxe positivas mudanças em relação às ações socioeducativas aplicadas às crianças e
adolescentes no Brasil. Com a necessidade de padronização dos procedimentos e práticas, foi criado em 2006 o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE). Este trabalho tem o objetivo de apresentar o conteúdo do SINASE, suas diretrizes e princípios, apresentando também
como devem estar envolvidos os diversos atores responsáveis, proporcionando assim um melhor entendimento sobre o tema. Ao longo da
pesquisa se buscou responder: Quais as expectativas em relação às ações implantadas pelo Sistema? Para responder a indagação foi utilizada uma
metodologia de pesquisa exploratória, utilizando como literatura principal o próprio conteúdo do SINASE. O presente trabalho tratou inicialmente
da situação das medidas socioeducativas no Brasil, relatando as características do adolescente segundo especialistas e posteriormente
apresentando um breve histórico sobre o tema no país. Em seguida, foram explicitados os princípios, comentados de acordo com Ramidoff e a
base legal do SINASE. Mais adiante foi comentado sobre a interação das políticas públicas propostas pelo SINASE, onde é atribuída
responsabilidade ao estado, mas também a sociedade como um todo, considerando os parâmetros e a metodologia e a avaliação da gestão do
sistema. Diante de tudo o que foi apresentado em relação ao SINASE, é possível acreditar que tal lei poderá trazer a afirmação dos direitos da
criança e do adolescente em conflito com a lei, direitos esses já previstos no Estatuto da Criança e do adolescente, mas que ainda não se
encontram presentes nas práticas e procedimentos executados nas Unidades de Atendimento Socioeducativo. Tais procedimentos deverão ser
acatados e seguidos pelos agentes públicos e outras pessoas envolvidas, havendo para tanto sanções previstas no SINASE, tanto no âmbito
administrativo, como também no civil e criminal. Além disso, é possível que o SINASE estabeleça uma nova visão e intenção na elaboração de
políticas públicas que favoreçam a diminuição da inserção de adolescentes em conflito com a lei, como também na orientação da população para
que tenham um olhar mais racional em relação a esses adolescentes, deixando assim de considerá-los criminosos em potencial para entendê-los
como carentes de carinho, educação, convívio social sadio. Com o SINASE existe a expectativa que uma capacitação profissional possa ser
propiciada a esses adolescentes sob medidas socioeducativas, com a atuante participação da família, para que possam, após cumprir suas
medidas, estarem aptos e competentes a participar da sociedade como verdadeiros cidadãos. O SINASE estabelece ações padronizadas,
estudadas e apoiadas por estudiosos das diversas áreas do conhecimento. A aplicação desses procedimentos proporcionará que os ideais
propostos pelo legislador na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente sejam finalmente realizados. Contudo, é de extrema importância a
participação da sociedade no acompanhamento e aprovação dessas medidas. A família deve ser fortalecida, proporcionando um convívio
harmonioso e saudável entre seus integrantes, onde também estão presentes as crianças e adolescentes. A escola deve ser um local de
aprendizagem e de relacionamento social entre crianças e adolescentes. A presença do Estado deve haver para coibir qualquer ato de violência
dentro desses estabelecimentos de ensino. Por fim, um ambiente de paz, respeito e solidariedade deve haver entre todos os cidadãos brasileiros.
Que haja um sentimento de cortesia e de co-responsabilidade uns com os outros, a fim de que nossos filhos cresçam se espelhando em pessoas
dignas, honestas e solidárias. Conclui-se, assim, que as expectativas em relação a execução do SINASE, que foi recentemente aprovado pela Lei
12.559/2012, são positivas e tende a melhorar a aplicação das medidas socioeducativas no Brasil.
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RESUMO
“Sofrer passa. Ter sofrido não passa nunca!” Filiamo-nos àqueles que entendem que a ditadura civil-militar compreende o período de 1º de abril
de 1964 a 5 de outubro de 1988, quando, enfim, é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. A recente condenação do Brasil
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos , órgão da Organização dos Estados Americanos, faz com que tenhamos claro que a questão dos
Arquivos da Ditadura, como se convencionou chamá-los, ainda está em aberto.Estudamos as relações da Lei de Anisua, em especial na questão
dos chamados “detidos-desaparecidos”. Partindo do pressuposto de que o esquecimento não educa, não insere e não socializa a quem quer que
seja. Não serve, pois, como instrumento de “paciﬁcação da nação” como pregam alguns desavisados. Afastada qualquer possibilidade de
discussão meramente acadêmica, aprofundamos o estudo do sujeito que se encontrou em situação de vitimização naquele período. Neste
aspecto, fazemos um recorte ainda mais específico e trabalhamos um exemplo da chamada Operação Condor, ou a “internacional do terror”, com
a entrevista do militante uruguaio Universindo Diaz Rodriguez. Poder contribuir para o resgate da história recente do país e fazer com que os
jovens universitários tenham uma visão global da questão, em especial sob a óuca dos “vencidos”, foi o que nos moveu. Durante décadas as
discussões sobre a ditadura civil-militar restringiram-se a um aspecto das indenizações dos atingidos. Há, inclusive, quem ironize isso na mídia.
Este esboço de mapeamento da questãeve-se por ideia primeira provocar o estranhamento nos estudantes que não viveram o período mais
sombrio e nem esuveram engajados na luta pelas liberdades democráucas. Não se pretendeu um trabalho de recorte meramente acadêmico,
mas de envolvimento dos parucipantes (sujeitos) com os sujeitos (e não objetos) da pesquisa. O resultado obudo se mostrou precário, paas
iniciais pretensões, dentro do viés generoso que o tema comportava; para o familiar atingido, quase nada, uma vez que a atenção que teve do
Estado foi apenas um pedido formal de desculpas e a proposta de uma indenização. Muito pouco, convenhamos, para quem perdeu a vida em
combate pelas liberdades democráticas.
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RESUMO
Os movimentos sociais começaram a ser analisados com mais intensidade pelos sociólogos e pesquisadores das áreas de humanas a partir da
década de 80. Com as mudanças no contexto político dos países da América Latina nesta época, os pesquisadores começaram a observar os
movimentos sociais a partir das implicações que as mudanças políticas causavam na forma que estes movimentos se organizavam. Algumas
teorias foram formuladas para a compreensão deste novo cenário dos movimentos sociais como, por exemplo, a Teoria dos Processos Políticos e
a Teoria dos Novos Movimentos Sociais. A primeira procura compreender os movimentos sociais através de macroestruturas políticas; já a
segunda compreende os movimentos através da cultura. Outras teorias foram e estão sendo formuladas para explicar o que seria os novos
movimentos sociais e o que os distingue dos velhos movimentos, quais são os processos e construção do movimento social. Desse modo, o
objetivo desta pesquisa é analisar as transformações ocorridas nas formas de engajamento individual, nos repertórios de ação utilizados, bem
como nas formas de organização e de representação dos movimentos sociais do estado de Sergipe, a partir da Abertura Política e da
Redemocratização do Brasil. Para isso procurou-se fazer um estudo tanto de cunho teórico quanto empírico. O estudo teórico delimitou-se a fazer
uma revisão da literatura sobre o tema, procurando verificar as principais teorias que se formaram a partir da década de 80, também buscou-se
verificar qual a discussão contemporânea afim de colocar a presente pesquisa nesta discussão. No estudo empírico foi realizado primeiramente
um mapeamento de notícias de protestos públicos em jornais de circulação diária a fim de observar os principais manifestantes e os tipos de
repertórios de ação utilizados por eles, posteriormente foram realizadas observações participantes em manifestações de rua, reuniões e
assembleias gerais organizadas por sindicatos e movimentos sociais do Estado. Em consonância com isso, classificaram-se os movimentos sociais
que eram institucionalizados e partidários daqueles que não eram, e mapeou suas redes de apoiadores a fim de verificar quem são as “pessoaspontes” e suas estratégias de ação. Para tudo isto, com base em notícias coletadas nos jornais locais, entrevistas, observação participantes nas
assembleias e nas manifestações de rua, foi construído no programa de análise de dados, o SPSS- Statistical Package for the Social Science, um
banco de dados a fim de fazer um comparativo entre as décadas de 80, 90 e 2000 e apreender quem são os atores, os vínculos estabelecidos
entre eles e de que forma se organizam em suas manifestações, quais as redes sociais e estratégias utilizadas. Com os resultados encontrados
notou-se que os manifestantes têm uma sequência de repertórios de ação quando se mobilizam, que estes repertórios se diversificam a partir da
causa que é reivindicada, bem como têm apoio de outros grupos de manifestante que nem sempre compartilham da mesma causa, podendo ser
também partidos políticos, ONGs, sindicatos. Além disso, nota-se que novos perfis de atores surgem nesta última década defendendo causas do
tipo LGBTs, dos direitos das mulheres e da legalização da maconha, como também uma diversidade maior de recursos simbólicos e de meios de
comunicação quando organizam a mobilização: redes sociais (fecebook, blog, sites, etc.) e jornais eletrônicos. Tal estudo é relevante na medida
em que coloca o tema dos movimentos sociais tanto em uma discussão teórica quanto empírica, tentando compreender as transformações dos
movimentos sociais do estado de Sergipe nestas duas esferas a partir da Redemocratização e da Abertura Política do Brasil.
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RESUMO
O presente artigo tem como objeto de estudo uma reflexão acerca das transformações que ocorrem no âmbito da sociedade, no decorrer de sua
evolução, no cenário jurídico, bem como nos tribunais, denotando relevância o discurso que tem se levanta com relação ao cabimento, ou não,
de danos morais em detrimento do abandono afetivo parental. No desenvolvimento da análise investigatória, como situação problema a ser
elucidado buscar-se-á responder a seguinte indagação: É cabível indenização por danos morais por abandono afetivo de filho menor de idade?
Diante do cenário delineado elegeu-se como objetivo geral, analisar se é cabível indenização por danos morais por abandono afetivo de filho
menor de idade. Para direcionar as questões de estudo, levantaram-se como objetivos específicos, conceituar Danos Morais, Responsabilidade
Civil e Abandono Afetivo; verificar a inserção do abandono afetivo no contexto do direito de família, analisando-o à luz dos princípios
constitucionais, da dignidade humana, da ética e boa fé. Foi utilizada uma pesquisa do tipo exploratória, com procedimento técnico documental,
bibliográfico e jurisprudencial, pois visa expor elementos legais e doutrinários sobre o assunto a ser abordado, com ênfase nas decisões dos
julgados sobre o cabimento ou não de indenização de danos morais por abandono afetivo parental. Observou-se tanto nos pressupostos
doutrinários, quanto na legislação vigente que está expresso amplamente que a função parental é imprescindível para a formação e para o
desenvolvimento global das crianças, que a ausência deste culmina em prejuízos e nocividades em vários aspectos da vida do menor. Ao se
reportar sobre o dano moral e os critérios caracterizadores, verifica-se uma nova vestimenta a partir da Constituição Federal de 1988,
vislumbrando que a dignidade humana é a base de todos os valores morais, bem como constitui-se na essência de todos os direitos
personalíssimos, no que foi acompanhado pelos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/90). Compreendeu-se que nessa
seara o dano é tratado em sentido amplo, ilimitado e irrestrito, especificamente o dano moral, que na hermenêutica moderna trata do
instrumento para evidenciar os efeitos nocivos causados pela dor e pelo sofrimento. Quanto ao cabimento de reparação por danos morais por
abandono afetivo defendeu-se a hipótese da corrente favorável ao cabimento indenizatório, entendendo que a caracterização de dano moral é
fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana, e que a ocorrência do abandono fere a integridade moral e psíquica do menor.
Verificou-se através dos julgados que uma parcela significativa de doutrinadores defende o cabimento, fundamentados no princípio da dignidade
da pessoa humana. Outra parcela nega provimento indenizatório, cientes que afeto é similar a amor e esse não se mensura, denotando
preocupação em que a ausência parental se transforme em um meio de enriquecimento ilícito. Contudo, firma-se na defesa do cabimento
indenizatório, pautado no pressuposto de doutrinadores renomados que asseveram a conjugação da responsabilidade parental no viés jurídico,
essencialmente justo, em requerer medidas compensatórias em virtude de danos que os filhos menores possam sofrer, por consequência de
conduta imprópria de seus genitores, principalmente quando se lhe for negado a convivência, o amparo afetivo, moral, psíquico, e a referência
paternal concreta, constituindo por si só em profunda gravidade. Nos julgados observados observou-se que os juristas atuam com interpretações
diferenciadas, com bastante reserva quanto ao cabimento indenizatório por dano moral em face ao abandono afetivo parental, denotando uma
interpretação restritiva, uma vez que se exige avaliação reflexiva bastante criteriosa de cada caso.
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RESUMO
O tema abandono afetivo na modalidade paterno-filial vem sendo muito discutido na atualidade, porém já ocorre na sociedade brasileira e no
seio familiar, neste com maior frequência, desde sempre. Vem aqui desenvolvido pelo autor como parte do Projeto Em Nome do Pai, fruto do
convênio entre o Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, com financiamento
obtido na FAPERJ. No Brasil são alarmantemente altos os índices de crianças negligenciadas a nível parental. O Nome, como objeto de direito
personalíssimo com fonte na lei, mas precisamente no Código Civil de 2002, vigente no ordenamento jurídico brasileiro em seu artigo 16, é
garantido a toda pessoa, e funciona como identificador desta em âmbito social enquanto sujeito de direitos e obrigações, sendo por conseguinte
parte integrante do complexo de regras declaratórias que institucionalizam a personalidade. Adquirir um nome constitui então parte essencial
para formação da identidade, já que esse nome por si é capaz de gerar identificação com o ente familiar, e o papel do nome do Pai tem papel,
bastante significativo já que este tem o papel de referência entre a criança e o Estado. Acredita-se na relação do abandono paterno-filial com a
desconstrução da identidade do homem, perante a sociedade em seu papel dentro do ente familiar. Para comprovar tal fato, e com base no
Princípio Constitucional do exercício da Paternidade Responsável, sob o enfoque Constitucional que deve-se garantir a prioridade do amparo aos
incapazes, o presente estudo pretende utilizar a metodologia da dialética. Realizando em duas etapas principais as tarefas que proporcionaram
conclusão sobre o mesmo, sendo a primeira etapa um estudo crítico do tema, feito com base em profunda pesquisa bibliográfica relacionada ao
mesmo, e a segunda realização de transcrições e análises das respostas dos dados colhidos nos mutirões do Projeto Em Nome do Pai, por meio de
entrevistas realizadas diretamente com os participantes desta complexa relação familiar. Os fatores geradores de tal comportamento masculino
são diversos, com, no entanto repetições de padrões relacionados a fatores sociais, econômicos, culturais e biológicos causadores do natural
desligamento entre genitor.
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RESUMO
Contemporaneamente, verifica-se uma grande dificuldade no que tange a regulamentação de associações que prestam serviços a uma
comunidade. Elas, muitas vezes, se equiparam a verdadeiros condomínios, sem que haja, entretanto, qualquer previsão sobre o mesmo no
Código Civil ou regulamentação através de leis, fazendo com que tanto a administração deste condomínio atípico quanto os moradores locais não
conheçam seus direitos e deveres, gerando dúvidas e divergências. Tal condomínio possui como escopo o bem estar social do povo, visando
direitos como segurança pública e manutenção de locais públicos - freqüentemente insatisfeitas ante a insuficiência do Estado – como por
exemplo, com a contratação direta por parte dos moradores do serviço de segurança através de empresas especializadas, coleta de lixo,
interfones, e até mesmo guaritas, quando os moradores fecham a rua. Há quem defenda a legalidade deste condomínio, dos serviços prestados, e
da contraprestação exigida, bem como quem entenda no sentido contrário. O próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou por correntes
opostas em momentos distintos, todavia, em casos semelhantes. O morador que não participa das despesas pode ter sua imagem denegrida face
aos outros moradores que, por seus recursos, mantém a prestação de serviços, que beneficia inclusive ao que não colabora no rateio dos gastos.
Este condomínio merece maior atenção do Poder Judiciário, seja pelo seu crescimento no cenário brasileiro, ou pelas inúmeras ações judiciais
propostas. Para explanação do tema utilizaremos o método analítico descritivo. Em comum com outros tipos de condomínio, está a característica
da onerosidade do condomínio de fato, a fim de que o mesmo se mantenha. Os moradores do local onde fora estabelecido o condomínio de fato,
por questões de higiene, conforto, e principalmente segurança, se utilizam de mecanismos, pelos quais são pagas determinadas quantias e, neste
momento, deparam-se com o grande problema da contribuição por parte de todos os condôminos - tendo em vista que, não raras vezes, alguns
se opõem à contribuição das quotas fixadas. Atualmente, deparamo-nos com uma aparente contradição entre o Código Civil de 2002 e a
Constituição da República de 1988 que obstaria a resolução da matéria: por um lado, é vedado o enriquecimento sem causa, por outro,
entretanto, ninguém pode ser obrigado a associar-se ou a manter-se associado. A corrente que entende pela não obrigatoriedade de pagamento
por parte dos beneficiados pelo condomínio de fato ganhou mais força, entretanto, a partir do dia vinte de setembro de 2011, pela decisão da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 432.106 / , Relator Ministro Marco Aurélio, que entendeu
inconstitucional tal cobrança em um caso oriundo do Rio de Janeiro.
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RESUMO
Sob a perspectiva do pluralismo jurídico – teoria empenhada em explicar a convivência/coexistência ora conflitante ora consensual entre várias
juridicidades admitidas e socialmente reconhecidas como válidas e eficazes em um mesmo espaço-tempo social –, o principal problema para uma
conceituação do direito é o critério de legitimação admitido. Define-se a questão central: qual o critério para se admitir determinado conjunto de
normas sociais como uma juridicidade? Considerando esta questão, a presente proposta de comunicação compreende os resultados iniciais de
uma pesquisa sobre os critérios de uma definição do direito sob a perspectiva do pluralismo jurídico, ambientada em uma ocupação urbana
paulistana. A referida pesquisa encontra-se ainda em fase de levantamento bibliográfico e de dados, com as leituras sobre o tema, sem ainda
haver produzido resultados do campo de pesquisa. O que ora se objetiva é apresentar uma discussão sobre os critérios para uma definição
pluralista do direito, usando os elementos teóricos explorados até o momento para analisar o caso de uma sentença dada, em 2006, em processo
de reintegração de posse envolvendo uma ocupação urbana da periferia paulistana. A escolha da referida sentença (proferida pelo juiz Amable
Lopez Soto no processo n. 007.96.318877-9, da Vara Cível do Fórum Regional VII de Itaquera) se justifica não apenas pela pertinência temática e
pela problematização das aporias acerca de uma definição pluralista do direito. O procedimento metodológico utilizado foi o da submissão da
fonte de pesquisa (sentença judicial) às proposições teóricas da bibliografia-base que versam sobre os critérios de legitimação de juridicidades
alternativas à estatal. O funil teórico a que se submeteu a fonte selecionada foi constituído pelo contraste dos elementos teóricos sustentados
por Antonio Carlos Wolkmer (Pluralismo jurídico) e Marcelo Neves (Do pluralismo jurídico à miscelânea social). Da fonte de pesquisa se extrai: a) a
ineficácia do Estado em efetivar o direito à moradia resultou na situação em que um grupo social ocupou o terreno urbano e promoveu
“desapropriação indireta do imóvel, repartindo o espaço de forma a permitir uma moradia minimamente digna” (palavras do juiz); b) o grupo
social quebrou o pretenso monopólio do Estado ao praticar ato a ele reservado pela legalidade oficial – a desapropriação de imóveis; c) ao final
do caso, o juiz reconhece a impossibilidade de reintegração de posse, legitimando a ação do grupo social que promoveu a desapropriação indireta
de área que não cumpria o princípio da função social (reconhece, porém, o juiz, que o proprietário deverá ser indenizado pelo Estado). Para
Wolkmer, o reconhecimento de uma normatividade social como uma juridicidade depende de consenso comunitário fundado sobre bases
democráticas; da observância dos direitos humanos; da capacidade das normas em realizar a promoção humana; da existência de um sujeito
coletivo de direito independente do controle estatal; da existência de uma prática pedagógica libertadora. De outra parte, Marcelo Neves
sustenta haver, na realidade brasileira, um intrincamento de códigos e critérios de diversos campos sociais que impem a construção da própria
legalidade estatal. Para esse autor, há uma “miscelânea social de códigos e critérios de conduta” que tornam inviável verificar fronteiras entre o
direito positivo estatal e outras pretensas juridicidades extra-estatais. Sustenta Neves a vigência do fenômeno da “constitucionalização
simbólica”, em que a Constituição (e seus princípios como função social da propriedade) só se concretiza se não afronta o interesse de grupos
privilegiados. Portanto, exsurge a miscelânea social de códigos sócio-jurídicos sustentada por Marcelo Neves, atestando a própria decisão judicial
a insuficiência da legalidade estatal e o fracasso da fiscalização da função social da propriedade, do qual decorre um ônus para toda a sociedade.

Titulo:

O direito à informação como instrumento da participação popular no planejamento e desenvolvimento urbano

203

Autor(es) Luciana Cordeiro de Lemos; Hugo Wein
IES: FESVV
E-mail para contato: lemosluciana67@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Direito à Informação; Participação Popular; Planejamento Urbano; Desenvolvimento Urbano; Direito Fundame
RESUMO
O presente trabalho pretende, em sua essência, enfrentar o tema do direito à informação como instrumento da participação popular no
planejamento e desenvolvimento urbano, verificando de que forma a informação está vinculada à participação popular e às políticas públicas. O
interesse que move essa pesquisa é, principalmente, a busca por uma resposta ao problema proposto, a saber: Quais mecanismos políticojurídicos poderiam ser implementados no Município de Vila Velha para estimular a participação popular no planejamento, execução e fiscalização
do Plano Diretor Municipal? Objetiva analisar se existem mecanismos capazes de permitir que o povo exerça sua soberania, buscando o porquê
da população não participar de forma efetiva do planejamento urbano. O trabalho foi elaborado de forma dedutiva com base em fontes
bibliográficas, valendo-se de dados já registrados e elaborados em livros e artigos científicos pertinentes ao tema, além da legislação específica e
Constitucional, bem como de jurisprudência. Registre-se, ainda, que não dispõe o presente artigo de uma matriz teórica específica, mas de um
marco teórico-referencial. Isso ocorre dada a impossibilidade de se identificar uma única teoria que o sustente. No capítulo final far-se-á um
estudo de caso. Neste sentido, o texto foi elaborado em cinco capítulos. O primeiro tratou da definição e contextualização da palavra informação,
bem como dos aspectos inerentes ao direito à informação e o lugar de destaque que ele ocupa, hoje, no discurso político-jurídico. Já o segundo,
discorreu sobre o direito urbanístico e seus princípios informadores. O terceiro foi dedicado à democracia deliberativa e à participação popular
nas decisões de interesse público. O quarto, por sua vez, dedica-se à observação do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Participativo. Por fim, o
quinto capítulo analisa um caso concreto com o intuito de verificar as hipóteses apresentadas no projeto de pesquisa, tendo em vista que o PDM
de Vila Velha foi objeto de duas ADINs, ambas com fulcro na violação da participação democrática. Procurar uma resposta para essa questão foi
uma oportunidade para colocar em prática os conhecimentos adquiridos, ao longo da trajetória profissional, bem como aperfeiçoar os
conhecimentos jurídicos e, acima tudo, exercer de forma efetiva nosso dever de cidadão buscando ampliar os mecanismos de participação
popular, incluindo a população como parte da solução de seus problemas. Este artigo é, assim, um primeiro passo para se repensar de que forma
o advento da sociedade da informação aliado à evolução das teorias democráticas, que dão ênfase a democracia deliberativa e admitem a
relevância da participação popular nas decisões públicas, provocam mudanças de paradigmas que contribuem para a expansão dos limites
naturais do poder jurídico. Por uma questão de coerência com a proposta da pesquisa é fundamental que se estabeleça um marco conclusivo no
presente trabalho, entretanto, as respostas apresentadas, mostram-se como novos desafios e, apontam alguns questionamentos genéricos sobre
a emergência, de uma reflexão atual sobre a condição urbana, de um pensamento crítico e interdisciplinar, para conscientizar a sociedade de que,
por meio do debate, é possível mudar valores e atitudes e garantir uma democracia deliberativa.
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RESUMO
Este trabalho de pesquisa consiste em analisar o diálogo entre Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Constitucional no contexto
da ordem constitucional vigente no Brasil, que completa 25 anos em outubro de 2013. A ideia é estabelecer em que medida o constitucionalismo
democrático brasileiro tem se articulado ou não com o sistema internacional de direitos humanos que foi estabelecido desde a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948) na busca pela plena proteção da pessoa humana e como as normas internacionais são interpretadas e
aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal em comparação com o Congresso Nacional (tanto no exercício do Poder de Reforma da Constituição
quanto na função legislativa ordinária). Para tanto, serão analisadas as principais alterações constitucionais envolvendo diretamente o Direito
Internacional dos Direitos Humanos, as Emendas Constitucionais 45/2004 e 72/2013, comparando o processo de incorporação de padrões
internacionais de proteção de direitos humanos pelo Congresso nestes casos e a interpretação de normas internacionais nesta matéria pelo
Supremo Tribunal Federal nos seguintes casos: Habeas Corpus 72731 e Habeas Corpus 87585, ADI 1480-MC e ADPF 153. Assim, são finalidades do
trabalho: 1) estabelecer as condições jurídico-constitucionais vigentes para a incorporação e operacionalização do Direito Internacional dos
Direitos Humanos no Brasil; 2) analisar o impacto do Direito Internacional dos Direitos Humanos na experiência legislativa e na reforma
constitucional; 3) analisar o impacto do Direito Internacional dos Direitos Humanos na jurisprudência nacional, notadamente no Supremo Tribunal
Federal; 4) estabelecer um balanço ou inventário da efetividade do diálogo entre Constituição e Direito Internacional no campo dos direitos
humanos, buscando evidenciar a efetividade ou não do mesmo e sugerir propostas de seu aperfeiçoamento. A pesquisa se servirá de um
levantamento de jurisprudência selecionada (mencionada nos objetivos), que será analisada, tanto nas suas conclusões quanto nos debates que
foram levados a cabo no julgamento. Também será feita uma reconstituição da tramitação das propostas de reforma da Constituição que
resultaram em emendas constitucionais com marcado impacto no campo dos direitos humanos: a Emenda Constitucional 45/2004 (que modificou
o art. 5º da Constituição, inserindo novos direitos fundamentais e regulando a relação entre Constituição e tratados internacionais de Direitos
Humanos) e a Emenda Constitucional 72/2013 (em que uma recomendação de organismos internacionais impulsionou uma ampliação nos
direitos sociais trabalhistas de empregados domésticos previstos na Constituição). A influência do sistema internacional também será analisada
em reformas legislativas infraconstitucionais, selecionando-se para tanto a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da
Penha como objetos de análise. Será feito também o uso do método hermenêutico, para estabelecer os parâmetros de interpretação e aplicação
de normas internacionais de direitos humanos dos quais tem se servido o Poder Judiciário e o Congresso Nacional. Trata-se de uma pesquisa em
desenvolvimento, mas alguns resultados já podem ser antecipados: a) a ausência de uma norma constitucional regulando a relação entre Direito
Internacional e Direito Interno tem levado a uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que privilegie o princípio da supremacia da
Constituição; b) a atuação do Poder de Reforma da Constituição na atual ordem constitucional brasileira tem sido um meio de correção e
aprimoramento que funciona como resposta às decisões do Supremo Tribunal Federal sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos; c) pelo
pesquisado até aqui, o Congresso Nacional, a partir de diálogo com o Poder Executivo federal, tem sido a instância de maior desenvolvimento e
internalização das normas internacionais de direitos humanos, com maior protagonismo que o Poder Judiciário.
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RESUMO
Durante a segunda metade do século XX, a teoria constitucional observou uma predominância das correntes perfeccionistas de pensamento,
tanto no plano da atuação judiciária, quanto no plano do desenvolvimento teórico-conceitual. Os primeiros posicionamentos críticos a esta
vertente que se destacaram surgiram na década de 1990, apresentando uma leitura institucionalista do cenário político-jurídico. Com o advento
do século XXI, esta perspectiva reforçou seus entornos e ganhou volume, sendo possível designá-la, atualmente, como uma teoria institucional
em desenvolvimento – ou, como se referem certos autores, como uma institutional turn. Entre os principais pilares desta teoria que tem se
desenvolvido, destacam-se críticas recentes formuladas contra a perspectiva madisoniana de separação de poderes e seus mecanismos de
controle e fiscalização mútuos. A teoria institucional oferece um distinto modo de apreciar a disposição do governo e compreender determinadas
situações advindas da relação mantida entre suas principais instituições. Com isso, o principal objeto deste trabalho é o governo brasileiro,
especificamente no que tange sua separação de poderes e seus mecanismos de constrangimento por uma visão pós-madisoniana. Esta
perspectiva institucional pós-madisoniana, entretanto, constituída a partir de análises da experiência constitucional democrática norteamericana, exige que determinadas peculiaridades das realidades política e institucional brasileiras recebam a devida consideração. Desse modo,
a hipótese formulada para o presente artigo é a seguinte: a perspectiva pós-madisoniana acerca da separação de poderes desenvolvida pela
teoria institucional é suficiente para compreender a forma com que os departamentos de governo, no Brasil, estão dispostos e interagem entre si.
Entre os principais referenciais do pensamento institucional designado como pós-madisoniano, destacam-se (i) a defesa de uma "separation of
parties, not powers", assim como (ii) a insuficiência de liberal legalist doctrines na tentativa de conter a expansão de um Executive unbound.
Dessa forma, o objeto adotado, compreendido em sua estrutura e a atividade de seus oficiais, será apreciado a partir destes dois referenciais
institucionalistas: (i) os governos divididos ou unificados e (ii) a expansão do Poder Executivo no Estado administrativo. O objetivo do presente
trabalho é destacar possíveis circunstâncias e situações que, a princípio, não são observadas nos Estados Unidos, e, assim, contribuir para o
fortalecimento da teoria institucional no que concerne, especificamente, à perspectiva pós-madisoniana acerca da separação de poderes.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Direito

| 204

Titulo:

O instituto do direito de resposta como garantia constitucional

205

Autor(es) Cristiano Dias Tebaldi
E-mail para contato: larissaestacio@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Direito de Resposta; Liberdade de Expressão; Garantia Constitucional
RESUMO
O presente trabalho analisa o instituto do direito de resposta como garantia constitucional assegurada no art. 5º, V, da Constituição Federal,
estando essa garantia inclusa como o exercício da liberdade de expressão, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O direito de resposta
proporcional ao agravo, também reconhecido como direito de retificação, é garantia constitucional dada a todo aquele que se sinta ofendido com
a difusão de notícias, informações, opiniões, que considera infamantes ou não verdadeiras, de apresentar sua versão, seja dos fatos, ou mesmo
dos pontos de vista diversos da notícia publicada. Nessa ordem, o objetivo da pesquisa é analisar o referido instituto na perspectiva da livre
manifestação do pensamento, do direito de informar e de ser informado e da própria liberdade de expressão em sentido amplo. Pretende-se,
ainda, identificar os limites para o seu exercício, uma vez que nenhum direito deve ser exercido de maneira absoluta. Ademais, intenta-se,
também, apresentar a análise quanto à autossuficiência do direito de resposta presente na Constituição como garantia de reparação ao ofendido.
O tema é importante, pois o direito de resposta proporcional ao agravo visa promover o equilíbrio de forças entre sujeitos muito desiguais na
possibilidade de propagar as suas ideias. De um lado, estão os órgãos de comunicação e todo o seu poder de informar e influenciar o público de
acordo com a sua conveniência editorial. De outro, está o indivíduo que dispõe de poucos instrumentos para a sua defesa. Assim, se não fosse o
dispositivo constitucional, essa relação estaria perpetuamente desigualada de fato e de direito. Importante destacar que o sistema jurídico
brasileiro vive uma ausência de regulação no que tange ao direito de resposta. A Lei 5.250/67 – Lei de Imprensa, revogada pelo STF em 2009 na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, tinha o propósito de restringir, dentre outros direitos, a liberdade de expressão.
Esse estudo está na pauta legislativa, pois se discute no parlamento brasileiro a criação de uma nova lei de imprensa na ordem jurídica nacional.
Trata-se de iniciativa que visa disciplinar a atividade dos órgãos de comunicação no Brasil e deve ser analisada com muito cuidado, para não
perder o paradigma de que é livre o exercício da imprensa. Precisam, portanto, os ditames da lei assegurar esse direito, assim como costurar os
limites objetivos de sua atuação. A escolha do assunto em epígrafe deve-se a importância do tema para a consolidação da liberdade de expressão
no Brasil, em especial do direito de resposta e do próprio Estado Democrático de Direito. Fica evidenciado, também, que o assunto é pouco
estudado no âmbito do direito brasileiro, o que desperta meu particular interesse na proposição do tema. Instiga-nos o questionamento quanto à
eficácia do direito de resposta proporcional ao agravo, bem como se é possível assegurar ao lesado a reconstituição da ambiência da ofensa,
recompondo a honra maculada do ofendido. O estudo está dividido em quatro partes: a primeira apresenta os princípios constitucionais; a
segunda, a natureza e o exercício do direito de resposta proporcional ao agravo; a terceira aborda a perspectiva histórica do instituto nas
constituições brasileiras; e a já a quarta promove o exame quanto à eficácia do direito de resposta como suficiente garantia de reparação.
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RESUMO
O presente ensaio tem por objeto uma reflexão analítica acerca das vias sócio-jurídicas de reconhecimento da união estável homoafetiva, que
tem por base o afeto e o princípio da dignidade da pessoa humana, partindo do pressuposto hipotético de que há a devida previsão legal no bojo
do no artigo 1º inciso III da Constituição da República Federativa Brasileira, bem como a realidade social que se apresenta no Brasil, na medida
quem que há pelo menos 60.000 casais homossexuais no Brasil, segundo números oficiais do Censo 2010. Um tal estudo se revela urgente e
necessário, posto que embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a união homoafetiva, de acordo com a ação direta de
inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 132, não existe ainda previsão legislativa para
esta matéria no Brasil. Assim, vários problemas decorrem deste vazio legislativo, como abordado ao longo do estudo, por exemplo, adoção por
casais homoafetivos, direito de moradia ao companheiro, etc., ensejando a proposição da correspondente ação judicial para que os homoafetivos
tenham seus direitos reconhecidos e assegurados, de fato, conforme determina a Constituição republicana. A metodologia utilizada na realização
do estudo é a dialética, a partir da seleção jurisprudencial e o recorte bibliográfico doutrinário nacional e estrangeiro. Uma análise preliminar
aponta que igualmente como ocorre com as relações paralelas ou extraconjugais que é fato corriqueiro na seara social, mas sofre criticas da
população e não recebe proteção legislativa. O fato é que, o direito de família chegou a um grau de maturidade, ainda que longe do ideal, na
medida em que nunca ter-se-á um sistema pronto e sim modificado pela evolução da sociedade, porém é admirável ver que a família sai da
obrigatoriedade da hierarquia, da família formal, e se preocupa com uma formação saudável da pessoa. A partir da pesquisa realizada, o ensaio
conclui por perceber e identificar que hoje participa-se da família decorrente do afeto, aquela que tem uma função social a cumprir, e onde o
amor tem uma relevância nas relações familiares diante da igualdade da filiação, comunhão plena de vida, vínculos de adoção e todos os demais.
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RESUMO
Na presente pesquisa realizada na Faculdade Estácio de Sá, Unidade Juiz de Fora (MG)l buscou-se analisar o procedimento em execução fiscal do
“redirecionamento”, através do qual a Fazenda Pública intenta modificar a polaridade passiva, incluindo executado inicialmente não previsto, mas
que assume, pelo direito material tributário, a condição de responsável. Essa prática é admitida no caso de o responsável tributário ter
contribuído para a formação do crédito, em especial na situação de ter agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos (art.135, CTN), casos em que sua responsabilidade será pessoal. Em regra, o redirecionamento se dá considerando o que está contido
na Certidão da Dívida Ativa (CDA). Ou seja, caso o nome do responsável tributário, especialmente no caso da pesquisa o do sócio, conste na CDA,
é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de redirecionamento no curso da execução fiscal. No entanto, observa-se que a jurisprudência
pátria não exige fazer constar da CDA o nome do responsável tributário para que se dê o redirecionamento. Realmente, tem sido admitido que
sendo a execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica, não é exigível fazer constar da CDA o nome dos co-responsáveis pelo débito tributário,
os quais podem ser chamados supletivamente. Entendemos, não obstante, que ainda quando conste da CDA, a legitimidade do redirecionamento
depende de anterior constatação da responsabilidade, em autuação fiscal de ilícito tributário. Cumpre observar que, conforme dispõe o artigo 2º,
§5º, III, c/c 2º, §6º, da Lei n. 6.830/80, o termo de inscrição e a respectiva certidão de dívida ativa deve conter “a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida”. Neste caso, deve ser explicitado qual o fundamento legal da co-responsabilidade, não sendo suficiente
apenas fazer constar da CDA a expressão “responsável” sem o devido esclarecimento sobre condição do sócio. O pedido de redirecionamento
também deve vir acompanhado de respectiva comprovação do fato de que o sócio porventura exercia função de direção quando da ocorrência
do fato gerador. Isto é, caberá ao exequente, ao promover a ação ou ao requerer o seu redirecionamento, indicar a causa de pedir, que há de ser
uma das situações, previstas no CTN, como configuradoras da responsabilidade tributária. Entende-se que o respeito aos preceitos processuais
consagrados constitucionalmente como corolários do devido processo legal merecem ser em todas as ocasiões processuais observados, de modo
a não eliminar as conquistas asseguradas pela consolidação do Estado de Direito brasileiro. O redirecionamento, seja quando conste a indicação
do nome do sócio na CDA, seja quando esta é omissa a esse respeito, merece ser visto com as devidas ressalvas, haja vista a possibilidade de
desconsideração, até então, da presença e participação do novo executado da formação do título executivo.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise da efetividade e eficácia da Lei 11705/08 (“lei seca”) no Município de Vitória, para, ao
final, responder: houve redução no número de acidentes com vitimas fatais após a edição da Lei Seca? Para isso, foram colhidos dados
estatísticos junto ao Detran/ES e distribuídos questionários para militares que atuam no batalhão de trânsito, através de uma pesquisa de cunho
exploratório. Os resultados desta pesquisa são referentes aos atendimentos à vítimas de acidentes de trânsito no Município de Vitoria. Esses
dados foram buscados nos registros de ocorrências do DETRAN-ES em dois momentos específicos: Janeiro de 2007 a Junho de 2008 e de Julho de
2008 a Dezembro de 2009. Esses períodos correspondem a dezoito meses antes e dezoito meses depois da implantação da Lei 11.705/08, a
chamada “Lei Seca”, dos atendimentos registrados pelo DETRAN-ES. O objetivo foi avaliar se houve alguma influência da chamada “Lei Seca” na
redução do número de acidentes de trânsito com vítimas fatais no município de Vitória. A frota de veículos do município de Vitória aumentou do
ano de 2007 para o ano de 2009 na ordem de 16,48%. Observa-se que houve uma queda do número de vitimas fatais no ano da edição da lei de
trânsito 11705/08, porém, no primeiro ano após a edição da lei, ocorreu o aumento do número de vítimas fatais. No ano de 2008 (edição da Lei
11705/08) houve a queda na ordem de 23,80% nos acidentes com vítimas em relação ao ano de 2007, contudo no ano de 2009, houve o aumento
de 43,75% em relação a 2008, portanto, o acumulado de acidentes com vítimas fatais 2007/2009 aumentou em 9,50%. A frota de veículos
cresceu 16,48% entre os anos de 2007 e 2009, porém os acidentes com vítimas fatais aumentaram apenas 9,5%, ou seja, embora tenha ocorrido
o aumento de vítimas fatais entre 2007 e 2009, a frota de veículos no município de Vitória aumentou na ordem de 16,48%, o que nos permite
concluir que houve a redução do número de acidentes com vítimas fatais após a lei 11705/08. Foram distribuídos 100 questionários aos militares
que atuam no Batalhão de Trânsito, no Município de Vitória, obtendo-se o seguinte resultado: -65% dos militares acreditam que houve redução
nos acidentes com vitimas fatais em Vitória; dos 35 % que responderam não haver redução, 10% considera que a impunidade seja o motivo e 25%
consideram como principal fator para a não redução nos acidentes, a falha legislativa, ou seja, falha na elaboração da Lei; - 70% dos militares
responderam que a Lei Seca é capaz de inibir a combinação álcool X direção; - 76% dos militares responderam que observaram alteração no
comportamento dos motoristas após a entrada da Lei Seca em vigor; -No que tange a eficácia da Lei Seca, 68% respondeu que considera a Lei
Seca eficaz . Apesar da razoável redução do número de vítimas fatais envolvidas em acidentes no Município de Vitória, a Lei 11.705/08 não
demonstrou muitos benefícios, como pretendia. Alguns fatores, demonstram-se como entraves para que a Lei seja mais eficaz, são eles:
Imperfeição na Técnica Legislativa, Teste com o bafômetro, Corpo de Delito, Prova testemunhal, Efetivo Policial e Aparelhamento.
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RESUMO
A ideia da tortura no Brasil quase sempre nos leva ao período da ditadura militar, em que a prática de tal ato era utilizada contra os opositores
políticos, em nome de um bem maior e coletivo. Isso não é surpresa, uma vez que, além do excesso de crueldade e violência, as vítimas da prática
de tortura na ditadura militar foram diferentes das vítimas de outras épocas e das vítimas de hoje. Entretanto, a tortura não surgiu na ditadura
militar, muito menos no século XXI. A tortura no Brasil contra grupos invisíveis, vulneráveis e diferentes vem muito antes disso, desde o período
da chegada dos portugueses nesta terra. A não aceitação da diferença é um dos principais motivos para a prática de atos tão violentos contra o
ser humano, desde os primórdios da civilização. Para torturar é preciso desconsiderar o outro, acreditando que ele não seja humano, que ele não
seja digno de direitos e muito menos da própria personalidade. A prática de tortura também não pode ser de responsabilidade exclusiva do
Estado. A história mostra que pessoas desvinculadas ao Estado também praticaram atos de tamanha violência, buscando a despersonalização do
outro, com diversos intuitos, seja para punir, coagir, interrogar, obter confissão ou até mesmo por prazer. A sociedade avançou no combate a
tortura. Vários tratados internacionais de direitos humanos que proíbem a prática de tal ato foram assinados e ratificados pela maioria dos países.
No Brasil, além dos tratados internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico e a própria Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 que proíbe, expressamente, a prática de tortura, tem-se também uma Lei Federal específica, a Lei nº 9.455 de 1997, que, além de definir
pela primeira vez no direito interno brasileiro o que vem a ser crime de tortura, prevê as penas da prática deste crime. Cabe salientar, ainda, que
os ramos do direito não se confundem, sendo diferentes e autônomos, dentre outros, os ramos do Direito Internacional de Direitos Humanos, o
Direito Civil, o Direito Penal, o Direito Penal Internacional e o Direito Internacional Humanitário. Entretanto, a análise conjunta destes vários
ramos do direito é essencial, principalmente no estudo da prática de tortura, cada qual com sua importância e peculiaridades acerca do tema.
Não há como falar de proibição da tortura sem pensar no trabalho conjunto dos vários ramos do direito. Primeiro este trabalho abordou uma
breve retrospectiva da tortura no Brasil, desde o período colonial até os dias atuais, mostrando que o não reconhecimento da diferença no outro,
sempre esteve presente, em maior ou menor escala, para a prática de atos tão violentos e que a responsabilidade de tais atos não foram
exclusivas do Estado, mas também de setores privados e indivíduos desvinculados a órgãos estatais. Ainda, é importante que se conheça o
passado para que os mesmos erros e barbáries não voltem a ocorrer. Posteriormente, foram traçadas as diversas definições de tortura e os
avanços na legislação interna e internacional. Abordou-se também a problemática gerada pela Lei 9.455/97, uma vez que caracterizou o crime de
tortura como comum, indo em sentido contrario às definições do que vem a ser tortura nos tratados internacionais, que caracterizam tal prática
como própria, isto é, sendo possível a prática apenas por agentes públicos. Este é o principal ponto do trabalho, que visa esclarecer que a Lei
9.455/97 é constitucional, uma vez que vai de encontro com a essência dos tratados internacionais de direitos humanos e que a definição do
crime de tortura como comum é mais benéfico para a sociedade brasileira. Para isso, foi feito uma análise acerca, não somente da doutrina, mas
também da jurisprudência a respeito do tema, contrapondo o que tem sido decidido nos vários ramos do direito interno e internacional. Afinal,
apesar da grande importância da doutrina para o direito, a jurisprudência demonstra como está sendo tratado este tema pelos julgadores,
colocando em prática o que é estudado.
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RESUMO
Esse estudo aborda o tema dos direitos humanos, na perspectiva da mulher presa grávida, a partir de uma análise histórica e estrutural da
legislação que trata do sistema penitenciário feminino e do conjunto de normas e de tratados internacionais que versam sobre o tema. O
contínuo aumento da população carcerária feminina traz à baila os problemas desse ambiente, e salienta a insuficiência legal e do poder público
em implantar um sistema que de fato garanta os direitos da mulher presa. Isso considerando as especificidades do gênero e acima de tudo
garantindo a primazia dos interesses do menor que por força das circunstâncias permanece com sua genitora na instituição penitenciária. Nesse
sentido, o Brasil, mesmo dispondo de leis especiais e sendo signatário sobre tratados que abordam o tema, não possui um sistema que efetive as
garantias consagradas. O que revela uma Lei de Execuções Penais que pouco disciplinou a matéria, e que necessita ser reestruturada à luz da
Constituição Federal de 1988, a fim de delimitar, esclarecer e garantir a efetividade dos direitos fundamentais consagrados, e acima de tudo,
atender a essa nova realidade que desafia os direitos mínimos da pessoa humana. Diante da lacuna existente na lei nacional, foi necessário voltarse aqui para os instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos, como forma de buscar sua base de fundamentação. Nesse ínterim,
a discursão fundamental é o descumprimento das poucas resoluções, que de maneira genérica tratam da matéria, e a inexistência de mecanismos
eficazes de fiscalização das execuções penais, que resulta na criação de um verdadeiro estado de exceção nos presídios femininos brasileiros. Isso
ocorre visto que cada estado da federação executa de forma diversa as normas que tratam de gestação e pós-parto no cárcere. Assim, é
necessário criar uma realidade feminina e não adaptada do mundo masculino como se tem até então; de assegurar direitos iguais na lei e na
prática durante o processo penal, em especial na execução penal dada a especificidade do gênero; de permitir a individualização da pena,
mantendo fora da prisão aquelas mulheres que cometeram pequenas ofensas não violentas; de reduzir o número de mulheres grávidas e de mães
com filhos dependentes na prisão; de garantir que as circunstâncias do crime e a vulnerabilidade da mulher sejam consideradas no momento da
sentença; de assegurar alternativas à pena de prisão e garantir que a aplicação das penas alternativas não seja prejudicada pelas condições
econômicas da mulher presa, mas antes, que essas condições representem o ponto de partida para inseri-la em projetos de auxílio e ajuda. Por
fim, o Estado deve criar a conjuntura adequada para impedir a violação dos direitos fundamentais da “mãe-presa” e acima de tudo dar primazia
aos interesses do menor. Chegou a hora de apostar em novas alternativas, de elaborar um sistema especial de execução de pena que atenda não
só aos interesses da mulher, mas que crie mecanismos específicos que vise atender às necessidades femininas, em especial na gestação e pósparto, ou seja, se a regra de que o preso conserva todos os direitos da pessoa humana é insuficiente para resguardá-los, isso não pode ser usado
como artífice para legitimar a violação de tais. Dessa forma é imperioso que a lei crie um regime especial para o cumprimento da pena privativa
de liberdade da mulher presa quando grávida.
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RESUMO
A comunicação tem por objetivo analisar as propostas de assistência à pobreza, de âmbito público e privado em Minas Gerais, entre os anos de
1898 e 1920. O recorte temporal abarca uma série documental produzida pela Secretaria do Interior de Minas e que apresentava valiosas
informações sobre a assistência publica desde o pós-abolição até os anos iniciais do século XX. De forma mais específica, trata de um dos
capítulos da tese de doutoramento que aborda as alternativas encontradas pelo Estado para enfrentar os problemas advindos da chamada
“questão social” em Minas Gerais, com ênfase nas políticas sociais do governo. As fontes utilizadas são os Relatórios dos Presidentes da Província
de Minas Gerais e, principalmente, o fundo documental da Secretaria do Interior de Minas Gerais, que se encontra no Arquivo Público Mineiro –
APM em Belo Horizonte. No fundo documental da Secretaria do Interior, série 10 “Saúde e Assistência Pública”, foram selecionadas e utilizadas
requisições referentes a pagamentos de hospitais, hospícios, casa de caridade, recibos e notas de vendas. Os “pagamentos” se referem às
subvenções concedidas pelo governo de Minas Gerais através da Secretaria do Interior às associações beneﬁcentes. Co parte do trabalho
contendo um relatório detalhado sobre o funcionamento de cada associação, hospital, orfanato, asilo, etc., existem relatórios de diversas “Casas
de Caridade”. Na maioria das santas casas funcionavam asilos, orfanatos, hospitais, que pediam o auxílio, mediante apresentação do numero de
enfermos, asilados, órfãos, com tabela explicativa das receitas e despesas do referido ano. Tais fontes permitem traçar o perfil da assistência
pública em Minas Gerais não só pelo mapeamento das casas de caridade e dos tipos de socorros prestados, mas ainda possibilitam a percepção
do alcance das políticas sociais e de manutenção financeira às associações beneficentes subsidiadas pelo governo mineiro.
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RESUMO
O presente estudo, tem como objetivo analisar os aspectos que envolvem a redução da maioridade penal, abordando as teorias da culpabilidade,
bem como qual delas é adotada pelo Código Penal Brasileiro. Faz também uma análise sobre os elementos da imputabilidade, e diante da
exclusão da imputabilidade dirigida aos menores de 18 anos, quais seriam as sanções mais adequadas direcionadas a esses menores estabelecidas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma a proporcionar medidas corretivas, como também educativas. Com isso, o presente artigo
visa responder o seguinte questionamento: Quais políticas públicas seriam necessárias para evitar a redução da maioridade penal? Sendo esta
uma pesquisa de base exploratória, e seus procedimentos metodológicos foram obtidos através bibliografias literárias e textos legais. O presente
trabalho buscou em um primeiro momento destacar o que significa culpabilidade e suas teorias, de forma a compreender quais são seus
requisitos e como tais teorias foram se aperfeiçoando até chegar em sua concepção moderna. Assim, por culpabilidade entende-se como o juízo
de reprovação que o homem faz a respeito de suas atitudes, tendo por base sua capacidade de compreensão e autodeterminação em relação a
suas atitudes. Com isso formaram-se as várias teorias da culpabilidade. Assim, devido a sua condição peculiar de desenvolvimento, o menor que
comete um ato infracional estará sujeito a medidas socioeducativas, privativas ou não da liberdade, tais como a advertência e a restrição de
liberdade.Com tais medidas, o Estado procura mostrar ao menor que sua conduta é anti-social, porém em sua função ressocializadora, além de
reprimir os atos infracionais, o Estado busca uma política de carater assistencial, destinada a educá-lo e a regenerá-lo, com o propósito de tornálo útil ao país e principalmente a si mesmo, e com isso reinserir esse indivíduo na sociedade. Porém, para que tais medidas possam ser
plenamente implementadas, se fazem necessárias políticas públicas sérias, pautadas em diretrizes, princípios e metas, comprometidas com a
recuperação e ressocialização desses menores, que muitas vezes são as maiores vítimas das injustiças da sociedade. O sistema penal há muito
tempo já se encontra falido, e a pena também não cumpre mais o seu papel de reprimir e punir, muito menos a de ressocializar. O Estatuto da
Criança e do Adolescente, traz tanto a proteção quanto a punição para esses menores, porém, para sua efetivação é preciso muito mais que
vontade, mas sim compromisso, uma vez que sua implementação exige princípios éticos de igualdade de direitos e de justiça social, e não apenas
aprisionar menores em locais inapropriados, que servem como verdadeiras escolas para o crime, pois é esta a realidade sistema carcerário
brasileiro. É através da educação, da consciência e da difusão dos conhecimentos dos direito e deveres constitucionais para todos, independente
de demarcação de raça, sexo, idade, origem, posição econômica ou social, que a realidade por justiça e democracia se concretizará. Conclui-se
que as políticas públicas que devem ser implementadas para contribuir com a diminuição da criminalidade e com isso evitar a redução da
maioridade penal devem ser as voltadas a resgatar a dignidade desses indivíduos, que ao longo de tantos séculos de um Estado social ausente foi
tirada, que garantam os direitos sociais básicos, como cultura, saúde, esporte, lazer e principalmente educação, pois esta verdadeiramente
transforma e liberta qualquer indivíduo, possibilitando que tenham maior possibilidade de lutarem pelos seus direitos e cumprirem seus deveres
em sociedade, sentindo-se assim parte dela.
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RESUMO
A pesquisa tem como objeto a proposição de uma matriz de construção de decisões judiciais em matéria de direitos socioeconômicos no Brasil
nas ações de controle de constitucionalidade. O objetivo da pesquisa científica é demonstrar que se faz necessário revestir a decisão judicial de
estrutura para que o Poder Judiciário, nomeadamente, a Corte Constitucional, funcione como agente transformador da realidade social. Justificase a proposta de pesquisa na verificação concreta de que a aplicação da matriz individual assecuratória unicamente de prestações estatais
posiuvas atua sob o prisma da microjusuça, mas não se mostra apta a promover a referida transformação social. Desta forma, a tese se
estrutura a partir do conceito de constitucionalismo de transformação e o papel do Judiciário nesse contexto transicional, passando pela evolução
do constitucionalismo pós-45; as teorias em torno do conceito de Constituição, especialmente no que tange ao primado da Carta Fundamental e a
sua força normativa; a reconstitucionalização e a mutação dos paradigmas constitucionais no desenrolar do Século XX e a judicial review como
exercício do controle de constitucionalidade. Destarte, ganha relevo a abordagem acerca da miríade de teorias sobre o conceito de
constitucionalismo – tipos históricos e modelos de constitucionalismo, assim como as teorias da democracia –, nomeadamente o
Constitucionalismo de Transformação (aspectos históricos e características conceituais). A partir dessa análise, importante enfrentar as possíveis
relações entre o Constitucionalismo de Transformação e o Constitucionalismo Dirigente, realizando uma abordagem crítica sobre tais teorias para,
ao final, avaliar a Constituição brasileira e a sua pauta de valores substantivos para questionar qual o papel conferido ao Poder Judiciário pátrio
sob o prisma do Constitucionalismo de Transformação (outorgas e limites). Para tal intento, imprescindível discorrer sobre a nova conformação
da separação de poderes, desde o sentido clássico de especialização de funções até o mais moderno, de interdependência como meio de
refinamento do controle. A presente pesquisa envolverá o estudo da jurisdição constitucional destinada à tutela dos direitos socioeconômicos e o
ideal de justiça social. Isso porque, como se vê hodiernamente a origem da jurisdição tradicional francamente individualista, não vem servindo à
transformação social. Daí a importância da conciliação entre microjustiça e macrojustiça e, nesse viés, há de se analisar o cenário brasileiro no
campo da judicialização de direitos socioeconômicos; contrapor o formato de tutela individualista (microjustiça) e o ideal de máxima efetividade
dos direitos sociais, assim como examinar a descaracterização do potencial transformador da realidade social dos direitos socioeconômicos pela
adoção deste formato. A conclusão que se pretende apresentaé a proposição de um modelo de decisão judicial em matéria de direitos
socioeconômicos no Brasil nas ações de controle de constitucionalidade. Um modelo integrado de elementos metodológicos e teóricos
indispensáveis – que transcendem a mera exigência de fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da CR/88 –; elementos estes destinados a tornar
tal decisão judicial apta à promoção dos direitos socioeconômicos, mas com a garantia, tando de uma coerência interna na tutela prestada pela
Corte Constitucional, como entre as decisões proferidas. O modelo proposto deve contribuir, pois, para a segurança jurídica e o fomento não
apenas do diálogo institucional, como do diálogo social e, em última análise, para a promoção da transformação social, tarefa adjudicada também
ao Poder Judiciário.
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RESUMO
O processo judicial eletronico foi introduzido no ordenamento jurídico nacional pela Lei n.° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do
processo judicial. Tal lei tornou-se o marco regulatório brasileiro no uso de meios eletrônicos na tramitação de processos, em todos os graus de
jurisdição nos processos civil, penal e trabalhista. O Processo Eletrônico pode ser definido como a substituição do meio físico papel, pelos meios
de armazenamento disponibilizados pela informática. Este instituto possui princípios, características e elementos próprios e diferenciadores do
tradicional Processo Judicial Físico. Trouxe em seu bojo um grande impacto na rotina procedimental dos processos, nas atribuições dos
envolvidos, nas atividades, na carga de trabalho, no funcionamento, nas instalações físicas, no atendimento, no judiciário brasileiro em geral. Por
outro lado, também tem sido alvo de algumas críticas, como era de se esperar, pois se tornou um desafio para os operadores do direito,
principalmente no quesito de quantidade e qualidade dos sistemas utilizados para a tramitação dos processos, contudo, restou-lhes apenas a
adaptação a nova realidade e ao rompimento de algumas tradições procedimentais, pois como podemos perceber estamos diante de um
caminho sem volta, o caminho do processo judicial eletrônico. Surge neste contexto, nessa época caracterizada pela inevitável conversão do
legado dos autos judiciais em papel para o formato digital, a necessidade da mudança de mentalidade daqueles que utilizam os sistemas
implantados pelo Judiciário para a tramitação dos processos. O direito tem o dever social de acompanhar a realidade dos tempos, e a vida digital
é um fato incontestável. Estamos de forma direta e indireta, submetidos a um recente modo de agir processual, contudo, não existe processo de
transformação ou até mesmo de inovação que não seja lento, não traga incertezas e complicações e não tenha resistência, sutil ou deliberada.
Alguns diriam que surge um novo direito processual, que se utiliza da tecnologia da informação, e esse é totalmente diferente do que imaginaram
os grandes processualistas do século passado. Não há papel. Não há documentos sicos. Não há carimbos. Tudo é digital. Tudo é novo. Tudo é
diferente. Nesse instante, estejamos conscientes disso ou não, é tempo de mudar. O presente projeto monográfico aponta como objetivo geral
identificar o alcance da Lei 11.419/2006, quanto aos seus efeitos e objetivos idealizados quando da sua promulgação, a ainda traz como objetivo
específico demonstrar para a sociedade e operadores do direito os possíveis entraves e avanços do processo eletrônico, almejando uma discussão
sobre a adaptação à essa nova realidade jurídica, também aduzir sobre as benesses de tal instituto, tais como a celeridade, a economia
processual, a possibilidade de se exercer a advocacia não mais apenas por atos presenciais e com manuseio de volumosos autos de processo. A
metodologia utilizada para o trabalho será o dedutivo, partindo do coletivo para o particular. Serão utilizadas pesquisas bibliográficas, com o
objetivo de conhecer a doutrina e o pensamento dos juristas quanto ao assunto, também serão objeto de análise as pesquisas de campo, sobre a
ótica do Poder Judiciário e operadores do direito. Não é de hoje, que a Justiça Brasileira está desacreditada pela sociedade, devido ao fator da
lenta e morosa resposta jurisdicional dada pelo Estado. O processo Judicial eletrônico promete amenizar esta situação. Sabe-se na verdade que as
críticas e a resistência, por parte de alguns, nada mais é do que a maneira utilizada para se buscar a segurança, a celeridade, a comodidade até
mesmo, prometida pelo processo eletrônico, e afastar a possibilidade de atenuar ainda mais a realidade caótica e morosa em que se encontra o
judiciário neste momento.
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RESUMO
O capitalismo teve por reflexo o aumento de riquezas, mas também o de desigualdades nas relações de trabalho, fazendo com que os obreiros se
unissem no que hoje se conhece como sindicato, objetivando lutar por direitos, ao redor de todo o mundo. Buscou-se responder a seguinte
questão: Se o Brasil alterasse o modelo sindical, poderia dar maior efetividade aos direitos dos trabalhadores, equiparando de forças na relação
de trabalho? Utilizando uma pesquisa exploratória com procedimento técnico e bibliográfico. A presente pesquisa terá início na análise da
liberdade sindical contida no art.8º da Constituição Federal. Apresente pesquisa irá contextualizar o sindicalismo no Brasil, estabelecendo um
paradoxo em pluralidade e unicidade sindical, vislumbrando a possibilidade de mudança. O sindicalismo foi um movimento de trabalhadores que
impulsionados pelo crescimento da economia e da necessidade de mão-de-obra, viram que violações a seus direitos eram constantes em nome
as geração de riquezas aos países. Por isso precisaram se unir para que pudessem se fortalecer. A princípio este movimento foi negado como
legítimo, uma vez que não atendia a interesses econômicos estatais. Logo em seguida, como não conseguiu ser freado por aqueles que possuíam
o capital, passou a ser por estes apenas tolerado, e por fim o Estado não teve outra alternativa, a não ser fosse reconhecê-lo de fato e de direito,
mantendo-o dentro dos limites legais impostos, como forma de controle. É esse sindicalismo que chega ao Brasil, no período ditatorial, tendo
suas lideranças indicadas pelo governo, e por este é conjuntamente mantido, a fim de que os interesses econômicos e patronais não fossem
obstacularizados. E não obstante o fim da ditadura tenha chegado, o modelo se mantém até a atualidade. Mesmo com a Constituição Federal de
1988, conhecida por ser cidadã, o modelo sindicalista não foi alterado, e em que pese tenha na redação constitucional a liberdade sindical, o
mesmo dispositivo traz algumas limitações, quando interfere diretamente no funcionamento e manutenção sindical, o que consiste claramente
em constrição à autonomia. O maior e mais evidente ponto de limitação consiste na vedação territorial aos sindicatos, qual seja a unicidade
sindical, que limitados ao mínimo de um município, retiram do obreiro o direito de optar por aquele que melhor defende seus interesses. No
entanto, legislações internacionais, trazem alternativas a este modelo, que em linhas gerais, permite ao trabalhador exercer sua liberdade de
escolha de a qual sindicato pertencerá, retirando destes o cunho político, ou seja, com vínculo estatal, e devolvendo a estas entidades o caráter
representativo para qual foram criadas. A pluralidade sindical, portanto, consiste na maior alternativa a exercício da liberdade de escolha do
trabalhador, dentro na necessidade de equiparação de forças entre empregados e empregadores. Conclui-se, portanto que a Pluralidade sindical,
permite a criação de vários sindicatos defendendo a mesma classe e dentro do mesmo território. Por consequência, haveria o fortalecimento do
mais atuante, logo a permanência de apenas àqueles que trabalharem de forma efetiva na defesa de direitos da classe trabalhadora, que unidos
exclusivamente por terem os mesmos interesses, poderão, em fim, fazer oposição a classe patronal que devido a força de uma união verdadeira
terão que fazer reais concessões, tornando efetivos os direitos sociais constitucionais, bem como os demais que forem necessários para o bem
estar da categoria.
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RESUMO
Neste trabalho buscou-se analisar quais os reflexos no Direito ante a declaração de inconstitucionalidade da vedação a substituição de regime
para o crime de trafico ilícito de entorpecentes? A decisão do Supremo Tribunal Federal trás a possibilidade de traficantes de drogas, crime
equiparado a hediondo, ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de diretos. O trabalho também irá analisar ante a
deflagração da inconstitucionalidade pelo STF, o reflexo concreto da aplicação do art. 33, § 4° da lei 11.343/06. A pesquisa analisará os
argumentos do STF e as possibilidades jurídicas da concessão de tal benefício ao criminoso conhecido como traficante. Tem-se como objetivo
conceituar as penas no Brasil, entre elas as penas privativas de liberdade que é nada mais que a segregação do criminoso do meio social por
determinado lapso temporal. Também conceituar penas restritivas de direito e as causa previstas para o criminoso considerado de menor poder
ofensivo pelo Estado, portanto merecedor de tal benesse, e ainda, explicar o que são crimes hediondos e sua alta reprovabilidade social,
demonstrando com isso as possibilidades concretas da aplicação dessa nova política de drogas com a conseqüente possibilidade de substituição
de regime prisional concedida ao traficante que poderá cumprir pena restritivas de direito. Optou-se por uma pesquisa de cunho exploratório,
com procedimento bibliográfico e documental. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o princípio da individualização das penas foi violado
quando o mencionado artigo de lei vedava expressamente a substituição. Acontece que, o criminoso reconhecido como traficante, por força de
lei aos ser condenado, não poderia te sua pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos e deveria cumprir sua pena no regime
fechado. Com isso uma alta reprovação social na política nacional de drogas com conseqüente reprovabilidade da conduta típica deste marginal.
A lei era de certa forma dura. Agora, o texto legal possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ela permite
que o traficante tenha a luz do Código Penal Brasileiro sua pena corporal de privação de sua liberdade, substituída por serviços comunitários, ou
seja, que esse tipo de criminoso possa estar prestando algum tipo de serviço dentro de escolas, creches, hospitais, etc. Para se defender
efetivamente a nossa sociedade dos traficantes de drogas, seja ele traficante acidental ou profissional, é preciso sim refletir sobre a aplicação de
penas alternativas. No entanto, as penas a esses criminosos devem-se alternar, data vênia, não entre medidas restritivas de direitos, mas entre 30
anos de reclusão ou prisão de caráter perpétuo. Conclui-se assim que os reflexos no Direito ante a declaração de inconstitucionalidade da
vedação a substituição de regime para o crime de trafico ilícito de entorpecentes são os seguintes: O crime de tráfico de drogas, equiparado a
hediondo, tem tratamento de crime de menor potencial ofensivo, pois, recebe benesses de forma igualitária já que agora, nosso ordenamento
permite a substituição de regime para o crime em questão. Por consequência, um traficante de drogas poderá, ao invés de ter sua liberdade
cerceada e excluído do convívio social pela natureza aviltante de sua conduta típica, permanecer entre nós, prestando serviço a comunidade em
entidades públicas ou privadas de qualquer natureza como pena imposta, inclusive nas escolas, creches, hospitais, entre outros.
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RESUMO
A presente pesquisa visa estudar os efeitos das determinações contidas na Convenção número 189 da OIT no ordenamento jurídico brasileiro, em
especial na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º parágrafo único, que trata dos direitos dos trabalhadores domésticos. O estudo tratará
das questões que envolvem os direitos dos trabalhadores domésticos frente aos interesses sociais e ao princípio constitucional da isonomia, visto
a relevância social dos trabalhadores domésticos para a economia. Pretende ainda analisar os efeitos que a convenção da OIT exerce no
compêndio normativo brasileiro, com sua ratificação e a posterior aprovação da Proposta de Emenda à Constituição número 478/2010 que
revoga o do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, dispositivo este que tem cerceado alguns Direitos Sociais aos trabalhadores
domésticos. A pesquisa partirá da análise dos marcos teórico dos principais doutrinadores que suscitam estudos pertinentes ao trabalho
doméstico, sendo, portanto divido em três partes, onde na primeira abordará a constitucionalização do direito do trabalho, na segunda tratará
sobre o conceito e a evolução histórica do trabalhador doméstico, na terceira irá ao encontro da ratificação dos tratados internacionais no
ordenamento pátrio e úluma a conclusão dos estudos correlacionados.A pesquisa buscará responder a indagação: É possível a rauﬁcação e a
efetivação dos dispositivos da convenção 189 da OIT nas espécies normativas brasileiras visando à equiparação da classe dos trabalhadores
domésucos, em atendimento ao principio da isonomia, para que tenham os mesmos Direitos Sociais dos demais trabalhadores?Para aungir os
objetivos será necessário analisar a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, sob o prisma dos
Direitos Sociais e do princípio da isonomia e a conseqüente efetivação no Brasil da Convenção 189 da OIT, que concede a classe dos trabalhadores
domésticos os mesmos direitos do trabalhador comum. Verifica-se que a classe dos trabalhadores domésticos tem ao longo de toda história
sofrido discriminações, o que poderia ser explicado pela sua origem, vinda do trabalho escravo, porém séculos após a abolição da escravatura vêse uma classe ainda sem perspectiva de melhorias. O princípio da isonomia forma uma das bases do Estado Social, onde o objetivo é zelar pelos
hipossuficientes, vedando diferenciações discriminatórias, esta é a principal bandeira dos que defendem um tratamento igualitário entre os
trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores. A convenção 189 de junho de 2011 veio corroborar com a Proposta de Emenda à
Constituição 478/2010 que visa estabelecer um tratamento isonômico entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e
rurais brasileiros. Apesar de ser um estudo de suma importância tem-se uma quantidade ínfima de pesquisa sobre o tema, é neste sentido que se
faz mister o desenvolvimento de estudos acadêmicos que o abordem de forma detalhada. Optou-se por uma pesquisa exploratória com pesquisa
de campo e entrevistas, além de pesquisas doutrinarias. Serão utilizados como procedimentos técnicos o bibliográfico e também a pesquisa de
campo. Realizar-se-ão entrevistas com profissionais do direito que atuam no TRT-ES, além de Legisladores. Conclui-se que apesar dos direitos
alcançados pela classe dos trabalhadores domésticos, tem-se uma classe ainda sem as mesmas perspectivas dos trabalhadores comuns,
configurando assim uma violação ao principio da isonomia, em que, na maioria das vezes, mulheres deixam suas famílias e prestam auxilio para
que os demais trabalhadores possam laborar diretamente nos meios de produção. Assim sendo, é uma questão de justiça e consciência social a
ratificação pelo Congresso Nacional da Convenção número 189 da Organização Internacional do Trabalho.
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RESUMO
Em cenários de conflitos armados, é absolutamente importante tentar prover melhores práticas na implementação e construção de um
constitucionalismo que seja legítimo e eficaz. A pesquisa procurará abordar o estudo do desenvolvimento do constitucionalismo que surge a
partir da intervenção internacional, em países que vivem um cenário conflituoso, com a finalidade de analisar se a constituição resultante deste
processo é transformadora e capaz de subsidiar uma verdadeira evolução social e democrática ou se é meramente um mecanismo de
relegitimação das ordens sociais existentes. Os últimos anos do século XX inauguraram uma nova era do constitucionalismo, especialmente entre
países que enfrentavam desafios relacionados com a transição política, a restauração da democracia e a superação de um legado de violência e
exclusão social. As recentes experiências de transição política envolvendo os países, principalmente pós-guerra, com o ideal de superar déficits
sociais, têm incitado a questão sobre “quais as características desejáveis de uma constituição e de seu viver: traços estes que culminem por revelála apta a promover a conciliação entre o aprendizado do passado e o projeto de futuro com o qual se compromete a coletividade que pretende
disciplinar”. Para se enfrentar estas situações, cogita-se um constitucionalismo que tenha como resultado um texto fundamental apto a promover
a conciliação entre as duras experiências vividas no passado e o projeto do futuro com o qual se compromete a coletividade que esta mesma
constituição pretende disciplinar. A internacionalização na tomada de decisões para a instituição de uma constituição pode acarretar diferentes
respostas o processo constitucional não tem sido indiferente ao debate sobre a reforma do novo Estado, derivada das estratégias reformadoras
impulsionadas por organismos internacionais, principalmente na forma de desenvolvimento do texto constitucional. Esta experiência é reveladora
para olhar do constitucionalismo de transição e transformação e de significativa importância. Neste sentido, o papel destes organismos
possibilitaria o surgimento de um constitucionalismo meramente relegitimador ou um constitucionalismo que permita à identificação de quais
sejam os novos desafios que esta constituição transformadora deseja enfrentar? O tema abordado está inscrito na área de concentração do
Direito Público e Evolução Social, uma vez que tratar-se do estudo dos ramos que possuem natureza essencialmente pública. O tema é atual e de
grande relevância, pois evidenciará a mudança no sentido da impregnação dos valores do constitucionalismo de transformação que implica novos
padrões de virtude políuca. Há, no mundo, inúmeras áreas de conﬂito, onde populações são massacradas e os direitos humanos são
diretamente violados, provocando instabilidade democrática e de garantia de direitos fundamentais. Além disso, o foco é a busca de soluções
para os desafios apresentados, disso podendo resultar em possível redução na violência, sentido de inclusão, preferência por uma maior proteção
dos direitos, entre outros resultados de interesses. O trabalho poderá apontar, também, os dispositivos para minimizar as consequências de
certas escolhas no âmbito da referida intervenção em situação de conflitos.
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RESUMO
Desde 1945 e, mormente, a partir de 1970, o Direito Internacional Ambiental vem experimentando um importante desenvolvimento por
intermédio das Convenções internacionais. Isso ocorreu, principalmente, devido a fatores relacionados ao crescimento industrial e demográfico e,
consequentemente, à necessidade de salvaguardar um desenvolvimento sustentável para os Estados e para as gerações presentes e futuras.
Simultaneamente, a gravidade da ameaça ambiental evidencia a crescente exigência para os Estados de cooperarem de forma cada vez mais
intensa no âmbito desse Direito Internacional Público, notadamente, quando se põe em relevo a natureza integral e interdependente dos
recursos da Terra e a necessidade de estabelecer uma aliança mundial nova e equitativa. Assim, o Direito Internacional não trata mais apenas das
relações de coexistência, como condições de soberania, e se ocupa com novas preocupações, como a proteção dos direitos humanos,
autodeterminação dos povos, proteção do meio ambiente, desenvolvimento humano, que não mais se sujeitam à liberdade dos Estados. Estes
sujeitos de Direito Internacional devem agora se submeter à prevalência das preocupações com os anseios e aspirações da humanidade. Não
apenas é bastante considerável o número de Tratados internacionais em matéria ambiental na atualidade, mas também a gama de assuntos que
compõem os objetos desses instrumentos normativos. Além disso, os Tratados ambientais mais recentes têm salientado o estabelecimento de
regimes evolutivos que incorporam um conjunto de mecanismos de controle visando assegurar a aplicação e o cumprimento das normas e
obrigações convencionais pelos Estados-Partes. Nessa perspectiva, o presente estudo tem por objetivo a análise dos mecanismos internacionais
instituídos para o controle da aplicação e cumprimento dos Tratados internacionais multilaterais de proteção ambiental vigentes no ordenamento
internacional. O interesse nesta investigação se justifica pela necessidade de encontrar os fundamentos e dar respostas às dificuldades de
integração, aplicação e cumprimento das normas internacionais de proteção do meio ambiente pelos Estados. De outro lado, a prevenção e a
promoção do cumprimento são identificadas nesta pesquisa como finalidades primordiais. Assim, os mecanismos assistenciais previstos nos
Tratados formam parte da estratégia destinada a fomentar uma cultura de proteção do meio ambiente, necessária para prevenir os danos e
favorecer o cumprimento das normas jurídicas protetoras do meio ambiente pelos Estados. O alicerce valorativo dessa prática internacional, a
qual se verifica pragmaticamente por intermédio da cooperação, é o princípio da solidariedade, valor fundamental do Direito Internacional e, em
especial, do Direito Internacional Ambiental. O princípio da solidariedade, nesta tese, é apresentado como marco e alicerce para atuação e
controle do cumprimento das obrigações dos Estados em duas dimensões: solidariedade internacional entre os Estados para defesa dos
interesses comuns da humanidade e solidariedade intergeracional para garantir a preservação do meio ambiente para as gerações presentes e
futuras. Nessa perspectiva, a solidariedade é concebida como mais do que uma noção geral de boa vizinhança ou boa-fé, como valor jurídico
estruturante positivado que cria direitos e obrigações.
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RESUMO
Desde 2012, o quadro institucional brasileiro passou a observar tensões severas na cúpula de poderes. Os principais dilemas ocorridos nesta
instância têm remontado a, pelo menos, uma de três situações: a aprovação do Novo Código Florestal, o julgamento do Mensalão e a distribuição
dos royalties do petróleo entre os Estados produtores e não-produtores. Tais situações, sem obedecer a uma cronologia determinada, têm se
relacionado e gerado um clima de crise institucional, aprofundando muito mais as preocupações sobre a separação de poderes no Brasil. Na obra
The Executive Unbound, Eric Posner e Adrian Vermeule estabelecem que “[c]rises surgem não somente de abalos exógenos, como o 11/09 e a
crise financeira de 2008, mas também quando instituições legislativas se engajam em diplomacias arriscadas acerca de competências legislativa
ou da escolha de políticas”. A principal causa para o quadro de crise institucional instaurado no Brasil é justamente uma delicada disputa sobre o
reconhecimento da autoridade do exercício de funções legislativas em assuntos de grande repercussão política, o que se aproximaria do conceito
de constitutional showdown. Desse modo, o objeto do presente artigo é o desenho constitucional brasileiro especificamente no que tange à alta
governabilidade do Poder Executivo. Posner e Vermeule abordam esta temática alegando o fracasso das doutrinas jurídicas liberais em sua
tentativa de controlar o Executivo, seja pelo "rule of law" ou pela separação de poderes, e defendem a propriedade da credibilidade na política e
da popularidade como fatores de potencial contenção. Em resposta a este problema, a hipótese ora formulada é a seguinte: por razões de
incapacidade e por razões de inconveniência, a expectativa de controle do Executivo no estado de conveniência brasileiro é ainda mais reduzida
do que a expectativa de controle no estado administrativo norte-americano pós-madisoniano. Para atender a este questionamento, adotam-se
critérios gerais definidores do escopo da pesquisa, três aspectos particulares da governabilidade do Executivo brasileiro e dois parâmetros
analíticos. Quanto aos critérios gerais, cabe delimitar o escopo desta pesquisa ao Governo Federal brasileiro durante o interregno de 1990 a 2013.
Os três aspectos da governabilidade do Executivo abordados são as Iniciativas Legislativas do Executivo, as Medidas Provisórias; e as Emendas
Constitucionais. Por fim, os dois parâmetros analíticos adotados correspondem a razões de incapacidade, e razões de inconveniência. O desenho
constitucional brasileiro, apesar da manutenção da separação de poderes, parece acomodar um modelo de supremacia do Executivo. Ao
contrário do modelo norte-americano de estado administrativo, o caso brasileiro dispensa a existência de showdowns para seu fortalecimento, e
dispõe de um nível de governabilidade elevado. A causa para a contenção do Executivo em matéria de ECs não advém de recursos do rule of law
ou do exercício de mecanismos de controle e fiscalização mútuos da ortodoxa doutrina da separação de poderes. Ao contrário, o motivo central
para a redução de sua participação nos processos de reforma aponta para uma alteração na estratégia política sustentada pela Presidência da
República. O estado administrativo é marcado pela expansão do Poder Executivo, primeiro pela insuficiência dos mecanismos de controle "rule of
law" e do modelo madisoniano de separação de poderes, segundo porque suas capacidades institucionais ficam mais evidentes a partir de
constitucional showdowns. Em síntese, o estado de conveniência observado no Brasil também comprova a impotência dos instrumentos
apresentados por doutrinas jurídicas liberais.
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RESUMO
Esta trabalho discute, a partir de reflexões relacionadas à alteração instituída nas diretrizes e bases da educação nacional por intermédio da Lei
10.639/2003 (que alterou a Lei 9394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura
Afro-Brasileira"), a problemática das relações étnico-raciais no ambiente escolar, revelando a importância do tema no campo da política social
brasileira. A pesquisa teve como objetivos gerais contribuir para a produção de conhecimentos relativos à operação do racismo na sociedade
brasileira, em especial no campo da política de educação; e verificar as estratégias que os profissionais da educação, tais como professores,
coordenadores e diretores de instituições de ensino vêm utilizando para enfrentar o problema. Neste sentido, o conjunto de ideias e informações
sobre temas como raça/cor, racialismo, racismo à brasileira e discriminação racial, bem como os conceitos extraídos do Estatuto da Igualdade
Racial, tais como discriminação racial ou étnico-racial, desigualdade racial, desigualdade de gênero e raça, população negra, políticas públicas e
ações afirmativas, acabaram por me fazer, na perspectiva de examinar os objetivos implícitos e explícitos na Lei 10.639/2003 e a percepção dos
sujeitos pesquisados, por enfrentar o desafio de revisar a literatura, examinar documentos, refletir sobre dados históricos, enfim, percorrer um
longo caminho até esse momento de apresentação dos resultados encontrados, a partir de uma análise efetuada com um recorte jurídicopedagógico, ou seja, a partir de um olhar da área do direito em permanente diálogo com a educação. Os dois primeiros capítul se oferecem a
revisão da literatura e os principais marcos históricos relacionados à Lei 10.639/2003. No capítulo 3, apresentei o desenvolvimento e os
resultados da pesquisa relacionados ao primeiro marco de reflexão, que parte da problemática das relações étnico-raciais no ambiente escolar,
especialmente na investigação quantitativa (a) da percepção dos alunos em relação às vivências relacionadas à discriminação racial; e (b) da
percepção dos alunos sobre o desenvolvimento de ações, por parte da instituição de ensino, que revelem providências em relação às situações de
discriminação racial. No capítulo 4, apresea-se o desenvolvimento e os resultados da pesquisa relacionados ao segundo marco de reflexão, que se
ajusta com a investigação qualitativa: (a) da percepção dos diretores e professores das referidas instituições de ensino, no contexto da
identificação de situações de discriminação racial e da adoção de providências, por parte de tais profissionais, a partir da constatação de situações
envolvendo discriminação racial; (b) da adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de
superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial, bem como a validade destas para a formação de um ambiente educacional tolerante e
democrático. Na conclus apresenta-se de maneira lógica, clara e concisa, fundamentada nos resultados e na discussão abordadas anteriormente,
as considerações sobre as relações étnico-raciais e o ensino fundamental, a partir da pesquisa realizada nas escolas contidas na amostra, visando
revelar a contribuição da tese para o enfrentamento da temática da discriminação racial no ambiente escolar e o que se pode concluir desde a
edição da Lei 10.639/2003.
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RESUMO
A construção de consenso coletivo exige uma cuidadosa preparação, incluindo identificação das pessoas certas , a análise correta do problema, a
formulação de um plano e de um orçamento de trabalho, assim como estabelecimento de um conjunto de regras básicas para que as pessoas
certas se aliem a essa iniciativa. Conversando com potenciais organizadores é realizada uma avaliação para identificar os representantes certos,
e desta forma sendo iniciado um plano de construção de consenso, haverá a garantia do envolvimento para identificar os representantes ideais.
Comprometendo-se a ingressar em um plano de construção de consenso não poderá existir dúvida ,neste caso a desistência antecipada é a
melhor solução. A atribuição dos papéis e das responsabilidades se constitui com a certificação de que as autoridades são favoráveis ao plano,
portanto sendo determinado aos responsáveis a convocação, a mediação, o registro, a presidência das reuniões , assim como a representação das
partes interessadas e o fornecimento de opiniões especializadas. Ao fixar normas sobre substitutos e observadores, serão as decisões atreladas
por escrito a agenda, contendo desta forma , as regras básicas , o plano de trabalho e o orçamento, para serem avaliadas as opções de
comunicação com as bases de representação e o público em geral. A resolução de problemas coletivos de mediação, luta pela transparência
(distribuição da ata resumida de cada reunião), apura em conjunto os fatos úteis, procurando a ajuda de peritos e criando subcomitês de
trabalho se necessário. Maximiza os ganhos mútuos sustentando propostas usando “brainstorming” e fazendo a diferença entre inventar e se
comprometer, e ainda pedindo ajuda a um mediador profissional. O procedimento do texto único é sempre usado para a modificação progressiva
da agenda , regras básicas e prazos; Pretende-se pautar os passos essenciais para a melhor obtenção de consenso na mediação usando como
metodologia a pesquisa teórica e prática. A pesquisa demonstrou que para existência do fechamento de um acordo eficaz deverá ser perseguida
através da assinatura unânime de medidas dos compromissos estabelecidos, e contra incertezas e riscos, devem ser recorridos a compromissos
contingenciais respeitando os procedimentos acertados para o processo decisório, elaborando condições para aqueles que se opõem ao
conjunto de medidas a serem adotadas, sugiram melhorias que tornem estas aceitáveis para eles sem que fiquem inaceitáveis aos demais,
sempre conservando uma versão escrita de todos os acordos para que seja mantido um canal de comunicação aberto com bases de
representação importantes e o público em geral. Conclusão: Para que seja eficaz o plano coletivo de construção de consenso, o cumprimento dos
compromissos assumidos deverão ser ratificados através de um esboço do acordo, por todas as bases de representação importantes, sendo certo
que na última reunião os representantes das partes interessadas sinalizem seu apoio pessoal às medidas com a devida assinatura do acordo
formalizado, revelando desta forma que a obtenção das medidas foi patrocinado por aqueles que têm o poder de agir. A avaliação para as
mudanças que possam ocorrer no cenário durante a fase de implementação do acordo deve ser seguida, observada para que possam ser
discutidas possíveis mudanças caso não seja possível a convivência com concretização das medidas tomadas.
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RESUMO

O presente trabalho objetiva analisar a legitimidade ativa do indivíduo para a ação civil pública no Brasil. Para alcançar o referido objetivo,
examina a realidade do processo coletivo no cenário internacional, observando as disposições sobre as ações coletivas em diversos países em que
o tema possui repercussão ou em que há legislação recente. São países a que se faz referência os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a França,
a Itália, a Argentina, o México e a Austrália. Em seguida, observa-se a atuação de cada um dos legitimados nos diversos países mencionados,
trazendo dados de sua atuação, com uma análise à luz de considerações doutrinárias, de estatísticas e da jurisprudência, e fazendo uma
comparação com os demais legitimados. Com esse conhecimento, contrapõe-se a realidade da ação civil pública no Brasil ao direito estrangeiro, a
partir dos países estudados. Somente após esta exposição, ingressa-se no estudo dos argumentos contrários e favoráveis à legitimidade ativa do
indivíduo para a ação coletiva, que não se restringem ao cenário brasileiro. Há bons argumentos favoráveis e contrários em todos os países, que
podem ser considerados comuns ao problema se o indivíduo deve ser legitimado para a ação coletiva, deve atuar com restrições ou deve ter uma
atuação ampla e irrestrita, mas os argumentos contrários acabam enfraquecidos diante das constatações feitas a partir do cenário do direito
estrangeiro. Apesar da tensão dialética entre esses argumentos, questões de acesso à justiça, de economia, de direitos humanos e de democracia
esclarecem a necessidade de se admitir a legitimidade do indivíduo para a ação civil pública, independente de previsão legal expressa. Com base
nessa constatação, encerra-se o presente estudo com a análise se o modelo processual coletivo em vigor no Brasil é adequado à atuação,
apresentando sugestões de como adequar o atual sistema processual coletivo brasileiro à atuação do indivíduo. Considera-se desde a propositura
da ação coletiva até seu momento de trânsito em julgado.
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RESUMO
A aplicação dos direitos sociais visa efetivar o princípio da igualdade material entre os cidadãos. Quanto a essa conjectura, observa-se certo
consenso entre os estudiosos da ciência jurídica. Anota-se que a ampliação do acesso à Justiça implicou no aumento de processos tramitando no
Judiciário, inclusive as demandas sobre os direitos sociais. Desta feita, muito se discute sobre a natureza desses direitos, ou seja, se possuem
dimensão objetiva ou subjetiva. Destaca-se a relevância do debate para a sociedade, pois aqueles direitos se de ordem subjetiva podem ser
judicializados. Sabe-se que as Constituições liberais não dispunham sobres os direitos sociais, bem como a interpretação das Constituições
brasileiras pretéritas os consideravam de natureza programática. Hoje, diferentemente, prevalece a compreensão favorável à dimensão subjetiva
dos direitos sociais e, por conta disto, cabível a judicialização em face de omissão do Estado administrador. A pesquisa se propõe a analisar a
jurisprudência da Corte Sul-Africana conhecida como caso Grootboom, cuja decisão jurisprudencial pode ser considerada como uma forma
intermediária de judicialização das políticas públicas. Nessa mesma esteira, serão pontuadas semelhanças entre a jurisprudência no Brasil e na
África do Sul, almejando-se construir aproximações entre os dois países. Trata-se de uma pesquisa científica e bibliográfica com abordagem
qualitativa, modalidades aplicada e social, trabalhando com a hipótese de que os direitos sociais prestacionais são de ordem subjetiva. O objetivo
geral consiste em analisar a natureza subjetiva dos direitos sociais e sua concretização direta pelo Poder Judiciário frente a omissão ou ineficiência
do Estado, em conexão com a lesão à dignidade da pessoa humana. Os objetivos específicos, por sua vez, são os seguintes: definir direitos
sociais; distinguir os direitos objetivos e subjetivos; examinar a corrente que entende que os direitos sociais prestacionais são de cunho subjetivo
e a que pugna pelo seu viés objetivo; analisar a jurisprudência da Corte sul-africana no caso Grootboom; pontuar semelhanças entre o contexto
sócio-econômico entre Brasil e África do Sul; validar a corrente que segue o pensamento que os direitos sociais prestacionais são de caráter
subjetivo. A pesquisa, nos limites dos objetivos propostos, se desenvolverá da seguinte maneira: levantamento bibliográfico de cada um dos
objetivos propostos; seleção da legislação pertinente; estudo crítico do material doutrinário e da legislação; apresentar os conceitos de cada
instituto envolvido na temática; levantar a discussão existente na doutrina com as respectivas correntes; descrever o Caso Grootboom;
estabelecer aproximações entre o Brasil e África do Sul. Nesse diapasão, a presente pesquisa esclarecerá alguns conceitos e posicionamentos da
doutrina contemporânea, além de decisões dos tribunais superiores, nacional e estrangeiros para enriquecer o estudo e contribuir para um
melhor entendimento a respeito da temática.
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RESUMO
O trabalho trata do cabimento do habeas corpus em casos de punições disciplinares militares, ressaltando as particularidades do militarismo,
baseado nos pilares da hierarquia e da disciplina, que acabam tornando diferentes os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o
cabimento do mandamus. As questões abordadas explicitam os Direitos e Garantias Individuais e a possibilidade de sua aplicação na Justiça
Comum e na Justiça Militar. Dentre as questões discutidas, foi realizada uma breve definição de Direitos e Garantias Fundamentais, em especial
do direito de ir e vir, da garantia da liberdade, com objetivo de estabelecer o porquê do cabimento ou não do remédio constitucional apreciado
de forma ampla em uma justiça e restrita em outra. Buscou-se demonstrar que, ao contrário do que parte da sociedade entende, o cabimento
restrito do habeas corpus para as punições disciplinares militares é necessário para que se possa manter a estrutura das Forças Armadas, pois não
havendo o império da hierarquia e da disciplina, haverá apenas instituições falidas. Às Forças Armadas cumpre a garantia da lei e da ordem, para
tanto, é necessário que seus integrantes tenham profundo conhecimento e respeito por seu papel, por suas obrigações em benefício da
coletividade a despeito, em alguns momentos, de direitos conferidos ao cidadão comum. Por fim, o artigo visa demonstrar que apenas em alguns
casos, por exemplo, onde haja lesão à legalidade, será cabível a impetração de habeas corpus. É cada vez maior o número de militares que
recorrem ao judiciário, impetrando o remédio constitucional supracitado por acreditarem que devem ser beneficiados, mesmo em caso de
punições disciplinares militares. Pode-se concluir que nem sempre prevalecerá na lei penal militar o entendimento da legislação comum, pois é
necessário levar em consideração o grau de lesão ou ofensa às Forças Armadas. Entretanto, havendo lesão à legalidade, o mandamus deverá ser
concedido inegavelmente. O artigo inicia com a definição dos Direitos e Garantias Constitucionais e conceitua o habeas corpus, realizando uma
breve descrição da Justiça Militar. Partindo destas premissas estuda o cabimento do habeas corpus nas punições disciplinares militares. Para
tanto, optou-se pelo método crítico-descritivo, através da investigação bibliográfica e na internet.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Pós Graduação - Direito

| 215

Titulo:

Constitucionalismo democrático: o seu alcance e dissonâncias no quadro institucional brasileiro

Autor(es) Rafael Bezerra de Souza
E-mail para contato: carlosbolonha@direito.ufrj.br
Palavra(s) Chave(s): Constitucionalismo Democrático; Backlash; Jurisdição

216

IES: UFRJ

RESUMO
Em superação ao já tradicional dualismo hermenêutico-constitucional de matriz norte-americana Originalismo/Textualismo v. Não-Originalismo
que polarizou até então a doutrina constitucional americana, surge o chamado Constitucionalismo Democrático ou Originalismo Vivo, oriundo da
Escola de Yale, tendo como característica principal um retorno da legitimidade constitucional por meio da participação ativa da sociedade no
projeto constitucional. Partindo-se da noção de Constitucionalismo Democrático proposta por Robert Post e Reva Siegel, objetivamos analisar o
mecanismo informal de mutação constitucional conhecido como backlash sob dimensão construtiva, em uma perspectiva distinta da abordada
por autores como Michael Klarman, historiador responsável pelo ressurgimento da tese do backlash, e Cass Sunstein, cuja concepção de
minimalismo judicial compreende que uma intensa reação contrária teria o condão de deslegitimar não só a Corte, mas também poderia
enfraquecer a própria demanda social em questão. Esta atribui uma dimensão negativa ao backlash, ao mesmo tempo em que subestima os seus
efeitos sistêmicos positivos. Cabe perquirir acerca das possíveis contribuições desta análise para o cenário brasileiro contemporâneo. Neste
sentido, cumpre examinar os pontos de contato e as dissonâncias entre o modelo de jurisdição constitucional norte-americano e o brasileiro, no
intuito de verificar a viabilidade de eventual aplicação/incorporação dos aportes estudados. A relevância da presente reflexão parte do contexto
de pluralismo político marcante nas sociedades contemporâneas, bem como, do intento do Constitucionalismo Democrático de reforçar a
Constituição em circunstâncias de controvérsia pública, reconhecendo a insuficiência de qualquer paradigma hermenêutico perfeccionista que se
apresente como conformador de consenso apto a solucionar questões constitucionais sobre temas de razão pública. Foi realizada revisão
bibliográfica de correntes do pensamento jurídico pertinentes e estudo dos casos paradigmáticos. Referencial teórico. Adotou-se como marco
teórico o Constitucionalismo Democrático, a Teoria Dialógica e a Teoria Institucional. Observou-se, como resultado parcial, que quanto maior a
disposição do Poder Judiciário em se arvorar da tarefa de expressar a mutação constitucional, especialmente quando na fronteira dos limites
hermenêuticos da interpretação, maior o risco/possibilidade da produção de backlash, bem como que, na esteira do constitucionalismo
democrático, o dissenso pode revelar a vitalidade da discussão e a complexidade da temática, de maneira que se deve tentar buscar um equilíbrio
dialógico entre o engajamento popular e a atuação do Poder Judiciário.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa é analisar a eficácia das decisões da Corte Suprema, levando em conta os mecanismos de permeabilidade constitucional, e
identificar o limite da hermenêutica utilizada pelo “guardião” da Constituição. Para se atingir o resultado pretendido foi feito um apanhado,
através da metodologia de investigação bibliográfica sobre autores que se dedicam ao tema, bem como, exame da manifestação dos Ministros do
STF, em relação à matéria trazida à baila. O fim aqui almejado, especificamente, é demonstrar que a Câmara alta do Congresso Nacional não pode
ser reduzida a mera publicadora das decisões judiciais emanadas pelo Supremo, em controle concreto de constitucionalidade, ao ponto de se
admitir a incompatibilidade do texto originário da “Carta Magna” com sua própria expressão. No ano de 2007, momento em que o
neoconstitucionalismo já apresentava retumbância na ordem jurídica brasileira, a comunidade acadêmica assistiu o Ministro Gilmar Mendes,
acompanhado pelo Ministro Eros Grau, votar na Reclamação n° 4.335 pelo rebaixamento do Senado Federal a puro órgão de publicidade das
decisões da Corte. Isso gerou grande repercussão na doutrina que vinha estudando e descrevendo o fenômeno da mutação constitucional, sob
uma visão lógico-racional. No mérito da questão, se discutia a permissibilidade do juiz de primeira instância negar cumprimento à decisão do STF,
proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade. Os votos em destaque reconheceram pela inadmissibilidade, fundados na
incompatibilidade do artigo 52, inciso X da Constituição Federal de 1988 com o atual sistema de filtragem das normas, pois, segundo o relator as
decisões da corte gozam de força normativa bastante para suspender a execução de leis declaradas inconstitucionais. Diante desse fato, instaurouse a polêmica quanto ao reconhecimento de uma abstrativização do controle incidental e o papel do Senado nas hipóteses de
inconstitucionalidade. Em razão da extrema relevância do tema, esse artigo foi idealizado como proposta de reflexão sobre as exacerbações
cometidas por aqueles que devem compromisso ao direito posto, além de se propugnar pela abdicação de qualquer pensamento que vise destruir
as bases da democracia vigente.
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RESUMO
Como interpretar e aplicar as constituições têm sido problema de pesquisa corrente nas últimas décadas, desafiando estudiosos de diversos
países democráticos à edificação de modelos teóricos capazes de apresentar soluções satisfatórias do ponto de vista da ciência jurídica. Apesar do
grande esforço de pesquisa e produção sobre os assuntos em questão, pouco se tem acrescentado de novidade. E, pior, pouco se tem discutido
sobre uma questão central ao tema: qual o papel do Poder Judiciário na busca da construção de respostas (constitucionalmente adequadas) aos
grandes dilemas oriundos do constitucionalismo contemporâneo? O objeto deste trabalho, portanto, é justamente a averiguação desta temática,
mas sem a pretensão de construção de uma abordagem própria: objetiva-se a análise das formas de interpretação e aplicação da constituição
propostas por Lenio Streck. A riqueza da produção do jurista é inquestionável e se constitui como grande contribuição para o desenvolvimento de
novos modos de pensar o direito. No conjunto de sua obra, o autor (re) discute as funções do direito e também as condições de realização e
consolidação da democracia, especialmente em países de modernidade tardia, como no caso do Brasil, ainda ocupado da transição entre um
regime autoritário e o Estado Democrático de Direito. Assim, o presente artigo é dedicado a analisar uma das principais abordagens do Professor
Streck, que se confunde com a indagação elaborada acima, e consiste no exame do papel destinado ao Poder Judiciário e à justiça constitucional
no novo panorama oriundo do pós-guerra, que perpassa os campos da jurisdição constitucional e da hermenêutica, na busca da construção de
respostas (constitucionalmente adequadas) aos grandes dilemas oriundos do constitucionalismo contemporâneo. Após a enunciação das relações
entre a política, o direito, a constituição e os poderes constituídos, base teórica para a melhor compreensão da discussão, serão apresentadas as
noções principais sobre o modelo teórico construído pelo autor, com suas críticas às teorias da argumentação – por seus supostos riscos ao
sistema democrático - e a sua proposta de uma nova teoria da decisão judicial, baseada no paradigma hermenêutico-filosófico, onde advoga as
necessidades de enfrentamento do sujeito solipsista e a superação da filosofia da consciência, e também rechaça as possibilidades de correção do
direito pela moral. A teoria da decisão judicial baseada no paradigma hermenêutico-filosófico, no enfrentamento do sujeito solipsista e na
superação da filosofia da consciência, é uma grande contribuição para o direito brasileiro, por trazer relevantes discussões sobre questões
relacionadas à consolidação e fortalecimento da democracia brasileira. Ao sustentar que não se altera a Constituição por meio de ativismos
judiciais, o autor defende o arranjo institucional e enfatiza o papel das instâncias majoritárias representativas, privilegiando os processos
democráticos típicos de formação da vontade, com a consequente limitação do papel das cortes no que diz respeito às tentativas de “alterar” ou
“esticar” o texto constitucional, especialmente por intermédio de princípios construídos ad hoc. Em outras palavras: a defesa de que a expansão
do poder judicial ocorra sem violação do sistema político, na busca de soluções possíveis à redução do inaceitável hiato entre o realizável e o
realizado em matéria de direitos fundamentais e bem-estar social em nacionalmente.
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RESUMO
A Justiça Militar foi a primeira instituição do Poder Judiciário criada em nosso País, ainda no período monárquico, porém, essa Côrte militar, que
já fora denominada de Supremo Tribunal Militar, pode ter seu fim declarado nos próximos anos. Alguns doutrinadores estrangeiros e até pátrios
entendem que a justiça militar teria seu papel adstrito aos crimes militares que atinjam às Instituições Militares ou nos fatos penais que implicam
séria transgressão ao serviço tipicamente militar. Todavia, existem doutrinadores que entendem que Justiça Militar, além de proteger as
Instituições Militares e a própria atividade militar, açambarca em seu espectro de alcance a Disciplina e a Hierarquia, princípios basilares das
Instituições Castrenses. Mas foi em 2013 que a Justiça Militar da União sofreu um duro golpe no que diz respeito à sua atribuição Constitucional
de julgar os crimes militares definidos em lei. A partir da formação de uma comissão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instaura-se um novo
paradigma na competência da Justiça Castrense, onde esta Justiça especializada tem questionada a sua própria existência no modelo atual do
Poder Judiciário. Este trabalho tem o escopo de analisar a Justiça Militar e confrontá-la com as regras legislativas atualmente em vigor. Analisa-se
esta evolução também partindo de sua história, dados estatísticos de suas atividades e de suas atividades propriamente dito, onde culminou na
formação de uma comissão para estudar a possibilidade da extinção da Justiça Castrense pelo CNJ, sendo um marco histórico no Poder Judiciário.
As ideias alinhavadas neste artigo tiveram também como base as mudanças legislativas e interpretações jurisprudenciais, que de forma
incontestável, tem dado matizes diversos ao assunto, o que tem resultado num esvaziamento na competência da Justiça Militar da União. Afinal,
esta Justiça especializada deve ainda existir em nosso país ou ela deve ser integrada à Justiça comum, visto seu reduzido número de processos?
Ser uma Justiça efetiva e eficaz legitima o seu expurgo? Notaremos que a importância da Justiça Militar é maior do que o próprio Poder Judiciário
pôde inferir. Com o fim de equacionar a questão da viabilidade da extinção da Justiça Militar, depois de toda a reflexão colacionada a este
trabalho, responderemos aos questionamentos levantados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e abordaremos outros não mencionados pelo
respectivo Conselho ainda que de forma sucinta. Quanto ao número de processos, a Justiça Militar, por se tratar de uma Justiça
superespecializada, tem em seu âmbito de competência número de jurisdicionados diversos do da Justiça comum. Quanto ao excessivo número
de processos prescritos, a solução vem em duas frentes de atuação. O primeiro está no âmbito administrativo que o Conselho Nacional de Justiça
vem atuando, com a finalidade de evitar falhas, como negligências, por parte de magistrados. A segunda frente é a alteração legislativa que já foi
iniciada pelo STM, e se encontra nas comissões do Congresso Nacional, que visa eliminar, ou ao menos diminuir, consideravelmente, os casos de
prescrições pelo decurso do tempo. Quanto à questão orçamentária, a solução reside em metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça e
pelo debate nas participações na elaboração de proposta a ser enviada ao Congresso Nacional. Por tudo exposto, a Justiça Militar não
necessariamente deve ser expurgada da estrutura política de nossa República para continuar a prestar fundamental tarefa. Sua consolidação não
só repercutirá de modo positivo e satisfatório diante do órgãos de fiscalização e controle, mas diante de toda a sociedade, gerando frutos para o
futuro do nosso país.
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RESUMO
Tendo como objeto de estudo a ação penal nº 470, conhecido como o caso Mensalão, o artigo insere-se em pesquisa que pretende analisar,
através da metodologia da Análise Semiolinguística do Discurso jurídico-político de matriz francesa, a condução do processo pelo Supremo
Tribunal Federal em ações originárias, nas quais a Corte funciona como única e originária instância julgadora. Através da análise deste julgamento
histórico (tanto pelos atores políticos envolvidos quanto pela repercussão midiática), pretende-se explicitar as (des)igualdades jurídicas e
particularizações da condução desta ação penal pela Corte em comparação com processamento e julgamento de outras ações penais ocorridos
em primeira e em segunda instâncias no Estado do Rio de Janeiro. O tratamento diferenciado entre os jurisdicionados em razão da instância do
Poder Judiciário que os julga é a chave que permite questionar a existência de privilégios na “cidadania brasileira” e a própria noção de
democracia. Em razão da ampla cobertura do caso pela mídia, certas práticas no processo penal, aplicado na jurisdição do STF, foram explicitadas
e desta forma mostraram-se desconhecidas pelos próprios operadores do sistema e da população em geral. Essa dissonância cognitiva
desestabiliza a usual naturalização dessas diferenças, sugerindo a necessidade de adoção de um olhar reflexivo para essas categorias discursivas
articuladas pelos agentes do campo jurídico. A visão do processo, estabelecida pelo discurso jurídico doutrinário hegemônico, é tomada como o
direito das partes litigantes em terem garantidas, pelo Estado, uma fórmula legalmente prevista, utilizando-se de critérios de escolha impessoais e
aplicáveis a casos idênticos, a fim de se chegar a um julgamento justo. Ainda que somente uma das partes possua o direito em jogo no litígio,
ambas as partes possuem o direito a garantias durante o processo de discussão sobre este direito. É o que o campo jurídico denomina de
garantias fundamentais do processo. E, as regras do processo deveriam ser universais e as mesmas para qualquer jurisdicionado. Outra prática, qu
levou a um estranhamento, está na constatação de que a maioria dos casos criminais do nosso país, ao findarem a segunda instância com um
decreto condenatório são também instruídos com o decreto de prisão da Corte julgadora. Diante de tais dados, se questiona a finalização dos
debates televisionados do julgamento da ação penal 470, após dois meses e meio com a condenação de 25 do 40 acusados, sem que fosse
expedido qualquer mandado de prisão, como tratamento desigual dado àqueles que são julgados pelas instâncias ordinárias. Duas questões
processuais também podem ser problematizadas. A primeira, diz respeito à extensão de prazo processual, no caso Mensalão, concedida para a
oposição dos mencionados Embargos Declaratórios, observando-se que, nos processos regidos pelo CPP, art. 619, tal prazo é de dois dias. No STF,
por força de seu Regimento, tal prazo já é aumentado para cinco dias, e através de entendimento do Plenário, fora aumentado para dez dias. A
segunda questão é a especulação sobre a possibilidade de utilização do chamado Embargos de Divergência, que se trata de um recurso previsto
no Regimento Interno. Finalmente, a proposta do paper é enfrentar a dinâmica e sistemática do foro privilegiado no ordenamento brasileiro, à luz
da igualdade jurídica. Ressalta-se que o tratamento diferenciado opera em uma lógica de estratégia processual, atuando na forma dupla: ora
invocado pela acusação como motivo de privilégio e desigualdades, ora invocada pela defesa dos julgados naquela Corte, para fins de anulação do
julgamento, eis que configurado verdadeiro tribunal de exceção. Assim, a hipótese da presente investigação está na utilização do processo como
um instrumento de dominação pela linguagem a fim de legitimar a atuação da Corte para assegurar a condução desigual de um procedimento
penal que se propõe universalizável e como garantia de liberdade para todos.
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RESUMO
O objeto investigado, também, é produto do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), em
cumprimento ao contrato realizado com FURNAS – Centrais Elétricas S.A. junto à Fundação COPPETEC (Coordenação de Projetos, Pesquisas e
Estudos Tecnológicos), coordenado pelo Prof. Dr. José Roberto Ribas (UFRJ). O objetivo da pesquisa é identificar as melhores práticas contratuais
da Administração Pública, diante de um cenário pós-moderno, reconhecido como sociedade de risco por Ulrich Beck. Para se atingir o resultado
pretendido foi feito um apanhado, através da metodologia de investigação bibliográfica, sobre os autores que se dedicam ao tema, bem como,
exame das normas que regem a matéria em análise. O fim aqui almejado, especificamente, é demonstrar que o ordenamento jurídico brasileiro
precisa passar por reformas ligadas às delimitações dos contratos administrativos, mais diretamente, no que tange ao contingenciamento das
áleas sobre os negócios de grande vulto. O propósito das mudanças deve ser destinado a facilitar o perfeito cumprimento da convenção e a
redução dos custos globais. Essa linha de pensamento segue os vetores do direito fundamental à boa administração, os quais surgem como
balizas de contenção ao déficit de legitimidade dos gestores públicos, tema que ganhou relevo em trabaçho da Escola Brasileira de Administração
Pública e Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EBAPE). Com os parâmetros mais bem definidos, se dá intensidade aos critérios de medição
de performance da gestão estatal, frente à uma ampla diversidade de interesses públicos que procuram se encaixar no conceito de bem comum.
Com isso, os níveis de eficiência ficam claros aos órgãos controladores e o paradigma da sustentabilidade se torna tangível, permitindo o
acompanhamento evolutivo pelos evolvidos no processo. Até o presente momento foi identificado que as PPP’s (Parcerias Público-Privadas) são
os modelos contratuais que melhor se adequam as exigências do mundo evoluído e globalizado, devido à objetividade das cláusulas, menor
impacto na absorção dos riscos, reduzido grau de perdas, resultados mais factíveis, adequação ao princípio da economicidade, accountability mais
apurado etc. Em razão da extrema relevância do tema, as questões colocadas aqui foram idealizadas como proposta de reflexão sobre os limites
do agir administrativo perante a imensidão de facticidades que circulam sobre o corpo social contemporâneo.
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RESUMO
A Avenida Brasil é responsável pelo maior fluxo viário da cidade, ligando a Zona Oeste Carioca e o Centro Político da capital fluminense. Com a Lei
Complementar nº 116/2012, houve o incentivo à alteração dos parâmetros urbanísticos dos terrenos do entorno da via, cujo projeto define
normas de incremento da atividade econômica e o reaproveitamento de imóveis nas zonas marginais da avenida. A lei também visa requalificar
áreas degradadas e subutilizadas da Avenida Brasil com a reversão de imóveis industriais em residenciais e de uso misto. Dentro desse contexto, é
fundamental analisar o uso e ocupação atual da faixa marginal da Avenida Brasil, concebida como Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da
Avenida Brasil. Este trabalho tem buscado mapear a Região Administrativa de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e vem sendo desenvolvido
em diferentes etapas. Inicialmente foi feita uma ampla revisão bibliográfica, com destaque para a Lei Complementar e seu processo de tramitação
no Poder Legislativo Municipal, bem como a análise do trabalho de Milton Santos, intitulado “Espaço e Método”. Posteriormente, foi feita a
delimitação e mapeamento da AEIU, em cartas cadastrais, em escala 1:10.000 produzidas pela Prefeitura do Rio, publicada em 2000. A
atualização dos dados vem sendo realizada, em gabinete, com a utilização de imagens de satélite de 2010, em escala de detalhe. Posteriormente,
os trabalhos de campo e visitas técnicas servirão como complementação da atualização da área delimitada. Com as pesquisas, constatou-se que
nos trechos da Avenida Brasil próximos ao Rio Sarapuí, encontram-se a maior parte das indústrias remanescentes da via, que possuem como
vizinhos alguns grupos residenciais criados nos anos 2000 e que ainda está ocorrendo. Próximo a Serra do Retiro, há ocupação parcial de
edificações com padrão irregular, com falta de arruamentos e infraestrutura municipal, como pavimentação e iluminação pública. Entre as Serras
do Quitungo e do Retiro encontra-se a Vila Kennedy, conjunto habitacional cortado pelo Rio das Sardinhas, construído de forma regular pelo
governo que, no entanto, acabou servindo de base para o surgimento de favelas no seu entorno, entre elas as favelas Nova Kennedy e Sargento
Miguel Filho. Observa-se que, embora a forma da via expressa não se modificou muito nos últimos anos, a não ser para obras paisagísticas e de
pavimentação, sua função tem se modificado passando de via com margens de utilização industrial e comercial para residencial, sobretudo
associada a conjuntos de edificações condominiais.
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RESUMO
A degradação dos recursos hídricos constitui tema crescentemente valorizado em diversos tipos de diagnósticos e estudos de impactos
ambientais. Os limites mínimos para Áreas de Proteção Permanentes (APP) nem sempre são respeitados, pois o processo de urbanização resulta
em pressão antrópica diversa no ambiente de mata ciliar. O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea não tem
levando em conta a degradação da biosfera e se apropria do espaço geográfico para se organizar social e economicamente, dominando a
natureza e a modelando conforme o seu interesse. As inundações têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas, principalmente na
Cidade do Rio de Janeiro, onde a ocupação e uso insustentável do espaço geográfico é uma realidade e, por isso, o risco ambiental de inundações
precisa ser considerado no desenvolvimento de políticas públicas e planejamento urbano. O Rio de Janeiro cresceu em torno do centro da
cidade, gerando grande especulação no valor de propriedade dessa área, forçando a população de menor poder aquisitivo a buscar glebas mais
baratas, muitas vezes, situadas em encostas e fundos de vales fluviais. Essas consequências podem ser observadas na bacia do rio Marangá,
localizado na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, causando prejuízos sociais e econômicos para a população ribeirinha. O trabalho aqui
proposto busca identificar o uso e ocupação na Planície de Inundação do rio Marangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e suas relações com as
inundações sazonais do rio principal e seus afluentes. Para a análise da bacia hidrográfica do rio Marangá, o trabalho foi desenvolvido em
diferentes etapas. A primeira consistiu no levantamento bibliográfico, com busca de informações, junto aos principais órgãos ambientais e artigos
científicos. A segunda etapa foi a aquisição das cartas plantas cadastrais 1:10.000 produzidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2000. Em
posse das mesmas, o passo seguinte foi destacar todos os rios que compõem a bacia do Marangá e delimitá-la, utilizando como limite os cumes e
curvas convexas que a circundam. Para a delimitação da planície de inundação, busca-se o desnível altimétrico entre 0 e 20 metros, proposto por
Silva (2003). Para a interpretação dos usos do solo, utilizou-se uma imagem de satélite Ikonos, de 2012, Natural Color (composição colorida das
bandas R, G, B com resolução espacial de 1 metro). Para digitalização dos shapes e organização do mapa digital, foi necessário o uso do software
de geoprocessamento Arcgis 10. A organização da legenda respeitou o procedimento metodológico de PCRJ (2007). O rio Marangá faz parte da
bacia da Baía de Guanabara e estão previstas intervenções urbanas para contenção de inundações e despoluição, dentro do contexto dos Jogos
Olímpicos de 2016. Em sua planície de inundação, a Área de Preservação Permanente tem sofrido amplo desmatamento e há crescente
adensamento populacional, sobretudo ao longo do rio principal e seus afluentes. As populações ribeirinhas têm sofrido com as inundações que
acontecem principalmente no verão, em especial, nos bairros de Realengo e Magalhães Bastos.
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RESUMO
O mês de novembro de 1894 foi caracterizado por uma importante mudança na curta história da Monarquia Brasileira: tratou-se do fim da
República das Espadas e do Início da República Oligárquica, ou seja, o fim do governo dos militares e o início dos governos civis diretamente
envolvidos com a produção e exportação de café. Finalmente, as novas oligarquias cafeeiras, destacando-se aqui especialmente a paulista,
assumiram o controle do Estado brasileiro. Desde a década de 1870, quando a então Província de São Paulo se tornou o centro do republicanismo
brasileiro, esses grupos preparavam um projeto de dominação político. O presente trabalho pretende contribuir para a historiografia
especializada no tema da República brasileira com a análise da ação político/intelectual de Raul D’Ávila Pompeia na última semana de governo do
Marechal Floriano Peixoto, quando estava sendo organizando no Rio de Janeiro, então capital da República Brasileira, a transição para o governo
do primeiro Presidente civil da República brasileira: o paulista Prudente de Moraes. Tratou-se de uma experiência marcada pelas disputas
político/simbólicas entre as oligarquias cafeicultoras civis, particularmente a paulista, e os defensores da ditadura militar liderada pelo Marechal
Floriano Peixoto, entre os quais se destacava a figura de Raul Pompeia. Nesse contexto, é possível perceber a atuação de Raul Pompéia, que se
manifestou politicamente em defesa da manutenção da ditadura florianista. É possível dizer, então, que o referido personagem, marcado por
uma sólida formação jurídica e retórica, o que era uma importante característica da maioria dos líderes brasileiros oitocentistas, se tornou um dos
agentes mais ativos do período. Nesse sentido, esse trabalho propõe o exame cuidadoso dos vestígios resultantes da trajetória político/intelectual
de Raul Pompeia nesses dias de transição política. Em um momento onde ainda não havia no Brasil um campo intelectual autônomo, as páginas
da imprensa representam um importante corpus documental para uma pesquisa como essa. Por isso, o que o público verá aqui não é apenas um
estudo de clara inspiração biográfica, mas também uma contribuição à história político/intelectual do Brasil no final do século XIX.
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RESUMO
O Grupo de Pesquisa Interculturalidade na educação: identidade, etnia e gênero objetiva discutir as diversas interfaces na educação
contemporânea, privilegiando as questões da pluralidade cultural, do reconhecimento identitário e de gênero. Abarcando investigações que
problematizem o processo educacional, as políticas públicas, a formação de professores e as questões culturais no cotidiano escolar. A
interdisciplinaridade na contemporaneidade visa atender à necessidade de resolver problemas pedagógicos e científicos novos e complexos,
portanto, o olhar interdisciplinar marca o interesse deste grupo de pesquisa desde os temas investigados até a formação de seus integrantes.
Composto por professores, alunos e ex-alunos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, História e Letras que juntos pretendem colaborar para a
construção de uma escola plural. Neste momento, debruça-se sobre a abordagem da história da Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas da
Zona Sul de São Paulo, procurando perceber como a Lei 10.639/03 está presente nesta região. São objetivos desta pesquisa: investigar se os
estabelecimentos de ensino estão cumprindo as diretrizes legais; Constatar os métodos e as abordagens que os professores de História, Literatura
e Arte fazem da cultura africana e afro-brasileira; Identificar se a Lei em questão está colaborando na discussão da pluralidade e diversidade
cultural no ambiente escolar. No Brasil, as ações afirmativas começam a ocorrer a partir de 2003 com a implementação de cotas nas instituições
de ensino superior do Estado Brasileiro e nos concursos públicos; nas políticas específicas de inserção do negro no mercado de trabalho; nos
programas especiais voltados a saúde da população negra; nos programas específicos para ingresso na carreira diplomática, e nas ações
específicas na área da cultura e da educação. É neste contexto que no início de 2003, foi sancionada pelo Presidente da República a Lei Federal nº
10.639, que altera a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , determinando a
inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". Nesta comunicação
apresentaremos a proposta metodológica e os primeiros dados encontrados nas 12 escolas estaduais que participam do corpus de análise como
também a fala do corpo diretivo e dos professores de História, Arte e Língua Portuguesa que atuam no 9º ano destas instituições.
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RESUMO
A pesquisa, a morte é um negócio: as ofertas das associações religiosas frente à morte e o morrer nos setecentos mineiro, foi desenvolvida com o
objetivo de compreender a atuação das irmandades mineiras frente às questões relativas a morte no século XVIII na Capitania de Minas. Como
procedimento metodológico, foram analisadas fontes manuscritas como os livros de compromissos de algumas irmandades mineiras. Estes livros
eram os documentos através dos quais as irmandades descreviam seus regulamentos aos quais estariam submetidos os irmãos professos e foram
nesses documentos que buscamos analisar as ofertas das irmandades no que tange aos rituais fúnebres. Também, foi realizado um levantamento
bibliográfico concernente ao tema, com o propósito de se obter melhor compreensão sobre as práticas desempenhadas pelas irmandades. A
morte, entendida como um processo natural de finitude das atividades do homem na terra se contrapõe ao imaginário do homem colonial que
sustenta a ideia de continuidade de vida após a morte. Imersos em um sistema colonizador, o homem colonial se encontrava frente a situações
onde pairava as disputas, a ganância e a busca pelo poder, e carentes de ajuda por parte do Estado Absolutista Português, estas pessoas
começaram a buscar apoio nas irmandades, instituições formadas por leigos, que ofereciam apoio e ajuda àqueles que nelas filiassem. Diversas
foram as maneiras pelas quais as civilizações, no decurso do tempo, têm se relacionado com a morte e o morrer e, certamente, vários fatores
entre eles as questões sociais, religiosas e políticas, influenciaram o modo de como as sociedades encaravam a morte. As irmandades mineiras
foram uma das principais, senão a principal forma de se garantir a salvação da alma do defunto através dos sufrágios, cortejo fúnebre e o
sepultamento, indiferente de sua condição social todos gozavam dessas ofertas, porém, havia uma diferença quantitativa de missas em relação a
condição social ocupada pelo defunto. Através das análises realizadas nos livros de compromisso, notamos certa preocupação das irmandades em
conseguir o maior número de covas possível, onde solicitavam ao bispo a concessão dessas covas, afinal, enterrar bem seus membros era sua
maior preocupação, e essas ofertas seduziam o homem colonial, que buscavam a morada eterna no paraíso, longe dos tormentos que
acreditavam estar presente no inferno e no purgatório, este último era visto como um lugar de passagem, onde a alma iria expiar suas culpas. Os
livros de compromissos das irmandades mineiras esclarecem acerca da preocupação dos vivos com a hora da morte. É comum encontrar nesses
documentos, ofertas de rituais fúnebres como se fosse um negócio. Talvez seja este o fato das irmandades arregimentarem em seu seio centenas
de irmãos, todos interessados em garantir o sepultamento e os sufrágios para a alma. Entende-se que o caráter de negócio está justamente na
troca de favores entre sociedade/irmandades, onde as irmandades ofereciam o que a sociedade buscava: a garantia dos sufrágios pós-morte e
todas as questões fúnebres. E em troca, arregimentavam o maior número de contingente e arrecadava mais fundos para manter a irmandade e
custear a edificação de templos religiosos e garantir o assistencialismo para todos os irmãos. Portanto, as irmandades foram o ponto de apoio da
sociedade mineira frente às questões fúnebres, foram elas as responsáveis durante o século XVIII pelas ofertas de: missas, terços, esquife,
sepultamento e cortejos, porém, só gozariam dessas ofertas, àqueles que fossem filiados a alguma irmandade. Mesmo sendo essa sociedade
hierarquizada, até mesmo os escravos, filiados à irmandade, gozavam desses privilégios.
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RESUMO
A formação intelectual no Brasil do século XIX requer conhecimento histórico e cuidados. Primeiro elemento que todo pesquisador interessado
nessa temática precisa observar é a ausência de um campo intelectual autônomo no Brasil oitocentista. Não havia entre nós nesse período uma
esfera letrada capaz de se manter independente em relação às injunções do mundo da política. Por isso, as análises interessadas em contribuir
para a história intelectual brasileira nesse momento precisam estar atentas também à dinâmica política, que na época era marcada por uma
grande questão: o Brasil era uma exceção na América; enquanto todo o continente era formado por Repúblicas, o Brasil era uma Monarquia. O
objetivo desse trabalho é, então, discutir a proposta de preparação oferecida pela Dona Francisca Senhorinha da Motta Diniz através do Colégio
N.S da Penha, que tinha o ensino voltado para os meninos na corte do Rio de Janeiro para o ingresso no Colégio Imperial Pedro II, almejando
questionar e discutir alguns procedimentos sobre os métodos adquiridos através das leituras e as experiências adquiridas. Não se pode esquecer
que não havia no século XIX um sistema educacional parecido com aquele que existe hoje, quando a educação, de acordo com a Lei 9394/96 de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, é definida como um “direito subjetivo” de toda a população. Muito diferente era a situação do século
XIX, quando a educação era vista como um privilégio das elites e os centros de formação como o Colégio Imperial Pedro II eram, sobretudo,
lugares especializados na socialização e no treino político/pedagógico dos filhos dessas elites. Portanto, elege-se um foco de análise da
expectativa que girava em torno do aluno e como o currículo era ministrado por parte do corpo docente formado pela educadora e suas filhas,
com o aval do Estado Monárquico. Nesse sentido, o que se pretende apresentar nesse trabalho não é apenas uma análise de inspiração biográfica
a respeito da trajetória de uma mulher brasileira atípica para os padrões do século XIX, mas também uma contribuição ao estudo sobre a
formação escolar das elites brasileiras oitocentistas.
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RESUMO
A história de Angola está pautada na exploração e colonização, durante quase quatro séculos, o país foi o maior fornecedor de escravos do
mundo, sendo que grande parte dessa mão de obra foi destinado ao Brasil. No século XIX, o neocolonialismo, realizado pelas novas potências
europeias marcou um novo processo histórico em Angola, a ocupação do território e a exploração da mão de obra, além da apropriação da terra,
que causou a expulsão dos autóctones de suas casas. Esse processo não é aceito de forma pacifica pelo povo Angolano, que vê na luta armada
uma saída para se livrar de todos os séculos de exploração e conseguir sua independência. A luta foi sangrenta e após 13 anos de guerra a
independência foi conquistada, porém, a liberdade trouxe outro problema à Angola, a Guerra Civil, os movimentos de libertação que antes
lutavam contra o colonizador, agora lutavam entre si pela hegemonia política, esse período considerado um dos mais negros da história mundial
irá terminar somente em 2002, com a vitória do MPLA. A história da Relação entre Brasil e Angola, existe desde o período colonial, fato este, que
marca a união dos dois países, se baseando nesta relação histórica, o Brasil vem nos últimos anos mantendo uma grande relação social, comercial
e financeira. O discurso brasileiro é baseado na ajuda moral e histórica que temos com Angola, que seria obrigação ajudar a reconstruir esse país
por ele ser uma nação irmã do Brasil. Porém, o discurso pode não refletir a realidade, cada vez mais, o Brasil tem se posicionado de forma
imperialista, objetivando apenas os retornos financeiros que essa relação poderá fornecer. O objetivo deste trabalho é analisar a dicotomia desta
relação verificando se o discurso brasileiro esta pautada na real intenção de ajudar na reconstrução de Angola ou apenas visa uma favorecimento
estratégico para um mercado que cresce a cada dia e passa, cada vez mais, a ser disputado entre as nações desenvolvidas. Partindo da hipótese
de que os interesses brasileiros em Angola são permeados por fatores econômicos, políticos e construídos a partir de um viés ideológico, a
investigação procurará levantar subsídios que auxilie a refletir sobre essas questões. Portanto, partirá de uma pesquisa qualitativa considerando
esse método como o mais apropriado quando encaramos problemas que partem da realidade social onde o universo de significados, de motivos e
de aspirações individuais e coletivas fazem parte da centralidade do objeto de pesquisa. O recorte histórico da investigação foi centralizado no
período que antecede a independência de Angola até as relações contemporâneas com o Brasil.
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RESUMO
A ideia de que os povos indígenas têm direitos específicos, diferenciados do resto da população, está declarado na Constituição Brasileira em
vigor promulgada em 1988, o direito de continuar falando e ser educado em seu o idioma indígena foi uma conquista recente para os povos
indígenas do Brasil e é fruto da mobilização dos povos indígenas e seus aliados na sociedade civil. A legislação antes disso tinha em suas políticas
linguísticas institucionais o viés em desqualificar e mesmo negar a existência das línguas indígenas. As novas políticas elaboradas e implementadas
a partir da segunda metade de 1990, em conformidade com a Constituição tem uma estrutura oficial bastante heterogênea em termos de
eﬁciência práuca. Ao analisar as Políucas Públicas da Educação Escolar Indígena e sua aplicabilidade nas comunidades Pataxó, um dos grupos
indígenas que primeiro tiveram contato com os portugueses e que por sua localização geográfica original, na região sul da Bahia conhecida como
Porto Seguro, sofreu e ainda sofre os processos de aculturação e assimilação buscou-se verificar como tem sido a abordagem do processo de
educação bilíngue. Sendo que o mesmo é assegurado em Lei, pois supostamente romperia a concepção colonialista, etnocentrista remanescente
até os dias atuais. Ao mesmo tempo observamos uma crescente autonomia dos povos indígenas na condução de seus próprios projetos
educacionais a parur do uso das línguas originais e as implicações deste ensino como vetor de formação e preservação cultural. Com base nas
pesquisas bibliográficas e acadêmicas sobre a educação, a língua e sua função social, objetivamos historiar as lutas dos Pataxó para o término das
relações de subalternizações e exclusões claramente colonialistas, que se mantêm na escola e na sociedade local, no resgate de sua cultura e no
seu futuro, como povo. Além da utilização de fontes bibliográficas, a pesquisa compreende o estudo de campo junto às comunidades indígenas
Pataxó de Coroa Vermelha e da Jaqueira, ambas pertencentes à mesma reserva no estado da Bahia. Acredita-se que a investigação colaborará
nos estudos sobre educação intercultural e pertencimento identitário como na discussão sobre a autonomia indígena.
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RESUMO
O projeto de pesquisa desenvolvido pelo Laboratório de Licenciaturas da Faculdade Estácio de Sá, em Belo Horizonte, tem como objetivo
primordial ser uma alavanca para o estímulo à pesquisa e promover, deste modo, a iniciação científica, de modo particular para o curso de
História. O eixo norteador das investigações perpassam pela análise da história dos costumes tomando como parâmetros os comportamentos,
moda, design, ritos funerários e práticas sociais, hábitos alimentares 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,
entretanto na medida em que surgem novos objetos, são de modo criterioso incorporado ao escopo do projeto. Assim, pretende traçar o
percurso histórico, elaborando de modo crítico uma reflexão que envolva o comportamento social, religiosos e culturais da sociedade mineira 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 vem sendo desenvolvido há 03 (três) anos e tem aberto novas fronteiras, novas abordagens e possibilitado
interlocuções futuras. As realizações de estudos preocupados em tornar a cultura material objeto de pesquisa têm proporcionado uma visão mais
clara e abrangente do devir social, portanto mapear e analisar os comportamentos elaborados por uma dada sociedade, em qualquer época e
circunstância, é uma possibilidade concreta de se compreender como o homem se organize e investe no meio em que vive. Metodologicamente o
projeto se organiza de acordo com a temática e objeto delimitado pelos bolsistas. As pesquisas tem se realizado usando múltiplos recursos. Entre
os anos de 2011 e 2012 foram desenvolvidas as seguintes pesquisas: “Da criação à expansão: um estudo sobre as instituições de ensino na capital
mineira. (1897-1930)”; “As principais praças de Belo Horizonte: Uma Discussão sobre a Praça Rui Barbosa (Praça da Estação)”; e, “Patrimônio
histórico: a importância do tombamento e a transferência do direito de construir”. Estas pesquisas já foram concluídas, sendo inclusive se tornado
o tema de trabalho de conclusão de curso dos discentes-pesquisadores. Para o ano de 2013 estão sendo desenvolvidas as seguintes pesquisas:
“Cultura alimentar mineira”; “História da Wicca em Belo Horizonte’; “Ecletismo europeu em Belo Horizonte: a praça da Liberdade e sua
arquitetura”; “Movimento estudantil na Ditadura civil e militar” e “Movimento sociocultural Hip Hop em Belo Horizonte: uma análise político
econômico”. Os temas foram eleitos pelos discentes e são orientados por pesquisadores que integram o quadro de docentes do curso de História.
Deste modo vem sendo ampliado o volume do debate acadêmico e consequentemente contribuído para a formação de profissionais conectados
e inteirados dos mecanismos da pesquisa e da necessidade crescente de investigação e divulgação cientifica.
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RESUMO
O projeto de pesquisa tem como objetivo entender a escolha da estética europeia eclética para construção da Praça da Liberdade, situada na
cidade de Belo Horizonte, e também observar as mudanças em sua configuração com o passar dos anos. Para entender os rumos que levaram a
cidade e especificamente a Praça da Liberdade, devemos conceituar historicamente a mudança da capital até então situada em Ouro Preto. No
início da construção da nova capital do Estado, a escolha pelo local levou em consideração uma área que apresentasse condições de suportar o
crescimento econômico e populacional que o novo cenário republicano representava e também uma ruptura a tudo que fosse ligado ao Império,
juntamente a esses fatores a localização geográfica central da região de Belo Horizonte foi importante e depois de estudadas as opções para a
construção dessa nova cidade Belo Horizonte foi escolhida e iniciaram-se as obras. Empenhado em dar um toque renovador na nova cidade,
Aarão Reis, engenheiro responsável pela empreitada, escolheu usar como molde os planos de Paris e Washington que propunham um novo
urbanismo. Assim como no plano de Paris idealizado por Haussmann no século XIX, a Cidade de Minas, nome inicial dado à nova sede do Governo
mineiro e que somente após alguns anos fora mudado para Belo Horizonte, foi projetada com um idealismo positivista, devendo ser um local
limpo, higiênico, saudável e que contemplasse além de tudo áreas de lazer para a população. Tendo em vista o foco do projeto, a pesquisa se
detém na construção da Praça da Liberdade que foi idealizada para abrigar todo aparato administrativo do Governo. Sem dúvida alguma
arquitetos e engenheiros responsáveis pela construção da praça inovaram, e inspirados na França imprimiram mais ainda em Belo Horizonte ares
europeus, com seus jardins que remetiam aos do Palácio de Versalhes e prédios, como o Palácio da Liberdade, que nessa cidade é ícone maior da
arquitetura eclética. Ao contrário do que algumas correntes do século XVIII pensavam sobre essa nova forma de se fazer a arquitetura dizendo
que misturar estilos era extrema falta de personalidade e originalidade, no século XIX o ecletismo na Europa foi bastante exaltado por seu
principal difusor o francês César Denis Daly que dizia apenas ser um estilo que fazia uso livre do passado, mesclando o que havia de superior nos
outros estilos. Assim como na Europa, na transição para o século XX o Brasil utiliza largamente dessa corrente em seus projetos arquitetônicos e
de reurbanização, como por exemplo, no Rio de Janeiro com a reforma de Francisco Pereira Passos, e na nova capital mineira que em sua
construção também mistura traços neoclássicos e da “art nouveau”, caracterizando em terras mineiras a propagação do ecletismo. No
desenvolvimento do projeto várias fontes foram pesquisadas, como acervos pessoais e públicos, livros, artigos acadêmicos e conteúdo virtual
retirado da internet, como fotos, vídeos e depoimentos. Para fins de estudo o tempo delimitado compreende os anos do início da construção da
nova capital mineira até meados da década de 20 – período em que a praça toma sua configuração atual. A relevância acadêmica da pesquisa
consiste no fato de que os rumos que levaram a sociedade belorizontina a partir de uma escolha de estilo arquitetônico para a cidade como um
todo, e especificamente da praça, um local de encontro da elite que se formava e crescia na cidade, demonstra os valores e culturas de uma
determinada época e sociedade.
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RESUMO
As mais ricas expressões culturais do século XVIII encontravam-se ainda, no âmbito religioso, remontando esse sentimento à época Medieval.
Assim, por constituírem as igrejas e as capelas das irmandades mais ricas um reduto das camadas privilegiadas, este se torna o espaço de
entrelaçamento de seus interesses, o objeto de suas melhores atenções, enfim as beneficiárias maiores deste contexto histórico de transição, por
onde se entrecruzavam o pensamento iluminista reformador e os valores tradicionais, calcados na religião conservadora e dogmática. A produção
do espaço religioso da segunda metade desse século, tanto na Capitania de São Paulo como em outras regiões, era, portanto também a expressão
desse embate ideológico. As pinturas na igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo, obra do religioso Frei Jesuíno do Monte Carmelo,
datadas do século XVIII, encontravam-se ocultas por espessas camadas de tinta, tentativas de restauração da capela mor da igreja realizada no
início do século XX, enquanto as “picaretas do progresso” derrubavam o contíguo convento que lhe era vizinho. Estudos realizados na década de
1930, pelo poeta e historiador Mário de Andrade que à época era diretor do SPHAN (embrião do atual IPHAN), já supunham a existência de
pinturas desta envergadura no forro da capela mor. Estudante minucioso da obra de Frei Jesuíno, Mário de Andrade, além do excelente trabalho
acerca das obras realizadas pelo carmelita, também traz à tona a sua importância no cenário do Barroco Paulista. O objetivo deste trabalho é a
descrição e análise documental, patrimonial e bibliográfica das obras de Frei Jesuíno, e sua relação com a restauração ocorrida há pouco tempo
na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. O intuito é trazer à tona a figura e a importância de Frei Jesuíno, evidenciando a importância de Mário de
Andrade como o “construtor” da pitoresca figura do religioso, e a importância de seus aprofundados estudos acerca da vida e das obras do Frei.
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RESUMO
Detentor de um das maiores coleções do período imperial brasileiro, o Museu Mariano Procópio (Mapro) está instalado em um conjunto
arquitetônico e paisagístico que constitui uma dos cenários mais emblemáticos da cidade de Juiz de Fora. Agregando o referencial histórico à
memória afetiva dos habitantes, a instituição revelou-se oportuno objeto de estudo para se compreender o diálogo de diferentes elementos
gráficos na construção do discurso visual que confere identidade à quase centenária entidade. Fechado desde janeiro de 2008, o Museu Mariano
Procópio possui acervo de mais de 50 mil itens, referenciado pela diversidade de coleções e pela importância de suas peças. Contudo, a
instituição tem enfrentado dificuldades de captação de recursos para a realização das obras de restauração do complexo. Diante do exposto, o
projeto “Memória visual do Museu Mariano Procópio” trabalha na criação de produtos gráficos destinados a sensibilizar a população em geral,
além de potenciais investidores, para a preservação do conjunto arquitetônico e museológico. Como ponto de partida, investigou-se a construção
das imagens que constituem a memória visual do Museu Mariano Procópio, por meio do estudo de elementos gráficos que se tornaram
referências na identidade da instituição, seja pela representação do complexo arquitetônico e de itens do acervo, ou pela memória afetiva da
população de Juiz de Fora. Em andamento (com previsão de conclusão em dezembro), o projeto foi estruturado a partir de pesquisa bibliográfica,
visando instrumentação teórica para pesquisa prática. Na etapa seguinte, foram realizadas entrevistas com a diretoria da Mapro e profissionais da
instituição na tentativa de identificar elementos gráficos para a elaboração de produtos para a entidade. Os resultados foram confrontados com
os dados obtidos em pesquisa quantitativa com a população de Juiz de Fora, realizada por meio de questionário. A partir da análise dos dados –
atual fase do projeto –, serão estruturadas as linhas gerais para a etapa prática, o desenvolvimento do protótipo de um produto gráfico para a
divulgação do museu. A partir do proposto, vislumbrou-se a oportunidade de investigação teórica acerca dos processos de construção do discurso
gráfico, por meio da análise das camadas de significação presentes em sua constituição. O estudo, assim, tenta compreender os elementos
gráficos capazes de conciliar a referência ao legado histórico e artístico da instituição à sensibilidade estética perceptível na memória afetiva dos
frequentadores do museu. Até o presente momento, foi possível constatar, por meio de pesquisa com a diretoria da instituição e com a
população local, a considerável demanda por produtos com a marca do Museu Mariano Procópio. Em contrapartida, apesar do inquestionável
valor afetivo do museu para a população juiz-forana, a dimensão de seu acervo e da história de seu complexo arquitetônico ainda são pouco
conhecidas e divulgadas. Elementos históricos, como as coleções da Família Imperial e o conjunto arquitetônico do século XIX, aparecem em
segundo plano na opinião dos entrevistados, sendo sobrepujados por referências ao parque do museu – como o paisagismo de Auguste Glaziou –
área que permanece aberta ao público. Os resultados preliminares ressaltam a importância em se desenvolver produtos que divulguem o acervo
da Mapro como forma de aproximação desse legado com os visitantes do parque e a população em geral. Além de atenuar o inevitável
distanciamento entre a instituição e a população, durante as obras no espaço expositivo, esse material pode colaborar na captação de recursos
junto à iniciativa privada para a conclusão da restauração nos dois prédios do complexo museológico.
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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo mostrar a forma de atuação dos estudantes no período da ditadura civil militar, entre os anos de 1968 a 1974, em
Belo Horizonte. Mostrar como o movimento estudantil presenciou o momento da ditadura e buscar entender a influência dessa época na política
social de Belo Horizonte. A metodologia usada será feita de modo exploratória, explicativa e descritiva. Os procedimentos técnicos a serem
utilizados serão: a pesquisa bibliográfica, a documental e o levantamento de dados e casos que possam auxiliar no entendimento histórico. As
revoltas contínuas dos trabalhadores na Europa, impulsionados pelas ideias marxistas fez com que gerasse a insatisfação dos estudantes que
queriam participar das grades curriculares, e também da vida política do seu país. Em pouco tempo esses ideais chegaram aqui no Brasil e
tomavam conta das faculdades, nas décadas de 60 e 70. Os estudantes queriam uma reforma universitária, o país estava enfrentando um
momento bastante conturbado com a renúncia do presidente a direita tomando o governo. - Nesse contexto, os estudantes se envolveram e
entraram na briga contra a ditadura civil-militar, A essa rebeldia estudantil uma parte da população se juntou, o que impulsionou o governo a
reprimir as lideranças estudantis e a sufocar a força da expressão dos estudantes que brigavam nas ruas por seus ideais. As quatro fases do
movimento foram: liberdade, resistência, silenciamento e retomada, e assim levando em consideração essas fases, esse estudo terá o seu foco
na fase do silenciamento. Nesse momento os estudantes são duramente reprimidos por meio do Ato Institucional nº 5, decreto que entrou em
vigor 13 de dezembro de 1968, e pelo Decreto – Lei 477, que foi editado em 26 de fevereiro de 1969, em que o alvo era proibir que os estudantes
fizessem qualquer forma de manifestação, protesto, passeatas, greves ou ato “subversivo” contra o governo. Em Minas Gerais especificamente
em Belo Horizonte as principais faculdades eram a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), e a UCMG (Universidade Católica de Minas
Gerais). Elas eram localizadas próximas ao centro e por isso as manifestações eram mais sentidas. Nesse período devemos levar em consideração
que havia poucas faculdades e seu acesso era restrita apenas a uma pequena burguesia, que tinha condições financeiras de ingressar no ensino
superior. Os estudantes se articularam e criaram os seus próprios jornais, que eram repassados dentro das faculdades, o que era uma maneira
de mostrar a situação no Brasil, principalmente no tocante às questões políticas e sociais. Outra forma dessa articulação estudantil era se
juntarem aos operários para tentar mostrar a eles que era preciso se mobilizar, pois estava incorreta a falta de liberdade e a opressão sofrida, e
que todos tem seu direito de se manifestar.
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RESUMO
A análise das matérias (1970 a 2012) do jornal O Popular (Goiânia-GO) descortina representações sociais sobre tais trabalhadores não apenas
referendadas pela oposição das ideias de anomalia e anormalidade, mas pela combinação de ambas. Uma dinâmica que traduz tanto a
emergência de novos processos econômicos, sociais e políticos constitutivos da esfera pública e do urbano em acelerada mudança como também
a sobrevida de tradicionais ideologias num contexto de forte transformação do mercado de trabalho. Este autor procura sustentar a hipótese de
que as mudanças históricas do final dos anos de 1980 e início de 1990, sobretudo muitas das mudanças ocorridas no mercado de trabalho da
região metropolitana de Goiânia contribuíram, de um lado, para o aprofundamento de velhas desiqualdades e surgimento de novas. De outro
lado, participaram para um processo de re-construção do tradicional universo representacional dominante que demarcava as ideias/imagens de
cidade e urbano/urbanidade, de política e esfera pública e – por consequência – sobre os ambulantes/feirantes. De outro modo, estes são
representados cada vez menos como simples anormalidade e/ou o não familiaridade relativas à: economia e à ordem urbanas, à política e à
esfera pública e cada vez mais como anomalia. No primeiro momento referido (de 1970 até o final da década de 1980 e inicio da década de 1990),
a causalidade principal das representações sociais sobre tais sujeitos é de ordem individual, ou seja, o indivíduo é o responsabilizado por tudo o
que lhe acontece, inclusive seus fracassos. Não é raro também o registro de representações sociais que tendem a naturalizar a situação social dos
ambulantes. Trata-se de um parâmetro de representação social que alimenta a produção de várias categorias explicativas associadas às práticas
dos trabalhadores ambulantes/feirantes, tais como: “violentos”; “ameaçadores”; “ilegais”; desordeiros, etc. A recorrência dessas categorias no
jornal O Popular neste período em relação aos trabalhadores/as em questão aponta também para uma estratégia de reforço político de uma
memória e de um projeto dominantes e excludentes, sobre a cidade e o urbano/urbanidade, sobre a política e a esfera pública. Uma prática
discursiva que ao classificar as práticas cotidianas destes trabalhadores no centro da cidade como: desvio da ordem, interferência no idealizado
projeto de urbanidade, anormalidade econômica, celebra implicitamente um conjunto de ideias opostas ao que é diretamente desqualificado. No
segundo momento referido (a partir do início de 1990 até 2012)observa-se a permanência do parâmetro explicativo identificado nas
representações sociais do primeiro período, mas incorporando mais e mais a ideia de causalidade exterior (sobretudo de ordem social e
estrutural) no processo de elaboração do campo representacional sobre os trabalhadores ambulantes/feirantes/feiras. Esta mudança no campo
representacional sobre tais sujeitos está associada a uma outra que é a crescente celebração da ideia de empreendedorismo (e os pressupostos
implicados na mesma), que permitiu um processo de redefinição da produção representacional dessa imprensa escrita (jornal O Popular) sobre
estes trabalhadores, na medida em que tal ideia está enraizada num contexto de crescente políticas de regulamentação e re-espacialização,
fiscalização e tributação, do cotidiano de trabalho destes sujeitos, promovidas pela prefeitura.
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RESUMO
Esse projeto pretende investigar as representações do Rio de Janeiro, então capital da República brasileira, na imprensa em circulação na cidade
no início da década de 1890. Nesse momento, ainda não existia no Brasil um campo intelectual autônomo e, por isso, é possível perceber nas
páginas dos jornais em circulação na capital fluminense no período analisado as injunções dentre as representações da cidade e os projetos
políticos em conflito no instável cenário dos primeiros anos de vida da República brasileira. Esse foi um momento bastante instável já que as
novas instituições ainda não estavam completamente consolidadas e existiam lideranças que defendiam a restauração do trono. A historiografia
especializada, com a qual se dialoga amplamente nesse trabalho, afirma que esses anos foram marcados pelos conflitos entre os governos
militares, que receberam o apoio estratégico das principais oligarquias civis, e os grupos que mantiveram apoio político ao regime deposto e
tramavam o seu retorno. Tratou-se de uma experiência política caracterizada pela extrema violência, que pode ser percebida, principalmente, no
governo do Marechal Floriano Peixoto, que enfrentou as Revoltas da Armada e Federalista, ambas em 1893. O recorte cronológico escolhido
começa em 1891, quando foi inaugurada a folha “O Jornal do Brasil”, que era um periódico monarquista, e o “Paiz”, que apesar de ter sido criado
em 1884, somente se tornou um periódico de clara inspiração republicana em 1891, e termina em 1894, quando terminou a República das
Espadas e teve início a República Oligárquica. O objetivo da reflexão proposta é examinar as relações entre o mundo das disputas políticas e suas
relações com o mundo da palavra impressa. Tal exercício é fundamental para a análise dessas disputas; esse trabalho dedica especial atenção à
atuação política de intelectuais, como, por exemplo, Joaquim Nabuco, o editor chefe do JB e o republicano Quintino Bocaiúva, o chefe de redação
do Paiz. Analisar as principais manifestações da imprensa brasileira ao longo de dois anos impele ao trato com uma extensa documentação, que
se encontra privilegiadamente organizado no setor de “periódicos” da Biblioteca Nacional, situada no centro da cidade do Rio de Janeiro.
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RESUMO
Os cursos de formação em História, na atualidade, podem ser divididos em duas concepções. A primeira, concentrando as modalidades de
bacharelado e licenciatura e aquelas que apenas habilitam à docência, ou seja, exclusivamente de licenciatura. Como demarcação de terrenos de
atuação, são percebidas como atividades distintas que ora se tangenciam (como na docência superior por pesquisadores), ora se afastam (no caso
dos que se dedicam apenas à pesquisa). Seriam então a pesquisa e a docência, duas dimensões diferentes no campo da História? E a quem
chamaremos historiador? Ao que se dedica apenas à pesquisa? E a quem chamaremos de professor de História? No caso dos cursos de graduação
em História nas universidades privadas, encontra-se também a preparação para o desempenho do ofício de historiador, com disciplinas que tanto
exploram os saberes teóricos, metodológicos e factuais da ciência, o que leva a questionar como se constroem os sentidos atribuídos ao
profissional de História. Para a realização da pesquisa, utilizou-se como metodologia a análise bibliográfica e a análise de conteúdo dos livros
didáticos da área de História do segundo segmento do Ensino Fundamental. Fez-se, também, uso das técnicas de associação livre de palavras e
entrevistas conversacionais aplicadas a dois grupos distintos de amostragem: professores de História que atuam no município de Cabo Frio e
alunos do curso de História da Universidade Estácio de Sá. A estratégia de interpretação dos dados é a da análise retórica. Na primeira fase da
pesquisa foram aplicados 43 questionários direcionados aleatoriamente aos alunos do 1º ao 6º períodos em História. No questionário, foi
solicitado aos entrevistados que evocassem três palavras que estivessem, em sua percepção, relacionadas às noções “historiador” e “professor de
História”, separadamente. Na noção “historiador”, o que se apresenta como núcleo central da representação é a palavra PESQUISADOR. As
demais palavras que a ela se vinculam trazem referentes ligados aos campos do procedimento científico/características de um cientista (cientista,
crítico, investigador, autor, curioso, leitor, estudioso, conhecedor); do local de onde este fala/produz (documentos, museu, cultura, tempo) e do
produto/atributos da sua ação (conhecimento, verdade, verdadeiro, criterioso). Já a noção “professor de História” apresenta como núcleo central
a palavra EDUCADOR. Os referentes que a ele se vinculam se subdividem em campo de atuação/referentes profissionais (formador, professor,
profissional, didática, aluno, educação); características atribuídas ao que ensina (culto, livros, erudito, pesquisador); e uma dimensão que se
bifurca em dois conjuntos opostos que atribuem valores tanto ao campo de atuação quanto ao profissional, com aspectos “positivos” (crítico,
questionador, corajoso, idealista, guerreiro) e “negativos” (pobre, sofrido, mal remunerado, chato, sofredor). Notou-se que a referência a
“pesquisador” atribuída à noção “professor de História” não tem a mesma conotação com o núcleo central da noção “historiador”, estando mais
vinculada não ao ato de produzir o “verdadeiro conhecimento”, mas ao ato de buscar informações, ao ato de estudar. Desse modo, observa-se
que ao profissional de História se dissociam duas noções, a do que ensina, ou seja, o que comunica o saber, tem como local a educação e que age
sobre uma realidade profissional concreta que lhe atribui qualidades positivas e negativas; e a do que opera a ciência histórica como produtor
direto do conhecimento, que tem como local os espaços que concentram fontes e acervos, que possui apenas referentes positivos, que o
credenciam a produzir o “verdadeiro discurso” ou a “verdade” no que tange ao conhecimento. A segunda noção, desse modo, engloba os
referentes positivos dados à noção “professor de História”, tendo por acréscimo todos os referentes “desejáveis” a esta, configurando-se aqui
como o lugar do preferível.
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RESUMO
O presente projeto pretende analisar como as atuações da Irmandade da Nossa Senhora do Rosário do Rio de Janeiro, entre os séculos XVIII e XIX,
também se constituíram como formas de resistência à escravidão no Brasil na medida em que permitiram a recriação de laços de identidade
(inclusive africana), solidariedade a compra da alforria de seus membros. Para tanto, além do exame do amplo debate historiográfico sobre o
tema e da consulta às fontes já conhecidas, o projeto irá contar com a análise da documentação existente no arquivo da própria Irmandade, boa
parte dela desconhecida entre os historiadores, o que permitirá, inclusive, pensar que memória foi construída em torno da irmandade. Devido à
amplitude do projeto, os principais objeuvos são: 1. Fazer um levantamento dos documentos existentes no Arquivo da Irmandade de Nossa
Senhora de Rosário; 2. Montar um banco de dados com as informações conudas nos documentos; 3. Fazer uma análise cuidadosa da
historiograﬁa existente sobre as Irmandades Negras no Brasil, focando no caso da Irmandade Nossa Senhora do Rosário do Rio de Janeiro; 4.
Examinar como tal Irmandade pode ser compreendida como uma das formas de resistência possíveis dentro de uma sociedade escravista levando
em consideração: a) Idenudades “africanas” recriada no Novo Mundo; b) Redes de família e compadrio criadas pelos membros; c) Compra de
Alforria de escravos vínculados à Irmandade; d) Relação entre a Irmandade e o poder público do Rio de Janeiro. Como já foi explicitado, a
proposta central desse projeto é desenvolver uma pesquisa que analise como a Irmandade Negra de Nossa Senhora do Rosário criou estratégias
de resistência á escravidão entre os séculos XVIII e XIX. Por mais que esse tema tenha sido tangenciado pela historiografia brasileira e
internacional, os estudo feitos sobre Irmandades Negras no mundo urbano dão pistas que indicam a relevância do tema. Justamente por isso, o
corpus documental desse projeto consiste num amplo leque de fontes já trabalhadas pela historiografia e no exame dos documentos existentes
na própria Irmandade. Então qual seria a novidade proposta por esse projeto? Lembrando mais uma vez Marc Bloch os documentos e
testemunhos “só falam quando sabemos interrogá-los...; toda investigação histórica supõe, desde seus primeiros passos, que a investigação já
tenha uma direção”. Ora, a diferença dessa pesquisa entre as demais, já realizadas, está na direção a qual ela se propõe, e consequentemente às
perguntas e interrogações que serão feitas no meio do caminho. A ideia é mesclar o exame das já fontes trabalhadas e daquelas que serão
catalogadas, com o objetivo de compreender – através da presença ou ausência de indicações nesse corpus documental – quais estratégias foram
criadas pela Irmandade na luta contra a escravidão e qual a memória que se tem sobre este movimento. Durante o período de vigência do
projeto, os alunos envolvidos fizeram leituras da bibliografia básica sobre a história da Irmandade, bem como sobre as questões referentes ao
contexto escravista da cidade do Rio de Janeiro. A partir de então, cada aluno desenvolveu o estudo de uma temática específica, estudo este que
ainda se encontra em andamento, tendo em vista que, além da leitura da historiografia foi necessário realizar pesquisas documentais nos
arquivos da própria Irmandade, bem como na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional. Os temas que serão aprofundados pelos alunos são,
respectivamente: a construção da memória da escrava Anastácia; a relação entre a Princesa Isabel e André Rebouças; as relações entre as
festividades do Rio de Janeiro e as Irmandades; a constituição da Irmandade dentro do contexto escravista; a trajetória de José do Patrocínio e a
relação com irmandade.
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RESUMO
É importante ressaltar o contexto de transformações pelas quais passa a Guanabara no século XVIII: transformou-se na principal praça mercantil
do Atlântico Sul e da América portuguesa, sendo, na década de 1790, o principal porto do tráfico internacional de escravos nas Américas. Em
resumo, o número de escravos no Rio de Janeiro setecentista aumentou vertiginosamente, e, necessariamente, o número de senhores também,
dada a potencialidade do acesso à posse escrava. Eis a preocupação em analisar como governar tantos escravos ingressos na Guanabara e a
criação cotidiana de códigos e práticas senhoriais para tal, principalmente nas áreas rurais, como em São Gonçalo, pouco explorado pela
historiografia. Como referencial teórico, paru-se da noção da não existência prévia do encaixe dos indivíduos nas hierarquias da sociedade de
Antigo Regime setecentista são gonçalense. Visava-se, então, a procura de segurança, a conservação de um status e sua transmissão geracional.
Trata-se de comportamentos para melhorar o controle sobre o ambiente social. Logo, as posições hierárquicas dos indivíduos na comunidade são
(re)criadas geracional e cotidianamente. No caso dos senhores, visava-se a manutenção do governo dos escravos, socialmente (re)construído.
Tendo em mente essa noção, o objetivo geral é analisar as estratégias, códigos e práticas dos senhores de escravos em São Gonçalo do século
XVIII. A partir daí, observam-se as relações senhor-escravo, suas alianças e negociações para fazer os senhores legitimarem-se como tal perante
os iguais e os subalternos e a caracterização dessas práticas; uma tipologia dos senhores de São Gonçalo através da posse de escravos e títulos; e
apontar caminhos para futuras pesquisas. Nesse quadro, debruçase-á sobre registros de casamentos de livres e batismos de escravos de São
Gonçalo do Amarante de 1722 a 1794. Escolhidos os grupos ou os agentes históricos a analisar,este caso os senhores de escravos, serão seguidos
em suas múltiplas relações sociais, em vários tipos de fontes, na verdade em todas que retratem os diversos aspectos do seu cotidiano. Com tal
procedimento da micro-história poder-se-ia chegar ao entendimento de uma dada sociedade a partir da análise das relações sociais vivenciadas
pelo sujeito e/ou grupos. Através dos registros de casamentos de livres, vis-se perceber se há, e qual é a estratégia matrimonial dos senhores. E
também analisar as alianças através do casamento escravo (permissão do casamento, apadrinhamentos, a quantidade e se batiza os filhos). Com
os registros de batismos, quantificar os apadrinhamentos entre livres e escravos, a partir daí estruturar as estratégias entre eles. Para caracterizar
os senhores, será analisada também a estrutura de posse de escravos. Pelos batismos e casamentos de escravos, pode-se perceber a quantidade
de cativos por cada senhor. Antes, porém, o critério adotado para diferenciá-los é o seguinte: pequenos senhores (possuir de 1 a 5 escravos);
médios senhores, (de 6 a 10 escravos); e grandes senhores (mais de 11 cativos). Os títulos também serão abordados com o intuito de traçar o
perfil senhorial ao cruzá-los à posse de escravos para observar se há relação entre eles. As conclusões até o momento da pesquisa são, primeira, a
composição do status senhorial advir de uma estratégia de cunho familiar e não individual. Segunda, além de familiar, a legitimação do poder é
cotidiana perante estratégias tecidas com escravos e livres. Por último, essas estratégias se diferenciam de acordo com o status do senhor: um
grande senhor se articula com grandes redes de escravos, inclusive de outros senhores, o que é corroborado pelos títulos que possui.
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RESUMO
Constatou-se, nas atividades textuais propostas pelos professores, uma ampla utilização de construções com anáfora associativa nas redações
argumentativas de alunos de 3º grau (Centro Universitário Estácio Radial de SP). Como essas construções, em geral, não são recomendadas pelos
manuais de língua portuguesa, optou-se por analisar suas formas de apresentação e verificar o que tais construções agregam ao texto,
principalmente em uma proposta de redação escolar, isto é, uma situação de formalidade, tanto procedural quanto linguística. Foram
selecionados 28 textos de alunos de uma única turma e a partir deles foram elencadas as estruturas recorrentes de anáfora associativa. Nesse
caminho, foram estudadas ocorrências de anáfora com demonstrativo seguido de Nome, conforme se vê em: HOJE NO BRASIL E NO MUNDO
QUALQUER TIPO DE RACISMO É CRIME E COM TODAS ESTAS LEIS, TEM GENTE QUE AINDA NÃO CUMPRE. (Redação de aluno) Essa forma não é
apoiada por alguns autores. Segundo eles, essa construção não constitui anáfora associativa, balizada apenas pela estrutura “SN definido”. A
construção aqui estudada saltou aos olhos pela larga uulização. Diante das ocorrências, foram levantados os cenários construídos pelos alunos
em seus textos e verificadas as condições de recuperação do referente. Em termos de resultados, essa verificação possibilitou uma compreensão
mais ampla do fenômeno. Foi possível constatar que se trata de uma outra categoria de anáfora, dentro da mesma estruturação, qual seja a de
SN demonstrativo, que se pode chamar de anáfora cognitiva, uma vez que ainda não foi cunhado um termo específico para esse tipo de processo
anafórico. Diante de suas especificidades, foram observadas sua relevância e sua atuação no texto argumentativo. Portanto este é um estudo de
valor e de relevância científica por trazer uma possibilidade de alargamento da categorização existente.
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RESUMO
O projeto “A Literatura na Tela“ é desenvolvido por alunos de graduação do curso de Letras do campus João Uchôa, no Rio de Janeiro. O projeto
tem como objetivos a conceituação e análise sobre a relação entre literatura e cinema e a exibição de filmes nacionais para alunos do campus
universitário, com posterior debate mediado pela orientadora e com a participação de palestrantes convidados. A atividade é oferecida aos
alunos dos cursos de Letras e de Cinema e vale horas AAC (Atividade Acadêmica Complementar). Como atividade de Iniciação Científica, tem
como objetivo contribuir para a formação de pesquisadores conscientes dos desafios de analisar criticamente o tema estudado. Encontros
semanais para leituras e discussões sobre o tema de estudo são realizados e são produzidos pelos alunos textos estabelecendo a relação crítica
com as obras – livros e filmes – estudadas. Foi realizado levantamento bibliográfico sobre o tema e feito pesquisa em bibliotecas e filmotecas.
Buou-se também acompanhar as dimensões do debate em torno do assunto estudado no âmbito da literatura e do cinema e no decorrer do
projeto realizamos a leitura de alguns livros clássicos da literatura brasileira adaptados para o cinema como “A Hora da Estrela”, “Vidas Secas”,
“Beijo no Asfalto”, filmes estes que foram apresentados para os alunos e como atividade da Semana de Letras do campus João Uchôa. O cinema
traz um novo olhar sobre a obra literária e trata os personagens, os fatos, as ideologias e as passagens do tempo sob uma outra ótica. As obras de
Rosália Scorsi “Cinema e Literatura” (2005) e de Linda Gualda “Literatura e Cinema: elo e confronto” (2009) possibilitam uma importante
discussão sobre o tema. Scorsi afirma que um filme e um romance são duas diferentes linguagens da arte. Propõe ainda que o filme quando
baseado em uma obra escrita, realiza a passagem de uma língua a outra e a esta passagem denomina “tradução“. Gualda também utiliza o
conceito de “tradução” enfatizando que a adaptação para o cinema de uma obra literária é uma “recriação”, um olhar crítico sobre a obra
original. No caso especifico deste projeto, investou-se como há, cada vez mais, um estreitamento entre obra literária e produção fílmica no Brasil
e como diferentes gêneros literários como romances, ensaios, contos e crônicas são adaptados para o cinema. Alguns pesquisadores indicam o
meado da década de 1990 como um período em que, com a retomada do cinema nacional, nota-se uma intensa adaptação de obras da literatura
brasileira para o cinema. Obras como “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral, “Cidade de Deus”, de Paulo Lins e “Batismo de Sangue”, de Helvécio
Ratton, baseado no livro de mesmo nome escrito por Frei Betto e que ganhou o prêmio Jabuti de ‘Melhor livro de memórias” de 1982, são alguns
exemplos. Assim como, há filmes em que os roteiros são adaptações de obras literárias clássicas, como é o caso do filme “Vidas Secas” (1963),
dirigido por Nelson Pereira dos Santos e baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos. O filme “Vidas Secas” é bastante representativo
quando o tema é adaptação literária, pois o diretor consegue transpor, através dos recursos cinematográficos e da linguagem fílmica os principais
aspectos da obra. O romance “Vidas Secas” (1938) é uma obra regionalista e pertence à segunda fase do modernismo brasileiro. Trata-se de uma
obra cíclica, onde o tempo predominante é o tempo psicológico e não o cronológico. O narrador em terceira pessoa, utilizado por Graciliano
Ramos na obra escrita, foi muito bem transposto para a tela através da câmera de Nelson Pereira e podemos dizer que o filme é uma visão, uma
interpretação do cineasta diante da realidade social expressa na obra. Compreende-se que é impossível falar em fidelidade à obra original e que o
cinema não pode transformar as palavras do livro em imagens mas, sim, expressar o que a cineasta Suzana Amaral chama de “espírito da obra, a
alma, a espinha dorsal” da obra literária.
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RESUMO
As canções buarquianas possuem extrema relevância no contexto histórico da ditadura militar no Brasil, em todo seu período de duração 1964 a
1985. Historicamente, percebe-se que Chico Buarque e outros compositores faziam de suas composições espaço para tratar de temas que, na
época, eram censurados. A censura, instituída a partir do AI5 em 1968, proibia tanto trabalhos artísticos que, em avaliação própria dos censores,
feriam a “moral” quanto àqueles que feriam a “ordem”. Pode-se dizer que as manifestações artísticas que versavam, de alguma forma sobre
temas sociopolíticos, corriam o risco de serem censuradas. Destaca-se que, para a Retórica, o interesse de estudo dessas obras se manifesta,
dentre outros aspectos, pelas estratégias argumentativas utilizadas, uma vez que pode se dizer que as canções funcionavam como um espaço
retórico, em que se articula a trilogia retórica postulada por Aristóteles (ethos, logos e pathos) e são evidenciadas as funções primeiras da
retórica: o docere, o movere e o delectare. O interesse pelo corpus se dá ainda pela manifestação da dimensão retórica nele criada. Se a retórica
teve origem na Sicília a fim de defender direitos de posse de terras verbalmente, em que “lutas” eram travadas em praça pública, ou seja, tem o
seu cerne em tramas sociais, as canções aqui analisadas exercem um papel semelhante. Uma vez instaurado um regime totalitário, a retórica em
seu sentido lato ganha relevância, uma vez que nesses regimes existe uma tendência de afastamento do debate e da argumentação. A retórica,
então, se mostra em sua plenitude fazendo-se presente, seja na mediação de perspectivas, seja na negociação de sentido, seja no embate de
ideias e de ideais. Nesse sentido, Chico Buarque e outros compositores da época tomam a palavra ora cerceada e argumentam em uma
perspectiva distinta daquela permitida, instaurando uma situação retórica a fim de expor uma perspectiva sobre a configuração social e política
do Brasil e busca assim a adesão do auditório a essa perspectiva, mobilizando paixões. Temáticas e estratégias que são percebidas na canção, na
articulação da melodia (melos) e da letra, somente, se discursivizadas.
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RESUMO
O projeto de “Extensão Estudar para Trabalhar” é desenvolvido desde 2007. Nesse projeto, são oferecidas Oficinas de Língua Portuguesa aos
jovens atendidos pelo DEAPE/TJRJ, as quais são mediadas por alunos de Letras, sob a responsabilidade da coordenação do curso. O projeto tem
por principal objetivo oferecer oficinas de Língua Portuguesa aos jovens atendidos pelo DEAPE/TJRJ, as quais são ministradas pelos alunos de
Letras para a inclusão social e aprimoramento nas habilidades de leitura e escrita desses alunos. Este trabalho pretende discutir a base teóricometodológica dessas oficinas, enfocando a forma de correção de textos dissertativo-argumentativos produzidos pelos jovens e adultos que
participam do projeto. A metodologia empregada para produção de textos baseia-se na concepção emanada nos documentos curriculares
nacionais para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, segundo a qual os gêneros textuais e a variação linguística devem ser tomados como
objeto de ensino. Para tanto, nas atividades de leitura e produção, busca-se discutir não somente a temática dos textos selecionados, mas
também os domínios sociais de comunicação em que são empregados, seus aspectos tipológicos e a capacidade de linguagem dominante em sua
produção, além da variante linguística, considerando-se sua adequação ao contexto de comunicação. Tendo em vista o perfil do público que
participa do projeto, com idades variando de dezesseis a sessenta anos, a maioria apresentando segundo grau incompleto e histórico de
repetência e/ou evasão escolar, buscou-se estratégias e alternativas metodológicas para tornar o ensino atraente e evitar a sensação de fracasso
que muitos já trazem de suas trajetórias no sistema formal de ensino. Dessa forma, ao planejar as oficinas, procurou-se equilibrar a necessidade
de lidar com conceitos e terminologias gramaticais e limitar o emprego da metalinguagem gramatical, atribuindo maior ênfase à perspectiva
epilinguística, que promove a reflexão sobre a língua em uso na produção textual. Nessa perspectiva, destacou-se o papel do professor como
revisor de textos e pensar formas de sinalização dos erros de grafia, sintaxe, pontuação e estruturação textual, de modo a respeitar a
subjetividade dos alunos e, ao mesmo tempo, estimular seu desenvolvimento linguístico. A reescrita do texto a partir da revisão feita pelo
professor é uma estratégia axial nesse processo, que leva à necessidade de criação de códigos de correção e ao tratamento do texto como um
objeto em processo de construção, que se torna lugar de interação entre o produtor e o revisor. Assim, o recurso aos comentários ao longo do
texto e ao final da página tem se mostrado um instrumento eficaz para o estímulo ao aprimoramento das estruturas linguísticas e textuais
empregadas. Entendeu-se que, dessa forma, o papel do professor se transforma e este, em vez de colocar-se como “corretor”, adota uma
perspectiva menos invasiva e mais interativa em relação aos escritos dos discentes. Valoriza-se, assim, tanto o trabalho do docente, como o
processo de construção vivenciado pelo aluno ao desenvolver o seu texto.
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RESUMO
A proposta de análise aqui apresentada aspira aos traços que conferem à mensagem de fim de ano da TV Globo seu caráter mítico. O objeto deste
estudo é o filme produzido para o final do ano de 2011 e início de 2012. Estabelecem-se dois momentos elementares de verificação da relação
leitor/mito. No primeiro, a forma de o leitor absorver, apreender o mítico como natural, despretensioso, isto é, com ingenuidade. O segundo dá
conta do modo de compleição do sistema semiológico de significação do mito, cuja função é dissimular a complexidade real dos modos de
produção e significação humanos, assim, revestindo-os de certa simplicidade, ou seja, tornando-os vazios a ponto de se tornarem absolutamente
óbvios encerrando um sentido per se, portanto, suprimindo a necessidade de serem explicados. Com base na teoria do mito semiológico de
Roland Barthes, intenta-se percorrer os modos de produção de sentidos para tentar desvelar aquilo que o véu mítico não transparece. Ao fim e ao
cabo, se pretende aproximar o conceito de letramento ao nível de competências e habilidades de leitura, apreensão e produção de textos
específicos em âmbito acadêmico, principalmente no que respeita a disciplinas teóricas, como por exemplo, Teorias da Literatura, Teorias
Linguísticas, etc., além de um alto nível de reflexão crítica. A referida teoria concebe o mito como um sistema semiológico, isto é, um sistema de
valores cuja forma/significante se dá pela articulação do significante e o significado saussuriano, a saber, o signo linguístico; todavia, este signo,
que no sistema da língua resulta da correlação duma virtualidade e dum conceito consolidado no tempo histórico pelos homens, no sistema
semiológico é sentido e forma. Fundamentada na dicotomia do signo linguístico para dar conta da estrutura, forma, substância, conteúdo do
mito, a semiologia proposta por Barthes vai dizer que o significante do mito é “pleno de um lado, vazio do outro.” Enquanto o significante
linguístico é apenas uma imagem virtualizada mentalmente. Somente após ser associada a um conceito essa imagem passa a significar. Por
exemplo, o termo Maison, para um falante do português e não falante do francês não lhe faz ocorrer nenhuma imagem ou conceito associativos,
portanto, pode-se considerá-lo um significante vazio; entretanto, o termo casa para este mesmo indivíduo ativa, no mínimo, uma “representação
psíquica” e outra nocional, simultaneamente articulados, ou não. Esse primeiro sentido é ampliado pelo mito, mas, ao mesmo tempo, camuflada
por ele. O significante do mito é pleno porque traz traços dessa primeira articulação já operados por um recorte pelo qual se constitui o sentido
prévio do mito; por outro lado, entorpecendo qualquer sentido preestabelecido, a forma do mito projeta a necessidade de um novo conceito e
uma nova significação. Disso resulta um jogo de ausência e presença. O segundo elemento do mito é definido como conceito, que é motivado em
relação ao significante mítico, além de uma plasticidade de adequação revestida de uma situação que participa do jogo teleológico. O terceiro é
chamado significação, que seria o sentido mesmo do mito, ou o resultado final da articulação dos dois termos anteriores.
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RESUMO
Alguns alunos ingressantes na Universidade Estácio de Sá no Curso de Letras apresentam sérias limitações quanto ao seu desempenho oral na
língua estrangeira, nesta pesquisa, em especial, será considerada a aprendizagem da língua inglesa. Atividades e exercícios ancorados pela teoria
do "comprehensible input" podem apressar o desempenho desses alunos para que eles não abandonem o curso por sentirem que não
acompanham as aulas ou que os conteúdos oferecidos estão além do seu entendimento. O conceito de bilinguismo e também de educação
bilíngue é complexo e pode apresentar várias concepções ao se definirem. O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão e uma redefinição de
bilinguismo e educação bilíngue. Esses termos se tornaram não só difíceis de conceituar, mas também sujeitos a definições que são muitas das
vezes divergentes. Para demonstrar como as proposições acima são desenvolvidas este trabalho será dividido em duas partes: na primeira, são
discutidos os diferentes conceitos e as diversas definições de bilinguismo, partindo de concepções unidimensionais como a de Bloomfield (1935),
Macnamara (1967) e Titone (1972), em direção a definições multidimensionais como a de Harmers e Blanc (2000), o conceito de educação
bilíngue, descrevendo diferentes propostas como a de Harmers e Blanc (2000) e Mackey (2001) também será definido. Se for adotada a definição
de bilinguismo do dicionário Oxford, pode-se afirmar, com uma certa tranquilidade, que a sua definição não é uma tarefa tão difícil de ser feita.
De acordo com o dicionário Oxford, bilíngue é definido como: “ser capaz de falar duas línguas igualmente bem porque as utiliza desde muito
jovem”. Na visão popular, ser bilíngue é o mesmo que ser capaz de falar duas línguas perfeitamente; esta é também a definição empregada por
Bloomfield que define bilinguismo como “o controle nativo de duas línguas”. Opondo-se a esta visão que inclui apenas bilíngues perfeitos,
Macnamara propõe que “um indivíduo bilíngue é alguém que possui competência mínima em uma das quatro habilidades linguísticas (falar, ouvir,
ler e escrever) em uma língua diferente de sua língua nativa” Na segunda parte desta pesquisa, será pesquisado o estágio de bilinguismo
apresentado pelos alunos ingressantes na UNESA. Serão aplicados questionários (com o programa SPSS- Statistical Package for the Social
Sciences) para levantar a história sociocultural dos alunos e "mock test" para detectar e acompanhar suas dificuldades em relação à habilidade
oral. Atividades serão elaboradas e aplicadas para acelerar o processo de aprendizagem oral da língua inglesa. Após aplicação de exercícios com
variados insumos compreensíveis já se pode verificar avanços na oralidade do grupo iniciante. Apresentam-se vários textos que envolvem
perguntas sobre a vida pessoal e profissional de personagens nas lições. Foram elaborados exercícios em formato de entrevista e jogos como "Hot
Seat" em que um aluno é escolhido para responder perguntas como se ele/ela fosse uma pessoa famosa. Os alunos demonstraram desenvoltura
nas perguntas e respostas em atividades de insumo organizado pela professora.
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RESUMO
Este trabalho de conclusão do projeto de Iniciação Científica Vanguardas Brasileiras do Século XX foi desenvolvido no curso de Letras da
Unesa/campus Nova Iguaçu, e tem por objetivo abordar a pintura de Cândido Portinari dentro da perspectiva moderna e experimental de sua
arte, a partir de dois momentos: a expressão antropofágica e o oficialismo panfletáro. A investigação destes episódios deve ser vista sob o prisma
da linguagem poética, assumida tanto como um espaço de artesania experimental na desconstrução e incorporação dos modelos clássicos,
quanto uma ferramenta crítica, ao operar na construção de uma nova consciência social e moderna no Brasil do século XX. A permanente
construção poética de Portinari pode ser percebida pelo olhar desta consciência moderna do artista brasileiro refletida em suas obras. É possível
perceber desde a busca estética e existencial por uma expressividade, a partir da antropofágica descoberta de novos matizes e paisagens
brasileiras que deformam a influência clássica, haja vista sua linhagem imigrante. Deste modo, se por um lado a importância de estudar a pintura
de Portinari se deve a sua radicalidade experimental em romper com o tradicionalismo, ao libertar a arte de seus dogmatismos formais e suas
malhas ideológicas, por outro lado, sua importância se deve à fusão experimental das linguagens estéticas e materiais heteróclitos, ao afirmar o
permanente diálogo com os modelos consagrados, sob perspectiva da antropofagia de Oswald de Andrade. Portanto, é a partir da síntese entre
as linguagens estéticas, como a pintura, a escultura, a arquitetura, os azulejos, a poesia e a música, além da fotografia e do cinema, que a arte de
Portinari se sobressai, ao expandir o pensamento e a concepção do indivíduo em sintonia com seu tempo e lugar, através de sua arte
deformadora e sua expressão radical, ao elevar a consciência social do indivíduo para uma dimensão universal.
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RESUMO
As questões relacionadas à construção e reconstrução dos Períodos Compostos por Orações Coordenadas e Subordinadas e as múltiplas funções
das conjunções, com vista à coesão/coerência, ganham notoriedade quando focadas em direção às dificuldades encontradas pelos alunos na
percepção lógica dos períodos. O que pode ajudar o aluno a entender o processo de construção das Orações Subordinadas Adverbiais e, com
isso, formular períodos coerentes e argumentativos? A apreensão da lógica argumentativa é um facilitador para o aprendizado da gramática?
Promover a reconstrução alternada das Orações Subordinadas Adverbiais e Coordenadas Sindéticas relacionadas pode levar o estudante a
entender operadores argumentativos e efeitos de sentido? Tendo em vista o baixo nível de entendimento dos alunos no que diz respeito à
construção e reconstrução dos Períodos Compostos, tanto no emprego dos conectivos como na construção de operadores de argumentação por
intermédio de um raciocínio lógico, fez-se necessária uma investigação - motivo do trabalho em questão - aliada às teorias gramatical,
argumentativa e linguística, em produções textuais de alunos, da dificuldade encontrada na apreensão da lógica gramatical, que promoveu, no
discente, a busca pelo entendimento das funções de cada conectivo adverbial, o que facilitou a compreensão na aplicação dos conectivos
argumentativos e os efeitos de sentido no processo de construção e reconstrução dos enunciados. Abordou-se, através de explicações conceituais
e aplicação de questionários/exercícios, a orientação argumentativa e efeitos de sentido como aliados no raciocínio lógico do aluno e na
construção dos períodos complexos através da descontextualização. Abriu-se, com isso, o entendimento dos alunos quanto às funções e ao uso
correto dos conectivos como agentes argumentativos e de efeito de sentido na reconstrução da estrutura sintática com direção argumentativa
desejada. A dificuldade foi constatada após a recapitulação dos períodos compostos por subordinação adverbial e a aplicação de exercícios que
englobam os períodos relacionados como: Coordenada Sindética Explicativa X Subordinada Adverbial Causal; Coordenada Sindética Conclusiva X
Subordinada Adverbial Consecutiva; e Coordenada Sindética Adversativa X Subordinada Adverbial Concessiva. Toma-se aqui, por base, a
Subordinada Adverbial Causal X Coordenada Sindética Explicativa e sua relação direta com o efeito de sentido e direção argumentativa. As
Adverbiais Causais são introduzidas pelas conjunções porque, já que, uma vez que e como, e indicam o que causou a ação relatada na oração
principal. As Coordenadas Explicativas, por sua vez, introduzem as conjunções que, porque e pois, e dão ideia de justificativa, atenuando a ordem
ou conselho da oração principal. Sendo assim, os alunos entenderam, por exemplo, que em: “Entrem todos, pois vai começar a chover”(1) pode
ser reconstruída como: “Todos ficaram molhados com a chuva, porque não entraram quando adverti” (2). Os alunos notaram que na oração 1
não cabem outros conectivos, senão os indicados pela Coordenada Explicativa, bem como não é possível usar outras conjunções na 2, que não
sejam as indicadas pela Adverbial Causal, porque não dariam o efeito esperado. Já no exemplo: “Todos ficaram molhados com a chuva, pois não
entraram” – os alunos aprenderam que a conjunção correta é porque, indicando a causa da constatação da oração principal, e não o conectivo
pois que explica e atenua a oração principal. Constatou-se, ao término desse trabalho, considerável melhora, tanto no nível de assimilação dos
alunos no uso correto dos conectivos adverbiais em relação ao efeito de sentido e à argumentação, quanto na compreensão lógica empregada,
na construção e reconstrução de períodos compostos.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Educação e Licenciaturas
Letras

| 231

Titulo:

Do Cinema Novo à Revolução Technicolor

232

Autor(es) Sergio Carvalho de Assunção*; Karla dos Santos Barros
E-mail para contato: scassuncao@uol.com.br
Palavra(s) Chave(s): Poesia; Vanguarda; Cinema; Antropofagia; Arte Moderna

IES: UNESA

RESUMO
Este trabalho é parte integrante da conclusão do projeto de Iniciação Científica Vanguardas Brasileiras do Século XX, que foi desenvolvido no
curso de Letras da Unesa/campus Nova Iguaçu, ao investigar o cinema brasileiro do século XX, em dois momentos marcantes, dentro da
perspectiva antropofágica e experimental destes episódios: O Cinema Novo de Glauber Rocha e o Tropicalismo de Joaquim Pedro de Andrade. A
abordagem destes dois momentos e seus respectivos cineastas possui outro ponto em comum, além da experimentação vanguardista e
antropofágica, que é a exploração da linguagem poética, assumida tanto como ferramenta crítica de desconstrução dos modelos canônicos,
quanto um espaço de experimentação e radicalidade revolucionária, ao explorar a questão da afirmação da identidade em meio à dependência
cultural na modernidade do Brasil no século XX. Deste modo, se por um lado a importância de estudar as vanguardas brasileiras se deve à
radicalidade experimental em romper com o academicismo, ao libertar a arte de seus dogmatismos formais e suas malhas ideológicas, por outro
lado, sua importância se deve à fusão das linguagens estéticas e ao permanente diálogo com os modelos consagrados, sob perspectiva da
antropofagia de Oswald de Andrade. Assim, é a partir da síntese entre as linguagens estéticas como o cinema, a fotografia, a pintura, a música, o
teatro, além da poesia, que a arte de vanguarda se sobressai, ao expandir o pensamento e a concepção do indivíduo em sintonia com seu tempo
e lugar, através de sua arte deformadora e sua expressão radical, para além das estruturas e muros institucionais. Através de um cinema nacional
de vanguarda, estrategicamente situado à margem das produções consagradas e tradicionais, vê-se o modo pelo qual a arte moderna,
experimental e revolucionária de Glauber Rocha e Joaquim Pedro propõe o exercício de um novo olhar. Um olhar radical e desfocado que parte
de um lugar privilegiadamente crítico, periférico e descentralizador, além de manter-se em permanente diálogo com as tradições, que vão desde
o surrealismo francês e espanhol, o neo-realismo italiano, a nouvelle vague francesa, e aindústria norte-americana de Hollywood.
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RESUMO
A globalização e os avanços tecnológicos diminuíram a distância geográficas, possibilitando que as pessoas se comunicassem em tempo real
através de vários meios de comunicação. Assim sendo, possibilitaram o fortalecimento e expansão da modalidade de ensino à distância. Muitas
Universidades no Brasil e no mundo estão adotando essa nova modalidade nos seus cursos de graduação e pós-graduação, como por exemplo, a
Open University da Inglaterra, Universidade Nacional à Distância da Espanha, Universidade Aberta do Brasil (Ministério da Educação) e a
Universidade Estácio de Sá. Porém, essa nova forma de aprender e ensinar ainda são vista por muitos com preconceito que duvidam da
efetividade da aprendizagem fora da sala de aula física. Este artigo tem o objetivo de entender melhor como se dá o processo de ensino e
aprendizagem em educação à distância, como também verificar a qualidade do serviço oferecido. Para isso fez-se uma pesquisa bibliográfica
fundamentada em autores como Moran (1994), Belloni (2008), Haguanauer (2013), Medeiros & Faria (2003), entre outros e uma entrevista com
um aluno matriculado em um curso universitário de graduação à distância de uma Universidade pública. Os autores pesquisados relataram que a
Educação à Distância proporciona a democratização do ensino, e têm características próprias para sua efetivação: a autonomia do aluno,
metodologia adotada, acompanhamento dos tutores, qualidade dos conteúdos, acesso as tecnologias adequadas, um ambiente virtual multimídia
e com recursos e conteúdos que propiciem a aprendizagem. A avaliação da aprendizagem também é vista de forma primordial para os autores. Os
mesmos destacaram a importância da forma com que as instituições realizam seus cursos, para que não se configure em uma educação
mercantilista, massificada e sem proporcionar um ensino adequado. Na fala do entrevistado ele destaca que é possível promover o aprendizado
nos cursos à distância, não faz distinção entre o ensino presencial e virtual, mas concorda que no segundo caso é necessário os discentes
necessitam estudar mais. E finalizou relatando que o curso contribuiu muito para o seu conhecimento. Os comentários dos autores estudados
foram de encontro com a opinião do pesquisado. E verificou-se que o ensino a distância é muito válido e contribui muito com o conhecimento
dos alunos que estão matriculados em seus cursos.
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RESUMO
Este projeto de Pesquisa e Iniciação Científica propõe investigar as linhagens que marcaram a moderna poesia brasileira desde a Semana de Arte
Moderna de 1922 - dentro da perspectiva da afirmação da identidade cultural antropofágica de Oswald de Andrade - até a contemporaneidade,
ao estabelecer a poesia como um irredutível espaço de produção e pensamento, de experimentação e utopia, a partir do diálogo entre a tradição
e a vanguarda. Dentro deste lugar crítico, utópico e experimental da construção poética moderna, torna-se possível pesquisar a memória e a
identidade cultural brasileira através da produção poética, segundo Octavio Paz e Silviano Santiago, que defendem o espaço poético como uma
nova realidade dinâmica e em consonância com presente, o passado e o futuro. Segundo Silviano, “Paz vai dizer-nos que a proposta de tempo
vitoriosa em termos da modernidade é a da ‘colonização do futuro’. A colonização se daria a partir de uma proposta concreta de utopia que
estaria presente nos grandes autores modernos”. Evidentemente, foi a partir da produção de uma escritura poética moderna que o Brasil
conquistou sua legibilidade cultural, ao libertar-se da suscetibilidade histórica e estética colonialistas, pelo devir das contradições que fundam
nossa identidade. Esta libertação se deu pela atualização crítica e antropofágica do passado, cultivada pelo diálogo permanente de nossa
produção poética com a tradição, apontando para uma cultura que se abre ao porvir. Logo, a importância da realização deste trabalho justifica-se
pela tentativa de levantar quais são as linhas poéticas de nossa produção literária que estão inseridas dentro deste contexto histórico e nacional,
e desta malha estética e cultural em que se constrói a moderna poesia brasileira, ao mesmo tempo em que esta se afirma como matriz simbólica
de uma identidade cultural do Brasil do século XX até a contemporaneidade. O projeto parte inicialmente da contraposição entre quatro textos
essenciais, que são: Instinto de nacionalidade, de Machado de Assis; A permanência do discurso da tradição no modernismo, de Silviano Santiago;
Os filhos do barro, de Octavio Paz; e A identidade cultural na pós-modernidade, dentro da perspectiva culturalista de Stuart Hall - que discute a
identidade e a cultura nacionais como ‘comunidades imaginadas’, desde o Iluminismo à realidade globalizada da pós-modernidade. Portanto, as
linhagens estabelecidas para investigação estão assim determinadas: 1. O ocaso do indianismo em Raul Bopp, Cassiano Ricardo e Mário de
Andrade; 2. A radicalidade fragmentária de Oswald de Andrade e João Cabral de Melo Neto; 3. A dicção do cotidiano em Manuel Bandeira e
Carlos Drummond de Andrade; 4. Surrealismo e religiosidade em Murilo Mendes e Jorge de Lima; 5. O lirismo e a harmonia em Cecília Meireles e
Vinicius de Moraes. Embora a abordagem desta pesquisa estabeleça o espaço poético como eixo fundamental, ao concentrar as linhagens
poéticas a partir de um lugar estrategicamente crítico e experimental da poesia, este projeto tem por objetivo primordial promover a iniciação do
aluno de Letras à pesquisa e produção científicas, visando desenvolver sua formação crítica e acadêmica, para além de uma visão
institucionalizada e consensual, emoldurada e irrefutável.
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RESUMO
A atual pesquisa pretende estudar na obra de Antônio Cândido “A Formação da Literatura no Brasil” (1980) em diálogo com Afrânio Coutinho “A
Literatura no Brasil” (vol. 3 e 4) os traços do desenvolvimento do ‘animus’ brasileiro, a partir da estética da poesia produzida em dois momentos
fortes da consciência nacional: a independência no século XIX (1822), com o papel do romantismo, como ficção de identidade nacional e na
eclosão do Modernismo, no século XX, a partir da eclosão da “Semana de Arte Moderna” (1922). Duas formas aparentemente opostas em suas
argumentações, estilísticas, contexto histórico-culturais, mas afinadas pela missão comum de construir a ‘identidade brasileira e popular’. O
estudo destes dois autores, postos em diálogo é fundamental na solidificação da 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. A historiografia literária contemporânea expressa na elaboração de um
discurso crítico superou a noção de ‘crítica literária’ como mera serialização de gêneros e estilos de época, para oferecer, em particular, pelos
comparatismos e pelas estéticas da recepção e do efeito (ISER e JAUSS) novas perspectivas de análise de textos e contextos da produção artísticoliterária no Brasil no fim do século XIX e no decorrer do século XX. O contexto histórico brasileiro no período romântico, momento em que o Brasil
acabara de se libertar do jugo da metrópole contribuiu para a formação de uma "literatura empenhada" em construir a identidade nacional,
valorizando o que era tido como peculiar ao país. Moreira Leite, em seu texto "Romantismo e Nacionalismo" (1979), afirma que quando o Brasil
estava para se tornar um país independente, "já não se tratava de conseguir a independência política, mas de consolidá-la através de elementos
característicos e distintivos do país, bem como de um sentimento fundamental de fidelidade à pátria às suas tradições" (p. 43). O grande
problema é que ambos foram apropriados sem uma crítica à visão europeocêntrica que, segundo Silviano Santiago (2002), foi sendo reproduzida
pelo imaginário brasileiro. A exigência de se configurar um "espírito nacional" , portanto, faz parte da formação da literatura brasileira de tal
modo que é um critério de valor para uma obra ser considerada digna de ser inserida na história da literatura brasileira, tal como podemos
observar em Antônio Candido em sua obra “Formação da Literatura Brasileira: Momentos Decisivos” (196). De acordo com este autor, para que
haja de fato literatura é preciso escritores conscientes de seu papel, capazes de consolidarem uma obra que estimule a formação de um público,
de modo que com esses três elementos se promova a "continuidade literária" (CANDIDO, p.24), ou seja, a não-ruptura das obras com seu público,
a fim de que se possa configurar um sistema. Tal concepção de história literária foi criticada por se constituir como uma visão "evolutivo-linearintegrativa" (CAMPOS, p. 36). Segundo Candido, a literatura que não apresenta esses elementos consolidados (obra-público-autor) não é capaz de
formar um sistema e, por isso, não passaria de manifestação literária. Sendo assim, autores como Antônio Vieira e Gregório de Matos não são
considerados pelo crítico como representantes da literatura brasileira, pois não contribuíram para sua formação.
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RESUMO
O trabalho apresenta conclusões parciais de pesquisa sobre estratégias didáticas voltadas para o desenvolvimento da competência leitora em
jovens e adultos que apresentam baixo índice de alfabetismo funcional, apesar de frequentarem ou de terem concluído o ensino médio em
sistemas formais de ensino. O objetivo da pesquisa é construir uma metodologia capaz de vencer a distância entre as expectativas de
aprendizagem definidas para o ensino médio e a competência leitora apresentada por jovens e adultos que frequentam o projeto “Estudar para
Trabalhar”, realizado por uma parceria entre o curso de Letras da Universidade Estácio de Sá e o Departamento de Acompanhamento de Projetos
Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O corpus da pesquisa é constituído por dados coletados em um teste diagnóstico de
competência leitora aplicado no início do semestre letivo e em exercícios escritos de leitura realizados ao longo do semestre. O teste diagnóstico
e as propostas de intervenção pedagógica foram elaborados com base na Matriz de Referência de Língua Portuguesa para o terceiro ano do
ensino médio, definida pelo Sistema Nacional da Avaliação da Educação Básica brasileiro. No tocante às intervenções realizadas, tomou-se como
pressuposto para o planejamento das oficinas desenvolvidas no Projeto “ Estudar para Trabalhar” a importância das estratégias metacognitivas e
da contextualização no desenvolvimento das habilidades que configuram a competência leitora, concebendo a leitura como processo
multicomponencial e plurifacetado, que envolve aspectos cognitivos, linguísticos, afetivos e culturais. O acompanhamento dos resultados obtidos
até o momento tem referendado a hipótese de que a o ensino explícito das estratégias de leitura necessárias para a compreensão de um dado
texto ou de relações entre textos, associado a um estímulo ao monitoramento autônomo e contínuo da compreensão pelos sujeitos-leitores
promove avanços rápidos e significativos no desenvolvimento da competência leitora de diferentes gêneros textuais.
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RESUMO
Esta pesquisa pretende investigar a relevância do ensino da gramática centrada no uso. Tomou-se como objeto de observação empírica dessas
averiguações as aulas de Língua Portuguesa do Projeto Estudar para Trabalhar, que é realizado pela parceria entre a Universidade Estácio de Sá e
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os alunos que frequentam a oficina de língua portuguesa oferecida pelo projeto estão cursando,
em sua maioria, o Ensino Médio e apresentam dificuldade em lidar com a metalinguagem gramatical. Por esse motivo, a equipe do projeto tem
realizado esforços para construir um metodologia de ensino de Língua Portuguesa centrada na perspectiva uso – reflexão – uso, defendida pelos
Parâmetros Curriculares e pelas Orientações Curriculares Nacionais. O objetivo de pesquisa foi comprovar que o processo de apreensão da língua
escrita precisa ser investigado dentro de perspectivas múltiplas, isto é, não se pode considerar que apenas a decodificação dos signos linguísticos
e o suposto entendimento do texto em um plano superficial de efeito de sentidos, possam alcançar os objetivos primordiais de aquisição da
linguagem. Deve-se entender que da mesma forma que os usos orais contemplam uma série de possibilidades linguísticas, a escrita também
apresenta formas de significar específicas, tornando-se escritos como expressões da multiplicidade de conteúdos e de propósitos comunicativos
dependentes das práticas sociais. A aquisição do sistema de escrita e de desenvolvimento das habilidades de uso deve priorizar um ensino de
língua para além da frase, em que a forma textual atue como atividade interativa, tornando-se parte significativa da atuação social dos sujeitos
interagentes do discurso. Deste modo, pode-se inferir que os mecanismos utilizados na intervenção do ensino de língua estarão mais próximos do
entendimento da escrita como inserção contextual de interação social, particularizando uma forma própria de interação verbal. Assim, foi
proposto o ensino da gramática da língua de forma contextual, isto é, perceber, durante o ensino das normas linguísticas, o uso funcional da
gramática. É importante destacar nesse processo de ensino e de aprendizagem que o funcionamento das línguas é uma atividade interativa e que
envolve dois ou mais interlocutores, em conformidade com fatores socioculturais e contextuais. Assim, a utilização da gramática voltada para os
contextos em que circula é uma possibilidade de prática produtiva de ensino de escrita, pois essa possibilidade de privilegiar conteúdos, objetivos
e práticas pedagógicas ligadas aos usos, contribuirá fortemente com a ampliação das competências que a atividade verbal prevê. Dentre elas,
podem-se citar algumas, como: leitura e entendimento do texto, de qualquer dimensão, de qualquer tipo ou gênero; interação em contextos mais
ou menos formais; expressar por escrito, conforme a solicitação do momento, de forma clara, precisa, coesa, coerente e relevante; usufruir do
gosto estético das produções literárias e relacionar as informações dos textos verbais com outras expressas em outras linguagens.
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RESUMO
Vinculado ao Projeto de Pesquisa “Criação, crítica e premiação: estudo de romances vencedores do Prêmio Jabuti (2006-2010)”, em andamento
na Universidade Estácio de Sá, este trabalho pretende analisar as cinco narrativas vencedoras do referido prêmio, nos concursos de 2006 a 2010.
A pesquisa baseia-se na hipótese de que, em meio ao fragmento, existem possibilidades de identificar dicções estético-literárias no campo da
criação e da recepção crítica de romances contemporâneos. Nesta perspectiva, neste artigo, pretende-se contextualizar o Prêmio Jabuti, no
cenário literário atual, analisar cada romance premiado, numa perspectiva sincrônica e diacrônica, considerando a sua linguagem e escolhas
estético-criativas e identificar, a partir das diferenças e/ou semelhanças de recursos de construção das obras, elementos capazes de assinalar
e/ou sugerir tendências criativas dominantes. A crítica do contemporâneo, considerando o processo histórico-cultural pelo qual passaram as
sociedades ocidentais modernas, tenderia a ressaltar a condição de fragmento, recorte. Nesse sentido, a investigação sobre o conceito de
literatura, criação literária, sobre a recepção e crítica da obra também só seria pertinente se o autor demarcasse o seu campo de preferência, o
seu “lugar” de observação da realidade objetiva. Uma interpretação possível desse processo poderia ser fundamentada na ideia de que
“finalmente” os modelos teriam sido rompidos, desobedecidos, desprezados em prol da liberdade do artista e do crítico que, em seu trabalho,
não precisariam render-se às regras de criação e/ou, por extensão, de seleção, validação e análise do texto literário. Contudo, a possibilidade de
permanências em meio ao fragmento, também deve ser considerada. Na condição de pesquisa em andamento, os resultados que serão
apresentados, neste Seminário, terão como base a reflexão e análise de conclusões advindas das duas etapas iniciais previstas no projeto outrora
submetido à Universidade Estácio de Sá. Como especificação dessas etapas, destacam-se, respectivamente, a contextualização do Prêmio Jabuti e
análise dos romances vencedores do concurso, edições de 2006 a 2010 (Etapa 1) e o mapeamento de pressupostos crítico-teóricos e, acrescentase, criativos, a partir do material analisado (Etapa 2). Embora nascido de uma pesquisa em fase de conclusão, o presente trabalho revelará ao
público interessado em Letras e Educação a pertinência da hipótese explicitada e apresentará algumas formas de permanências, tendências, na
literatura brasileira contemporânea, tanto em nível da construção da obra quanto em nível semântico, conduzindo a uma discussão sobre as
formas de representação e apropriação artística dos elementos da realidade objetiva. Como resultado deste trabalho, serão analisadas tendências
estético-criativas que foram identificadas nas obras em questão como recursos que, em diferentes graus, contribuíram para a estruturação da
narrativa e apresentação de diferentes representações. Essas tendências constituíram três grandes eixos de observação: a tendência
memorialista, a consciência formal (a forma narrativa) e o conceito de literatura.
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RESUMO
Este trabalho é parte integrante da conclusão do projeto de Iniciação Científica Vanguardas Brasileiras do Século XX, que foi desenvolvido no
curso de Letras da Unesa/campus Nova Iguaçu, ao investigar a poesia de Torquato Neto, dentro da perspectiva antropofágica e experimental,
desde os poemas, as canções, o cinema, e a coluna geléia geral, durante o tropicalismo eo pós-tropicalismo. A abordagem deste poeta, letrista e
jornalista funda-se na exploração de sua linguagem poética, assumida tanto como ferramenta crítica de desconstrução dos modelos canônicos,
quanto na construção de um espaço de experimentação e radicalidade cultural, ao afirmar sua voz inventiva e seu potencial catalisador e
contracultural, em meio a um período de depressão política e proibição artística, devido à ditaduramilitar. A importância de estudar a
radicalidade poética e experimental de Torquato se deve apenas pela ruptura com o status quo militar, ao operar como um eixo catalisador dos
artistas em sua coluna Geléia Geral em plena ditadura militar, ao libertar a arte dos dogmatismos formais e de suas malhas ideológicas. Sua maior
importância talvez esteja em colocar a poesia a serviço da criação de um eixo catalisador em potencial, ao fundir os artistas, as vozes e as
linguagens estéticas, e colocá-las em permanente diálogo com o grande público. Além disto, havia o propósito de sintonizar o público brasileiro à
cultura de massa e à contracultura, em sincronia com o mundo, sob perspectiva da antropofagia de Oswald de Andrade. Logo, é a partir de uma
nova linguagem poética que Torquato opera sua ação revolucionária, desde as letras das canções tropicalistas ao texto jornalístico, ao sintetizar o
cinema, a fotografia, a pintura, a música, o teatro, e a poesia, sem deixar de lado os dilemas sociais, estéticos e existenciais. A arte de Torquato se
sobressai pela expansão do pensamento em sintonia com seu tempo e lugar, através de uma linguagem fragmentária, da expressão inventiva, e
de sua postura radical.
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RESUMO
A comunicação Um tupi tangendo o inefável: poesia e arquitetura no modernismo brasileiro é resultado de uma das linhas de pesquisa que
compõem o Projeto de Pesquisa e Iniciação Científica, intitulado Vanguardas Brasileiras do século XX, desenvolvido entre o período de 2011 a
2013, no curso de Letras da Universidade Estácio de Sá/Nova Iguaçu, com bolsa de fomento da Faperj. Pode-se concluir que este projeto cumpriu
seus objetivos principais ao iniciar o aluno de Letras à pesquisa e produção científica, potencializando sua maturação crítica e formação
acadêmica, por meio da efetiva participação na vida acadêmica. Esta participação englobou desde a pesquisa bibliográfica orientada,
apresentação de comunicações em semanas de iniciação científica, culminando com a produção textual de artigo científico para publicação e
ingresso em curso de pós-graduação. Além disso, a pesquisa proporcionou ao jovem pesquisador, sobretudo, pensar o lugar da Universidade, a
importância da pesquisa acadêmica e o papel do jovem pesquisador na produção cultural e universitária, feitas no Brasil. O projeto visou
objetivamente investigar as Vanguardas brasileiras do século XX a partir de um lugar estético, crítico, móvel e transversal. Primeiro, por partir de
um eixo poético da construção por meio da palavra em relação direta com a poesia. Segundo por ser experimental, ao fundir as linguagens
estéticas e estabelecer a arte como um campo de experimentação. E terceiro, por ser antropofágico, ao incorporar seletivamente elementos de
outras culturas e tradições, cultivando a reflexão da produção cultural de uma moderna consciência no Brasil do século XX até a
contemporaneidade. Ao investigar o diálogo entre a arquitetura e a poesia, faz-se a aproximação da obra de Oscar Niemeyer sob a perspectiva da
moderna poesia experimental e antropofágica da vanguarda, desde Oswald de Andrade, Murilo Mendes e João Cabral, ao assumi-la tanto como
ferramenta crítica de desconstrução dos modelos canônicos, quanto espaço de experimentação, reinvenção e afirmação da identidade cultural
moderna no Brasil do século XX. Assim, para Niemeyer, a arquitetura moderna não deveria limitar-se ao servilismo utilitarista - como pregava a
tradição da moderna arquitetura de Le Corbusier -, mas sim assumir, igualmente, uma finalidade estética, de modo que buscasse provocar o
efeito surpreendente e o encantamento que uma obra de arte provoca no indivíduo expectador, de modo que ele pudesse adentrar e participar
efetivamente da obra de arte arquitetônica como um espaço utilitário e estético. Além de incorporar antropofagicamente a técnica de Le
Corbusier e de fundir outras linguagens estéticas - como as artes plásticas e os azulejos de Cândido Portinari, na Pampulha e no Palácio
Capanema -, Niemeyer inventou formas novas e surpreendentes que despontavam para o etéreo, para o onírico, ao criar suas curvas suspensas
no espaço, como imagens rítmicas que compõem o ambiente, ou seja, como um poema em que se contempla e se habita por instantes, ao
percorrer sua espacialidade sonhada. Assim, em meio ao efêmero espanto de uma contemplação que se eternaliza pela memória, percebe-se a
integração entre a vida e a arte, obra e paisagem, a matéria e o sonho, ao reconhecer a forma sublimada e tangível, harmoniosamente, por um
instante que durará para sempre na lembrança, ao sermos absorvidos pelos contornos de sua inefável poesia. Contudo, a radicalidade da
arquitetura de Oscar foi simultaneamente transubstanciar o concreto em formas sublimes, suspensas, poéticas, provocando o efeito de espanto e
choque, prolongados pela abstração e encanto, ao mesmo tempo em que se opera o contrário, ao transformar o sublime em formas concretas,
através das curvas que se estendem ao infinito. A poesia é retirada de sua forma verbal, convencional, ao transcender a palavra pela surpresa do
choque, do espanto e do encanto. Poesia que se eleva à visualidade e abstração, sem ser apenas contemplativa – enquanto obra -, mas que exige
a participação efetiva do expectador, ou melhor, do expectador-participante, que adentra e habita por instantes a obra, porque para ele: “A
beleza é uma função”.
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RESUMO
As reflexões aqui desenvolvidas surgiram do interesse em desvendar a “carpintaria revolucionária” de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, à
qual, segundo seu filho, “nunca se deu a devida atenção”. As possibilidades de análise, abertas pela leitura da epígrafe, mostram um viés ainda
não tratado pelos muitos estudiosos da obra de Érico Veríssimo, como se teve o cuidado de averiguar. Por outro lado, a ligação do autor brasileiro
ao colombiano, levaram a um tipo de enfoque também não praticado pela crítica, no que se refere à obra de Gabriel García Márquez, associado a
Érico Veríssimo. Notou-se que as análises referentes a CAS se dirigem, geralmente, para o que parece mais evidente: a importância do realismo
maravilhoso no entrecho narrativo; contudo, a presente dissertação não tem por objetivo trilhar esse caminho; pretende-se, usando uma das
possibilidades do processo comparativo, desvendar traços semelhantes, nas duas escrituras, que possam indicar um parentesco entre ambas,
como sugere Luís Fernando Veríssimo, quando fala da “influência” de um romance, projetando-se sobre o outro. O ponto de partida desta
pesquisa situa-se na hipótese de que esses dois autores, em tempos diferentes e em contextos históricos diversos, aproximam-se na estrutura de
suas narrativas, resgatando a saga como elemento estrutural. Para cumprir-se o objetivo do presente trabalho, comparam-se componentes
estruturais de cada narrativa, evidenciando a saga, concretizada pela família, pelo clã, pelo vínculo de sangue, como tábula rasa da construção de
ambos universos ficcionais. Discute-se, depois, como dialoga a matéria ficcional e a história real inseridas num contexto mítico, que anula a
linearidade do tempo e do espaço; analisam-se componentes estruturais como tempo e narrador que estão imbricados e procede-se ao estudo da
participação do narrador como elemento fundamental na união espaço-temporal. Intentando-se discutir narrador e tempo, será de fundamental
importância escolher um modelo teórico que conduza e fundamente a análise dos textos. Para tanto, serão utilizados textos críticos que discutem
a composição das narrativas sul-americanas da atualidade, bem como a teoria de André Jolles – Formas Simples – na qual o autor analisa a saga
islandesa e os seus componentes. Além disso, procurar-se-á conhecer a tradição da literatura gaúcha e colombiana, por meio de autores que
elucidem os contos e lendas populares, como é o caso dos relatos de Simões Lopes Neto, que esclarecem as referências em TV sobre São Sepé, a
Salamanca do Jarau e outras lendas do sul. No que se refere ao substrato lendário colombiano, bastante elucidativa é a autobiografia de García
Márquez, Viver para contar, e El Olor de La Guayaba – Conversaciones, de Plinio Apuleyo Mendonza, com Gabriel García Márquez; nestes dois
livros, o autor colombiano revela a maioria de suas fontes.
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RESUMO
Este resumo é um recorte do projeto de pesquisa “O ensino e a aprendizagem de sistemas de equações do 1º grau por meio da resolução de
problemas”, iniciado em 2012. Para sua elaboração, foram levados em conta dois questionamentos: Qual é o melhor momento em que o uso de
problemas deve surgir dentro de uma aula de Matemática? Quais são os principais cuidados que o professor precisa ter ao elaborar atividades
que utilizem a resolução de problemas para introduzir um novo conteúdo? Para respondê-los, buscam-se alguns aspectos relativos ao ensino por
meio da resolução de problemas do ponto de vista de Van de Walle e da Onuchic e na aprendizagem significativa segundo Ausubel, meios de
ensinar sistemas de equações do 1º grau, partindo de situações em que o aluno construa um novo conceito por meio do que já é de seu
conhecimento. O objetivo principal dessa pesquisa é verificar quais as implicações que o ensino por meio da resolução de problemas traz para a
aprendizagem significativa de sistemas de equações do 1º grau. Para a pesquisa, foi utilizada uma sequência didática composta por 8 atividades,
que foi desenvolvida em uma classe do 8º ano, na qual a pesquisadora é a atual professora. Essa classe tem dois alunos que são novos no colégio
e que já tinham estudado sistemas de equações, pois muitos livros propõem o ensino deste conteúdo no 7º ano. Esses alunos afirmaram que
aprenderam primeiro os métodos para resolver sistemas de equações e que os problemas foram utilizados apenas para finalizar o conteúdo, o
que diferencia da proposta da pesquisa. A primeira atividade, composta por dois problemas, tinha como finalidade propiciar aos alunos situações
de aprendizagem para a construção do conceito desse novo conteúdo. O primeiro problema era mais simples por possuir números menores e
permitir que sua solução fosse obtida sem o uso de sistemas de equações, ou seja, pelo que já é de conhecimento do aluno. Já para o segundo
problema, igual ao primeiro, exceto pelos números utilizados que são maiores, exigia do aluno algo além do conhecimento atual dos alunos. Após
a análise das duas atividades e das anotações feitas pela professora pesquisadora, os primeiros resultados indicam que para resolver o problema
mais simples, os alunos recorreram ao uso de desenhos e cálculos por tentativas, pela facilidade para encontrar a solução. Já para a resolução do
segundo problema, os alunos logo perceberam que os novos valores dificultariam a resolução da situação pelas estratégias já utilizadas no
primeiro problema e relacionaram a situação dada à resolução de equações do 1º grau. Porém, os alunos notaram que seria necessário o uso de
duas incógnitas, diferente do que ocorre em uma equação do 1º grau, e eles escolheram as letras que iniciavam as palavras que correspondiam às
incógnitas, no caso a e b, pois o problema está relacionado ao número de aranhas e baratas. Já os alunos que tiveram contato com o conteúdo
em outros momentos utilizaram as letras x e y para resolver a situação. Ao questioná-los sobre a escolha das letras para representar as
incógnitas, uma aluna afirmou que acreditava que o uso das letras x e y para representar as incógnitas dificultaria na hora de finalizar o problema
e apresentar a resposta final; já utilizar as letras iniciais das palavras que correspondiam à incógnita facilitaria esse processo. Após a realização e
análise da primeira atividade da sequência didática, pode-se concluir que o ensino por meio da resolução de problemas provoca no aluno maior
compreensão do que está sendo feito e que este tipo de abordagem permitiu que os alunos compreendessem o porquê da necessidade de utilizar
o sistema de equações do 1º grau para resolver determinadas situações e o uso de cada uma das incógnitas. É importante ressaltar que esta
pesquisa ainda está em andamento e que durante o desenvolvimento das outras atividades da sequência didática e das análises, espera-se
alcançar outros resultados que ainda não se conseguiu obter.
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RESUMO
Este projeto, inserido no campo da Matemática e do seu Ensino, se justifica pela demanda e interesse dos alunos do curso de Licenciatura em
Matemática, em ampliar e aprofundar estudos sobre a formação e o desenvolvimento de competências para uma prática educativa que exige um
olhar mais aprofundado sobre a formação de conceitos matemáticos e, dos egressos deste mesmo curso, para o estudo e desenvolvimento de
pesquisas voltadas para o ensino da matemática. Assim, esta ação vem agregar valor tanto à formação do aluno egresso, à medida que amplia o
foco para a pesquisa sobre a prática, quanto aos alunos do curso pelo diferencial que pode representar na sua formação. Intitulado pelo próprio
grupo de “Café com Matemática” o projeto tem como objetivos manter o vínculo dos alunos egressos com a Universidade e motivar o
desenvolvimento de pesquisas voltadas para a matemática escolar e o seu fracasso. Além disso, o projeto busca analisar e discutir temas voltados
para o conteúdo matemático escolar e suas metodologias, os obstáculos epistemológicos desses conteúdos, além da abordagem dada ao erro no
contexto escolar. No âmbito da relação com o saber adotamos como base de estudo os didáticos franceses e canadenses, em particular, na área
da didática da matemática e das ciências, Yves Chevallard, com a abordagem do conceito de “transposição didática” e contribuindo na análise do
movimento do saber matemático (científico) para o saber escolar (aquele que é ensinado). A metodologia adotada busca a formação de um olhar
diferenciado dos alunos e egressos para investigações, nessa área, e com característica de pesquisa-ação. O “Café com Matemática” teve início
em 2012 e hoje conta com uma equipe composta por um professor do curso de matemática, a coordenadora geral do curso e mais um grupo de
45 participantes entre alunos e egressos. O grupo tem encontros semanais de quatro horas e ao longo da semana, socializa as suas discussões. A
rotina do estudo tem inicio com a discussão em torno de temas e conteúdos da matemática escolar e que representam dificuldades, tanto para o
ensino quanto para a aprendizagem e identificados em resultados de provas de larga escala, pesquisas e concursos para professores. Os materiais
de estudo são o contexto para a discussão das problemáticas apresentadas pelos alunos possibilitando a reflexão e investigação sobre o ensino
da matemática, a formação matemática do professor na graduação, a abordagem conceitual que é dada aos conteúdos matemáticos no curso de
matemática, as competências para o ensino que o professor precisa desenvolver e consequências da formação do professor para a formação
matemática dos alunos. A partir destas grandes questões há três pesquisas em andamento: uma delas voltada para a abordagem do erro na sala
de aula, desenvolvida por um dos alunos egressos; outra, a nível de projeto final de curso, com foco na relação entre a abordagem dada ao ensino
de matemática financeira, no ensino médio, e as competências para gerir um orçamento doméstico. Além destas, a coordenadora do projeto
desenvolve pesquisa voltada para “O fracasso da matemática escolar e a representação social dos professores sobre a matemática que ensinam”,
como tese de doutorado. Além disso, o grupo analisa materiais didáticos e provas para o cargo de professor de Matemática. Estas análises
contribuem com algumas evidências voltadas para a relação entre as competências de ensino do professor e a concepção de professor de
matemática que esses instrumentos explicitam a partir das escolhas que realizam. Os estudos decorrentes das análises realizadas pelo grupo
revertem em materiais de ensino, de pesquisa e extensão.
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RESUMO
Para a maioria das escolas brasileiras, públicas ou privadas, a avaliação é em grande parte delas somativa, ou seja, preocupada apenas com os
resultados finais, que levam a situações extremas sobre o desempenho final do estudante. Tal procedimento pode provocar a exclusão do aluno
da instituição, e da sociedade. A postura conservadora dos docentes torna mais grave o problema quando a avaliação adquire um caráter
reprodutivista, na qual os conteúdos programáticos são meramente reproduzidos no instrumento "prova". Dessas considerações emergiu o
problema a ser investigado: discussões em torno da avaliação da aprendizagem sempre existiram, persistindo ainda as controvérsias sobre seu
papel na prática educativa; sendo assim, qual a maneira mais eficaz para avaliar o aluno, considerando as diferenças individuais e contextuais?
Por conseguinte, o estudo pretendeu pesquisar se houve ao longo das últimas décadas, mudanças significativas nas práticas de avaliação. Além
disso, buscou descrever as estratégias avaliativas existentes no nosso sistema educacional, bem como as consequências que tais práticas
acarretam, sobretudo, para os educandos da classe social menos favorecida. A pesquisa qualitativa ocorreu em duas escolas, uma da rede
pública, outra da rede privada, no período de 2011 a 2012. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semi estruturadas com docentes e
discentes, além das observações nas aulas, e na aplicação das provas, nas instituições pesquisadas. Como fundamentação teórica acerca do
processo de construção do conhecimento, a pesquisa se apoiou em Freire e Kamii; em Luckesi e em Hoffmann que contribuíram com a relevância
dos procedimentos de avaliação que priorizam o processo e o avanço do aluno. A pesquisa de campo respondeu às expectativas da pesquisa,
enfatizando o despreparo dos educadores, além da pressão que a família e a escola exercem sobre os estudantes. Como sugestão do estudo,
destacou-se a pedagogia democrática como caminho para a adoção da avaliação processual da aprendizagem.
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RESUMO
As práticas desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo contribuem para a
tomada de decisões institucionais visando melhorias do ensino. Essas ações se mostraram eficientes para detectar potencialidades e fragilidades
desta Instituição de Ensino Superior. A Comissão Própria de Avaliação ganha maturidade com o reconhecimento da importância da avaliação
interna como instrumento de gestão que contribui para a qualidade do ensino. Esta investigação relaciona a avaliação institucional interna com a
gestão, o ensino, a sustentabilidade, a formação do aluno, a empregabilidade, o progresso e a responsabilidade social. Destaca as possibilidades
de ações e abordagens que podem ser realizados por meio dessa avaliação, isto é, a partir dos resultados e as questões que permeiam a relação
entre qualidade de ensino, sustentabilidade e formação do aluno. O objetivo principal deste estudo é identificar na pesquisa da Avaliação
Institucional Interna a sua relevância como um dos meios que podem contribuir para a melhoria no processo ensino e aprendizagem do aluno no
Ensino Superior. Como metodologia foram analisados os questionários de Avaliação Institucional no período de cinco semestres (2009 a 2011),
tendo como foco de interesse as respostas dos alunos sobre 05 perguntas específicas que aportam uma contribuição mais direta ao tema em
questão, com impacto na formação do aluno que são: 1. Articulação entre teoria e prática por meio de exemplos concretos durante as aulas; 2.
Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias nas aulas; 3. Oportunidades oferecidas para participar das atividades complementares
propostas pelo curso (oficinas, cursos, grupos de estudo, palestras, visitas etc.); 4. Esclarecimentos sobre oportunidades profissionais relacionadas
à sua área de formação; 5. Contribuição da disciplina para sua formação. Os resultados demonstraram que o aluno obtém em sala de aula, nas
diferentes disciplinas, elementos que permitem uma compreensão teórica e prática da área escolhida; assim como reconhece o incentivo ao
desenvolvimento de seu potencial, por meio da possibilidade de participação e expressão de ideias. A dissonância identificada nas questões
voltadas à prática profissional revela a complexidade da sociedade e do mercado de trabalho, nos quais as oportunidades de atuação profissional
não se apresentam como pontos de chegada predeterminados, mas como ampla rede, onde essas oportunidades devem ser delineadas com base
em uma gama de fatores de ordem econômica, cultural, social, profissional e pessoal. Nesse cenário, cabe à instituição propiciar elementos que
permitam ao aluno a construção da sua trajetória profissional. Os esclarecimentos de oportunidades profissionais devem constituir ponto de
atenção nas propostas pedagógicas dos cursos para reduzir a distância entre os universos institucional e profissional, ampliando a visão de mundo
do aluno. Conclue-se que a Avaliação Institucional Interna se constitui um dos caminhos para a concretização de uma educação voltada para a
sustentabilidade. É um processo complexo e não há um modelo pronto e único para as instituições; precisa ser construído alicerçando-o na
missão, valores, contexto da instituição e nas diretrizes nacionais. O processo de Autoavaliação Institucional na Estácio Uniradial é abrangente, de
caráter participativo, formativo e integrador. Resultados desta pesquisa foram apresentados no Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e
Regiões de Língua Portuguesa – Universidade de Lisboa e na Universidade de Coimbra. Nov/2011.
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RESUMO
A Educação Ambiental é componente fundamental na formação do indivíduo para que ocorra a integração deste em todos os seus aspectos
biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais para que possa adquirir os comportamentos e práticas necessárias para o desenvolvimento da
prevenção e solução dos problemas ambientais. Este conceito está em constante evolução desde a década de 60 e pode-se identificar duas
vertentes utilizadas nas escolas brasileiras: a vertente Conservadora ou Tradicional e a vertente Crítica ou Emancipatória. A vertente
Conservadora ou Tradicional tem como característica uma compreensão naturalista, despolitizada, com baixa problematização da realidade. A
vertente Crítica ou Emancipatória está mais relacionada a busca da realização da autonomia e liberdade humana em sociedade. O objetivo deste
trabalho foi realizar uma pesquisa de campo com professores de escolas públicas do Município de Cabo Frio do primeiro segmento do ensino
fundamental com o intuito de verificar qual vertente da Educação Ambiental (Educação Conservadora ou Educação Crítica) era utilizada pelos
professores. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo de corte transversal analisada quantitativa e qualitativamente. Na análise
quantitativa foi utilizada a estatística com valores percentuais para caracterizar a idade dos participantes, tempo de escolaridade e as respostas às
questões do questionário. A análise qualitativa foi feita através da interpretação e crítica às respostas do questionário levando em consideração o
objetivo do trabalho. Para isso, foi desenvolvido um questionário com 18 perguntas fechadas e uma pergunta aberta o qual foi distribuído para 13
professores de escolas do município de Cabo Frio. Resultados: quanto ao gênero, 100% da amostra eram mulheres com faixa etária entre 30 e 50
anos de idade; quanto à formação, todos os profissionais possuíam graduação (Pedagogia, Normal Superior, Letras e Biologia) e 31% destes com
pós-graduação. Após análise das respostas e comparação com as propostas e metodologia das duas vertentes, concluiu-se que os professores das
Escolas pesquisadas seguem a vertente da Educação Conservadora ou Tradicional como prática pedagógica.
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RESUMO
A partir da ideia de Brinquedoteca Universitária como parte da construção profissional, aliando estudos teóricos e práticos e tendo como base o
trabalho pedagógico para crianças da comunidade do Turano, surgiu o interesse em registrar as visões de universitários dos cursos de Licenciatura
a respeito desse espaço. Sendo assim, a pesquisa teve como finalidade realizar um levantamento do significado da brinquedoteca, dentro do
campus João Uchoa – Universidade Estácio de Sá – UNESA entre os estudantes de letras e pedagogia. Bem como, divulgar o espaço e sua
organização, além de reafirmar a importância do lúdico na formação de professores. Foram realizadas entrevistas, que continham perguntas
abertas para 10 (dez) alunos de Pedagogia e 10 (dez) de Letras. Os universitários de ambos os cursos estavam entre o quinto e sexto período, as
questões eram sobre o que eles achavam ou se sabiam o que era uma brinquedoteca? Qual seria a importância do brincar para o
desenvolvimento humano? E qual benefício poderia haver para um estudante dos cursos em questão ao participarem de um projeto como este?
É de extrema importância ressaltar que ao realizar a análise das entrevistas, tanto os alunos de Pedagogia quanto os de Letras, em sua grande
maioria, desconheciam a existência desse espaço na Universidade e associaram o viés da brinquedoteca apenas como espaço de brinquedos ou
de brincar. Somente um aluno respondeu que a brinquedoteca é um espaço na universidade e fez menção implícita à formação profissional. No
processo formativo da brinquedoteca, temos a compreensão da inter-relação de todo o contexto do brincar com a criança, a cultura, a
aprendizagem, o desenvolvimento, e principalmente o diálogo com todas as áreas do conhecimento, o que vai além de trabalhar somente com o
foco voltado para a dimensão funcional. Acredita-se, portanto, que uma formação que envolve o tripé (formação - pesquisa e extensão) contribui
para a apropriação de práticas pedagógicas relativas não só ao processo do brincar, mas na formação profissional. Vale destacar, a contribuição
do grupo de estudos na Brinquedoteca Universitária, momento em que os participantes do projeto, discutem, estudam, leem, e trocam
experiências lúdicas com os visitantes que ali chegam. Isso prepara para novas atividades mediadas. Desta forma é importante também ressaltar
que apesar da análise das respostas dos entrevistados terem indicado no momento da pesquisa, a falta de conhecimento dos alunos com relação
ao espaço da brinquedoteca, e também uma associação simplista do ambiente, ao relacioná-la apenas ao brinquedo e ao brincar; assim como
outras instituições de Ensino Superior que implantaram projetos de brinquedoteca, o espaço da brinquedoteca BrinK+ vem contribuindo para a
formação dos futuros educadores criando novas formas de organização e oferecendo possibilidades de pesquisa e extensão. Outro aspecto
encontrado é que de acordo com as entrevistas realizadas, alguns alunos mencionaram que após terem sido interrogados teriam outro olhar
sobre a importância desse ambiente. E que a pesquisa ajudou os entrevistados a valorizar e reconhecer o lugar, permitindo ir além de uma visão
reducionista de apenas um “depósito de brinquedos”.
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RESUMO
Este estudo, que trata da dimensão da Responsabilidade Social no âmbito da Educação Superior, está inserido no Centro Universitário Estácio
Radial de São Paulo. A preocupação com o atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) no que concerne ao desenvolvimento dos
temas relacionados com responsabilidade social levou ao desenvolvimento de procedimentos que permitissem não só identificar, mas também
orientar a execução dessas atividades. A necessidade de rever os procedimentos está embasada, também, na análise dos resultados da avaliação
institucional interna, que, historicamente, mostram resultados insatisfatórios no que tange ao oferecimento de atividades e à participação dos
alunos em atividades de extensão e responsabilidade social. O estudo buscou verificar se o desenvolvimento das atividades extracurriculares está
adequado às DCN e coerentes com o Plano de Desenvolvimento Institucional, especificamente: Educação das Relações Étnico-Raciais; Ensino de
História e Cultura Afro-brasileira e Indígena; Políticas de educação ambiental; Inclusão social e digital; Sustentabilidade; Desenvolvimento da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Por se tratar de uma Instituição multicampi, constitui objeto de estudo a análise
das atividades desenvolvidas pelos cursos nos diferentes campi, de forma a identificar a existência de diretrizes, parâmetros e procedimentos que
garantam a qualidade do projeto pedagógico do curso. Como procedimento de coleta de dados, foi aplicada uma pesquisa quantitativa por meio
de uma planilha com informações referentes aos eventos realizados no ano de 2012. Os dados coletados referem-se à: data e local da atividade,
curso, nome e descrição do evento; público-alvo; responsável. Foi criada, também, uma dimensão denominada eixo do projeto, contemplando as
seguintes categorias estabelecidas a priori: cidadania, cultura, educação, meio ambiente, profissão, saúde, técnico. Para aprofundar a
compreensão dos temas abordados, foram criadas dez subcategorias: Desenvolvimento da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural; Educação das relações étnico-raciais; Ensino da História e Cultura afro-brasileira e indígena; Inclusão social e digital;
Sustentabilidade; Políticas de educação ambiental; Aprofundamento de conteúdo específico da disciplina/curso; Desenvolvimento/divulgação de
produção científica; Promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida; Desenvolvimento de competências profissionais. O procedimento
metodológico da pesquisa contemplou, na primeira fase, a análise quantitativa pela identificação da frequência de eventos realizados,
diferenciando-os por segmento (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogos); por campus e por curso. Foram identificados e analisados 438 eventos
realizados por 30 cursos distribuídos em seis unidades da IES. Os dados preliminares indicaram diferenças com relação à quantidade de eventos
oferecidos, na totalidade, nos diferentes campi e também na quantidade de eventos promovidos pelo mesmo curso em campus diferentes. O
procedimento metodológico da pesquisa priorizou, na segunda fase, a análise quantitativa e qualitativa dos dados por meio da análise dos eixos
contemplados nos eventos e foi possível identificar uma ênfase maior nos eventos ligados ao meio ambiente, cultura e conhecimentos técnicos e
uma defasagem nos eventos relacionados à saúde. A terceira fase do procedimento metodológico, a análise qualitativa dos temas contemplados,
encontra-se ainda em processamento. O processo de análise por ora desenvolvido permite concluir que o estudo dos eventos realizados por meio
de uma visão geral da IES permite verificar os limites e possibilidades das áreas, o que facilita o delineamento de diretrizes para os cursos e
campus, visando ao desenvolvimento de trabalhos otimizados, buscando maior abrangência, diversidade de temas e profundidade dos conteúdos
abordados.
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RESUMO
No contexto da Sociedade do Conhecimento, o surgimento dos mais diversos aparatos tecnológicos vem transformando hábitos, formas e
atitudes em praticamente todos os aspectos sociais, econômicos e culturais. As novas tecnologias da informação e comunicação, ou
simplesmente TIC, oferecem uma infraestrutura que nos permite a interação em rede de seus integrantes. Todo esse processo acabou por criar
um novo paradigma, onde a informação é a matéria-prima. A tecnologia passa, assim, a permear toda a atividade humana, aplicando sua lógica de
redes em qualquer sistema ou conjunto de relações. Castells (2000) destaca que entre a universidade e a sociedade deve existir uma crescente
interação e diálogo, de forma a possibilitar que as pesquisas e os saberes produzidos na academia possam, mais e mais, concretizar-se em
projetos e tecnologias que sejam relevantes para a coletividade. Percebe-se que a oferta de aparatos tecnológicos digitais está cada vez mais
evoluída e estes integrados às nossas ações diárias, e a tendência é que esta integração continue crescendo, potencializando as formas de
interação entre os indivíduos e as tecnologias. A integração das tecnologias às nossas ações alcançam também a área da educação, haja vista que
suas potencialidades podem favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Isso, porém, vai depender, obviamente, dos tipos de utilização que se
faz desses recursos. Percebe-se então que as TIC podem produzir grande impacto no processo de ensino-aprendizagem, mudando a percepção de
tempo e espaço que a sala de aula tradicional oferece. Desta maneira se faz necessária uma investigação sobre o uso das TIC no cotidiano dos
professores universitários, procurando identificar novas práticas e novas propostas pedagógicas. Com a intenção de aprofundar as reflexões sobre
a utilização das TIC na prática dos professores universitários, destacam-se os seguintes objetivos que orientam essa pesquisa: Analisar a
apropriação e incorporação por parte dos professores universitários das Tecnologias da Informação e Comunicação em suas práticas, Investigar o
uso das tecnologias disponíveis no desenvolvimento de novas propostas e novas práticas pedagógicas. Com a ampla utilização das Tecnologias da
Informação e Comunicação – TIC – e dos ambientes virtuais de aprendizagem, garante-se à sala de aula tradicional a possibilidade de ampliação
da interação professor-aluno. As TIC impactam diretamente no processo de ensino-aprendizagem, alterando a compreensão de tempo e espaço
que a sala de aula tem oferecido.Desta maneira se faz necessário investigar a apropriação, por parte dos professores universitários, das TIC no
fazer docente e se esta apropriação tem gerado novas práticas e novas propostas pedagógicas.É interessante destacar que para o uso de novos
meios ou instrumentos – um tablete ou um smartphone, por exemplo – o professor universitário necessita que a sua Instituição de Ensino
Superior (IES) ES crie condições adequadas para o esclarecimento das funções, os propósitos e as contribuições educativas dos mesmos. Essas
estratégias devem incluir diversos tipos de formação: a propriamente tecnológica, que permita o domínio dos novos meios; a especificamente
educativa, que possibilite sua integração no currículo; e um tipo de formação que capacite para levar a cabo este modo de inovação no contexto
escolar. Nesse sentido, além de ter uma atitude positiva em relação às TIC, capacitando-se para um bom domínio e uso, espera-se dos professores
que estimulem seus alunos à incorporação das ferramentas tecnológicas como instrumentos do processo de aprendizagem, possibilitando que
sejam mais autônomos, críticos e reflexivos.
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RESUMO

O Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Básica e do Inep, envia materiais pedagógicos para as escolas públicas - livros para
formação continuada, Dvds com conteúdos voltados para inovações nas práticas pedagógicas, livros da literatura infantil e juvenil e
computadores equipados com programas e conteúdos voltados para o planejamento das aulas. Este materiais têm a finalidade de contribuir para
a melhoria das práticas pedagógicas e a formação continuada do professor em serviço. Assim, tendo em vista a inserção dos estagiários do curso
de Pedagogia em escolas públicas de Petrópolis, a presente pesquisa visa à utilização destes materiais, pelo estagiário, na elaboração de suas
atividades práticas sob orientação docente, buscando a reflexão sobre a utilização dos mesmos, num processo de aperfeiçoamento da prática,
não só do aluno estagiário mas também do professor em sala de aula, nas instituições parceiras. Para a realização desta pesquisa, utilizaremos a
pesquisa qualitativa que implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio
os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível. Desta forma, serão analisadas as informações coletadas,
através de sistema de categorização desenvolvido a partir do questionário aplicado, entrevistas e observação in loco. A pesquisa traz como
fundamentação os estudos de Alves (1991) e André (1986). Os estudos sobre a formação docente constituídos em Shön (2000), Tardif (2002),
Perrenoud (2002), Nóvoa (1999), contribuirão para uma reflexão sobre as práticas desenvolvidas pelos professores a partir de sua formação. Em
Gomes (2011) e Pimenta (2012) encontraremos uma reflexão sobre a importância dos estágios nas licenciaturas e sua contribuição para a prática
docente futura. O início da pesquisa se deu com a visita a escolas da rede pública municipal visando a apresentação do projeto e autorização pelas
equipes gestoras para o desenvolvimento da pesquisa. Foram selecionadas três escolas que recebem estagiários do curso de Pedagogia das
diferentes Instituições de Ensino Superior da cidade de Petrópolis. Em seguida foi feito o levantamento e análise dos materiais enviados pelo
MEC/INEP entre os anos de 2010 e 2012. Feito o levantamento e seleção, o material foi apresentado aos alunos estagiários no sentido de
utilizarem na elaboração do plano de ação da prática docente. Dos sete alunos estagiários, somente três se dispuseram a participar da pesquisa.
Sob o acompanhamento do professor pesquisador, os alunos estagiários analisaram o material apresentado, selecionaram os que mais se
adequavam ao seu plano de ação e organizaram seu planejamento. A pesquisa encontra-se na fase de desenvolvimento dos planejamentos por
meio de aulas práticas realizadas pelos alunos estagiários, sob a supervisão do professor pesquisador e do professor da turma das escolas
envolvidas. Para finalizar a pesquisa, será proposto um momento de reflexão da prática docente desenvolvida por meio da utilização dos
materiais enviados pelo MEC/INEP com os atores envolvidos no processo - professor pesquisador, equipe pedagógica das escolas e alunos
estagiários.
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RESUMO
A utilização de Histórias em Quadrinhos - HQs, em sala de aula, é importante a partir do momento que facilita a compreensão, estimula a
imaginação da criança e desperta o interesse pela leitura, pois são histórias que alcançam um maior número de leitores e utilizam uma
comunicação simples, através da postura e do gestual dos atores das HQs. Sendo assim, elas podem ser vistas como uma estratégia de ensino
para formar leitores. Por isso, justifica-se esse estudo como forma de chamar atenção para a importância das histórias em quadrinhos nos
processos de alfabetização e letramento, contribuindo para ampliar a qualidade no trabalho pedagógico realizado nas escolas. Os objetivos do
presente trabalho são: Identificar as histórias em quadrinhos como a mais nova ferramenta para a formação de leitores; descrever a comunicação
de massa sendo utilizada para o processo de alfabetização; analisar as histórias em quadrinhos como ferramenta para o processo educacional;
analisar a educação que visa o desenvolvimento do ser humano. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, que envolve uma
documentação direta, isto é, legislação, livros e artigos de autores que tratam sobre a temática. A alfabetização deve estar focada na realidade
social do educando. Subentende-se que as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas por permitir tal interação social. Com isso, as histórias
em quadrinhos começaram a ter uma nova função, isto é, a de mostrar para as crianças um mundo novo, ou melhor, a trabalhar conceitos sobre:
ideologias, alegria, tristeza, higiene, luta, agressividade, amizade, hábitos e outros que a sociedade na qual vivem apresenta. As HQs apresentam
uma narrativa motivadora e, ao mesmo tempo desafiadora, pois propiciam a transformação do leitor em um sujeito ativo, participativo e curioso
para chegar ao fim da história. Sendo assim, torna-se importante que as instituições escolares informem aos seus professores sobre a utilização
das histórias em quadrinhos e que aprimorem sua aplicabilidade.
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RESUMO
A Universidade Estácio de Sá propõe constante articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Em Campos dos Goytacazes-RJ, o curso de
graduação em Fisioterapia os associa através das práticas pedagógicas, a definição das linhas de pesquisa do curso e o desenvolvimento de
projetos de extensão e das atividades de iniciação científica. Com o objetivo procurou-se capacitar/atualizar docentes fisioterapeutas do curso, na
produção de Pesquisa, Extensão e metodologia de produção textual. O Projeto de Capacitação Docente em “Métodos e técnicas de Pesquisa e
Produção Textual Científica”, uma iniciativa pioneira, vem ao encontro às necessidades dos docentes do curso de Fisioterapia do campus Campos
dos Goytacazes e que visa atender propósitos de orientação docente ao tema, bem como, do incentivo à participação em eventos universitários e
científicos. O registro desse trabalho do Professor, na Plataforma Lattes, é indicado na Linha de Pesquisa: Andragogia e Cientificidade, cadastrado
pelo Professor responsável do curso de Pedagogia. A capacitação incentivou e ampliou decisões de continuidade e 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 ensino-aprendizagem 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. Cumprindo sessenta
horas de atividades semanais programadas em etapas, às quartas – feiras, no próprio campus com início antes da atividade cotidiana dos cursos
noturnos, 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-professores, cuja
metodologia contempla o plano de ensino ministrado pelo Professor de Pedagogia: 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. Resultados: o curso está em andamento e alguns conteúdos ainda serão ministrados. Os docentes utilizaram
como instrumento, uma “matriz analítica” para a construção e planejamento de um projeto de investigação científica. Os resultados do projeto
foram apresentados na semana da Fisioterapia no mês de outubro de 2012 à comunidade acadêmica na forma de um Seminário de Pesquisa. A
partir dessa etapa, cada docente iniciou sua atividade seguindo o cronograma apresentado no projeto com a segunda etapa prevista para junho
de 2013 e encerramento em novembro de 2013. Como resultado imediato do projeto de pesquisa, realizou-se um curso de extensão, atividade
educativa resultante da pesquisa, promovida pela Coordenação de Fisioterapia e integrada com a participação de professores proporcionando
atualização das suas informações a respeito da Epistemologia da Ciência, das dinâmicas de produção textual e das normas e padrões na ABNT.
Conclusão: o projeto de capacitação incentivou o espírito investigativo dos docentes que vêm demonstrando maior segurança na orientação dos
discentes que participam dos projetos de extensão e iniciação científica. A prática de habilidades e competências favoreceram a constante
produção científica e consequentemente refletirá no aumento da produção científica na área da Fisioterapia.
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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo analisar como se concretiza o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN/2006 do Curso de
Pedagogia em quatro Instituições de Educação Superior – IES. Foram pesquisadas duas universidades públicas, sendo uma federal e outra
estadual: Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FE/UFRJ e a Faculdade de Formação de Professores da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (campus São Gonçalo). Uma instituição privada confessional: a Universidade Católica de Petrópolis – UCP e uma
faculdade privada filantrópica: as Faculdades Integradas Simonsen – FIS, que além da análise documental foi o locus da pesquisa de campo, onde
foram realizadas as entrevistas semi-estruturadas. As peculiaridades existentes entre a docência e a gestão educacional promoveram as
indagações que problematizaram a pesquisa conduzindo as reflexões sobre a forma como se deu nas IES a reorganização do Projeto Pedagógico
do Curso para atender as orientações do documento oficial; como se desenvolve a pesquisa no curso; como está estabelecida a carga horária do
estágio curricular; de que maneira professores e a docente/mestre, representante do Colegiado do Curso, compreendem a articulação entre a
docência a gestão educacional no Curso de Pedagogia das FIS e como foi delineada, na Matriz Curricular das quatro instituições, a ampliação do
Curso de Pedagogia promovida pelas DCN/2006. A metodologia foi fundamentada na abordagem qualitativa da pesquisa, bem como da análise
documental, que teve como referência a análise de conteúdo. Verificou-se que as diretrizes de 2006, advindas das políticas públicas, estabelecem
a formação do Pedagogo/Professor/Gestor, num mesmo curso com 3.200 horas, para atuar como professor da Educação Básica na Educação
Infantil; dos anos iniciais do Ensino Fundamental e lecionar nas disciplinas pedagógicas do Ensino Médio e, também exercer a função de gestor
educacional em espaços escolares e/ou não escolares. O resultado do estudo apontou que há um grande desafio para as IES a partir das
DCN/2006, no que tange o Curso de Pedagogia, devido a complexidade de articulação entre a docência e a gestão educacional. O Curso de
Pedagogia nas quatro instituições apresenta-se de forma fragmentada e aligeirada, configurando a flexibilização e a diversificação priorizando a
docência como a base da formação do Pedagogo.
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RESUMO
O objetivo geral desse trabalho foi discutir, com base na literatura especializada do campo, a percepção dos professores, acerca de receber alunos
inclusos em suas salas de aula tendo como referência os princípios da educação inclusiva. Trata-se, pois, de um estudo de reflexão teórica, a partir
de revisão bibliográfica. Assim, primeiramente foi feito um estudo histórico, recobrindo desde o surgimento da educação especial no Brasil até os
dias atuais. Visou-se, neste recorte histórico, compreender as mudanças sociais, políticas e econômicas, que interferem no campo da educação,
ocorridas até o surgimento do modelo de educação inclusiva. Um importante marco para a inclusão das pessoas com necessidades especiais foi a
chamada “Declaração de Salamanca” de 1994, que estabeleceu diretrizes internacionais para a educação de pessoas com necessidades especiais.
Também são relevantes a legislação e as políticas nacionais na adoção da educação inclusiva no país, porém, até o presente momento, não se
pode afirmar, com base em evidências obtidas em estudos empíricos, a superioridade do modelo da educação inclusiva em relação à educação
especial. Foram examinadas as concepções dos principais autores e estudiosos da área, através de pesquisa bibliográfica e, também, foram
analisados os resultados das pesquisas realizadas no Brasil sobre inclusão educacional. Estes resultados apontam para o sentimento de
despreparo da parte dos professores, de um modo geral. Neste sentido, discute-se a formação de professores para a inclusão e a necessidade de
uma parceria entre educação especial e inclusiva, assim como, acessibilidade e mudanças na estrutura física das escolas e nos currículos
escolares. Com relação à formação dos docentes, podem ser destacados dois elementos: 1) a ausência ou insuficiência na formação parece
deixar os professores sem as condições de informação e de julgamento quanto às diferenças entre o que é o papel de educador e o papel do
agente de reabilitação, ou seja, não há visão clara do que distingue, de fato, o modelo inclusivo e o da “educação especial”, centrada na
reabilitação e no trabalho de equipes interdisciplinares; 2) o conceito de diversidade, e a noção de “necessidades especiais”, não está incorporado
ou consolidado, deixando os professores em uma visão sempre parcial, focada em uma ou outra “necessidade especial”, que acaba sendo
percebida como equivalente da noção de deficiência. Pode-se afirmar, com base nas pesquisas encontradas na literatura especializada, ainda que
reduzida, que os sentimentos de preocupação, de rejeição, ora até de relativo medo, relatados pelos professores, estão associados, senão
produzidos por esta “inconsistência”. Pode-se pensar que, se a educação inclusiva já se tornou uma lei, ela ainda não se tornou uma norma social
internalizada pelos professores. A literatura do campo aponta, embora isto não seja apoiado em pesquisas de campo com professores, que a
educação inclusiva é vista como uma esperança, ou seja, está marcada por uma atitude (do ponto de vista cognitivo) favorável; porém à medida
que vão vivenciando a experiência de assumirem a educação de alunos incluídos, esta atitude se torna ambivalente e até negativa. As conclusões
deste estudo de natureza bibliográfica apontam a necessidade e pertinência de mais estudos empíricos que monitorem as experiências concretas,
de modo a produzir um conhecimento sólido acerca das atitudes e das representações sociais dos professores, apontando as reais necessidades
de formação.
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RESUMO
Este estudo discute a formação continuada, especificamente, na compreensão da prática pedagógica do coordenador pedagógico na escola. Para
tanto, o objetivo foi conhecer se os conhecimentos veiculados em cursos de formação continuada no período de 2001 a 2004, assistidos por
coordenadores pedagógicos da rede municipal de São Paulo, chegavam à escola; entender razões para chegarem ou não, e compreender como
se dá a socialização desses conhecimentos. Registra-s, como fundamental para o desenvolvimento do trabalho, a participação de quatro
profissionais ocupantes de cargos de coordenadoras pedagógicas em escolas públicas de ensino fundamental do município de São Paulo. A
escolha das participantes obedeceu as seguintes características: duas profissionais que trabalham em “escolas com indicações de bom
desempenho”, duas profissionais que trabalham em “escolas com indicações de baixo desempenho”. Como procedimento de coleta de dados,
utilizou-se a entrevista individual e entrevista recorrent. Os dados obtidos foram agrupados tomando como referência a função do coordenador
pedagógico, os cursos de formação continuada e as formas diferentes de socializar conhecimentos com os professores. Cada um desses
agrupamentos deu origem às categorias de análise, inspiradas em alguns conceitos e princípios das teorias de desenvolvimento de Henri Wallon e
Lev. S. Vygotsky. Os resultados da pesquisa levaram, nos relatos das coordenadoras pedagógicas, às seguintes conclusões: os conhecimentos
adquiridos em cursos de formação continuada, entre 2001 a 2004, foram parcialmente compartilhados na escola pelas coordenadoras
pedagógicas, portanto não houve impacto específico das ações desse período na prática escolar. As razões pelas quais esses conhecimentos não
se efetivaram foram principalmente as seguintes: falta de acompanhamento pela administração, ausência de operacionalização das ações, muitas
ações de formação ao mesmo tempo, formações que não levaram em conta as necessidades das profissionais.
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RESUMO
O uso das tecnologias tem revolucionado a comunicação em diferentes partes do mundo, e dentro desse contexto os povos indígenas também
tem se apropriado das diferentes ferramentas para se comunicar e buscar meios para beneficiar suas comunidades, tendo destaque a internet por
permitir unir povos de vários lugares do Brasil e do mundo através das redes sociais, blogs e portais, servindo até mesmo como mecanismo de
articulação dos povos indígenas em campanhas como da homologação da demarcação da Terra indígena da Raposa Serra do sol. Apesar dos
benefícios que essa acessibilidade proporciona, uma das maiores dificuldades no uso das tecnologias é manter as tradições, culturas e
principalmente a língua materna, sendo essa uma motivação para algumas lideranças não apoiarem a entrada desses recursos em suas
comunidades. Diante dessas dificuldades, Silva (2009) propõe a elaboração de um novo currículo e a capacitação dos professores indígenas que
promovam práticas pedagógicas com as novas tecnologias, as quais podem ser usadas para a divulgação, promoção e fortalecimento da cultura
local, permitindo "manter viva sua cultura armazenando registros no idioma nativo, arquivando e registrando mitos, lendas e os conhecimentos
ancestrais" (UNESCO, 2008). A pesquisa tem como objetivo principal obter um diagnóstico quanto aos conhecimentos prévios em informática dos
professores indígenas, alunos do curso de Licenciatura Intercultural no Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena da Universidade Federal
de Roraima, assim como analisar o uso do computador como recurso pedagógico nas comunidades indígenas. A pesquisa foi realizada no Instituto
Insikiran de Formação Superior Indígena, na Universidade Federal de Roraima. Foram entrevistados 214 professores indígenas através de
questionário com questões abertas e fechadas e questões de múltipla escolha. Os professores responderam ao questionário como avaliação
inicial no Tema Informática na Educação do curso de Licenciatura Intercultural. A pesquisa revelou que cerca de 51% dos alunos entrevistados são
do povo Macuxi, 30% Wapichana e os demais são dos povos Taurepang, Sapará, Yanomami, Ingaricó, Ye'kuana e Wai Wai e que estão distribuídos
em todas as etno-regiões do Estado. Quanto à frequência em que utiliza o computador, 30% afirmaram sempre usar, 40% utilizam com menos
frequência, os demais raramente ou nunca usaram. Desses, 60% usavam o computador para pesquisa de atividades escolar ou acadêmica, 42%
para o trabalho como docente, 35% usaram para pesquisa de modo geral e 13% para entretenimento. Confirmando o resultado da questão
anterior, 22 pessoas afirmaram nunca terem usado um computador antes, talvez por falta de oportunidade ou porque a sua comunidade não
possui um laboratório de informática ou nem mesmo energia elétrica. Quanto à interação da comunidade com o computador e seus recursos,
73% responderam positivamente. Apesar desse número ser bastante expressivo, poucos usavam como recurso pedagógico, sendo constatado
que apenas 16% usavam com frequência em suas aulas. O estudo mostra que o computador ainda é pouco usado como recurso pedagógico,
considerando sua importância como um forte aliado da escola, podendo dinamizar, estimular e até mesmo facilitar o processo de ensinoaprendizagem. A pesquisa revela que é preciso investir não apenas em acesso digital, mas também em inclusão digital de modo a fortalecer a
cultura de cada povo. Nesse sentido, é importante salientar que a escola tem um papel significativo no ensino do uso correto das tecnologias,
podendo divulgar, promover e fortalecer a cultura de cada comunidade, sendo necessário para isso a inclusão de propostas do uso das
tecnologias no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas indígenas.
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RESUMO
Tem-se observado por meio de pesquisas educacionais e escritos na área da educação que o nosso sistema educacional não prioriza a exploração
das diferentes inteligências propostas pela teoria de Gardner. Insiste-se apenas no desenvolvimento do raciocínio lógico e linguístico,
desprestigiando-se as demais áreas intelectuais, ou seja, a interpessoal, a intrapessoal, a cinestésica-corporal, a espacial e a musical. Segundo
Gardner, os seres humanos apresentam graus variados de cada uma destas inteligências. Postula que o propósito da escola deveria ser o de
desenvolver as diferentes inteligências e não limitar a ações que explorem apenas o raciocínio lógico e linguístico, pois, o preparo para a vida e
para as diferentes ocupações, exige o emprego de um leque de combinações intelectuais. Gardner propõe uma escola centrada no indivíduo,
onde sejam observadas as diferentes possibilidades cognitivas individuais, pois, segundo ele e sua equipe de colaboradores , as manifestações de
inteligência compõem um amplo espectro de competências que não pode ser limitado apenas ao raciocínio lógico e linguístico. O Objetivo
principal do presente trabalho foi verificar se os professores de ensino fundamental empregam, em suas ações com os alunos, as inteligências
múltiplas e de que forma estas estão sendo exploradas. O estudo foi feito em quatro salas de aula do ensino fundamental, durante o período de
60 dias, sendo que o tempo médio de observação foi de uma hora e quarenta e cinco minutos. As atividades que exploravam as diferentes
inteligências foram computadas pela frequência de ocorrência num relatório próprio de observação. Os dados parciais apurados até o presente
momento mostram um desprestigio por parte dos professores para empregarem atividades que explorem as diferentes inteligências múltiplas.
Apenas foi enfatizado o desenvolvimento do raciocínio lógico e linguístico, sendo que a inteligência corporal, a sinestésica, a musical e a
intrapessoal não apareceram em nenhuma das observações realizadas. Podemos concluir, até o presente momento, que os professores de
educação do ensino fundamental do grupo pesquisado, estiveram muito mais atentos a avaliar as capacidades lógicas e linguísticas, em
detrimento à investigação das diferentes capacidades ou talentos adormecidos no educando. O que o presente trabalho pode mostrar, até aqui, é
a possibilidade de novas pesquisas na área da educação, com maior leque de sujeitos, com o intuito de poder ampliar a discussão sobre as
distintas inteligências e não a padronização apenas de duas áreas dos saberes, atribuindo à educação um saber limitado.
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RESUMO
Este trabalho tem como objeto de pesquisa as itinerâncias de vida/formação de Carmen Teixeira e atividade profissional sob a perspectiva de
gênero onde entretece diversas implicações no âmbito da educação. O nosso interesse plasma-se na dimensão reflexiva do procedimento
biográfico sobre Carmen Teixeira, que nos permitiu tratar os componentes de sua formação pessoal/profissional e sua contribuição como
educadora e gestora como objeto-processo de pesquisa, mediante investigação de sua participação nos projetos desenvolvidos no âmbito da
educação integral e formação de professoras, além de sua vivência em outros espaços técnico-administrativos educacionais. É importante
percebermos que a área educacional se constitui notadamente pela presença da mulher no exercício do magistério. Na atualidade, a profissão
docente caracteriza-se como uma profissão de mulher, tratada como fenômeno natural que não incorpora a questão do sexo da professora como
um elemento significativo para a análise da proletarização do ensino, porquanto, passa a ser considerada com menor prestígio e profissionalismo
na estrutura da sociedade numa configuração de modelo patriarcal. Em contrapartida, quando se trata de reconhecimento profissional e prestígio
no âmbito da educação, são os homens que encontramos em posições de destaque, como educadores responsáveis por inovações pedagógicas
ou bases teóricas que podem determinar novos rumos para os problemas educacionais e modelos de referência de ampla utilização, sendo, por
isso, validados no cenário educacional nacional/internacional, a exemplo de Anísio Teixeira e Paulo Freire. Diante deste cenário, observamos uma
omissão deliberada de registros sobre a contribuição histórica das mulheres, educadoras, gestoras educacionais que cotidianamente se ocupam e
se ocuparam da educação de crianças e jovens no nosso país. O objetivo geral foi investigar e reconstruir as itinerâncias de vida/formação de
Carmen Teixeira e atividade profissional na educação da Bahia pelas lentes de gênero. Realizamos uma pesquisa biográfica, fundamentada nos
referenciais teóricos que consideram as epistemologias atinentes as histórias de vida e aos estudos de gênero, com uma abordagem qualitativa e
(auto) biográfica, utilizando a técnica da entrevista semi-estruturada com familiares, amigos, colaboradores, ex-alunos e professores para a coleta
de informações, além de materiais biográficos secundários. Buscamos, assim o desvelamento das barreiras que sistematicamente lhes foram
interpostas nas relações de gênero, no cenário político-educacional, no espaço público, predominantemente ocupado pelo sexo masculino, num
processo em que se configurou em visibilizar sua vida e atuação profissional como mulher/educadora.
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RESUMO
Este trabalho apresenta-se com dois objetivos, o primeiro deles é o de refletir sobre a prática de professores alfabetizadores, que enfrentaram,
cotidianamente, o desafio de levar a todos os alunos defasados na idade/série e, também, aos analfabetos a apropriarem-se da linguagem escrita,
sendo que esses alunos pertenciam às turmas do 3º ano do ensino fundamental da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro; o segundo é o de
relatar as transformações ocorridas nas ações docente e alfabetizadora, ressaltando comportamentos e conhecimentos primordiais ao processo
educativo, e principalmente, a prática da leitura e da escrita. Na época em questão, a defasagem e o analfabetismo desses alunos levou a equipe
gestora destas escolas a solicitar à Coordenadoria Regional de Educação uma parceria para ministrar, quinzenalmente, a formação continuada
para os referidos regentes, na sua sede. As dezessete escolas que compõem o lócus da pesquisa localizam-se em diferentes espaços geográficos
desta cidade. Com relação aos docentes, pode-se dizer que buscou-se conhecer suas formações acadêmicas, suas expectativas para seus alunos e
a entender como ressignificavam e se apropriavam das propostas metodológicas que lhes eram apresentadas. O presente trabalho traz o relato
das experiências dos momentos de formação dos docentes e as transformações vivenciadas por eles, pois com a presença de outras metodologias
no processo de ensino e aprendizagem ocorreram alterações no fazer escolar e, consequentemente, no ambiente das salas de aula destas escolas,
pois os alunos aprenderam a escrever, escrevendo e a ler, lendo; passando assim a entender o outro. Bem como, aprenderam sobre como, para
que e para quem se pode escrever. Isso foi se constituindo a partir do movimento de articulação do saber e do fazer de todos os envolvidos,
oportunizando a cultura, as diferenças e semelhanças dos alunos, dos professores, dos pais, das equipes gestora e formadora. Tornaram-se
evidentes as construções e interações aluno/aluno, aluno/professor, professor/professor durante os acompanhamentos feitos nas turmas. Em
síntese, com este trabalho buscou-se demonstrar a possibilidade de aprendizagem dos alunos – tanto dos que estavam em defasagem idade/série
quanto dos analfabetos, conferindo ao profissional docente a centralidade dos fazeres educativos e a participação no sucesso escolar de cada um
e da turma.

Titulo:

Lidando com a homossexualidade na escola, sem preconceito nem discriminação

247

Autor(es) Caroline Barreiros de Almeida
IES: UNESA
E-mail para contato: nbkw@globo.com
Palavra(s) Chave(s): Homossexualidade; Preconceito; Homofobia; Diversidade; Espaço Escolar
RESUMO
Negar a existência de homossexuais no espaço escolar é negar a natureza humana que se apresenta com características comuns próprias da
espécie, mas heterogênea de acordo com aspectos relacionados a gênero, etnia e cultura. Ao realizar as atividades da disciplina "Estágio
Supervisionado", foi possível observar como as instituições lidam com alunos homossexuais. Apesar das prescrições legais a favor de uma
educação igualitária, jovens e adolescentes sofrem discriminação e são marginalizados nas instituições de ensino, emergindo o problema a ser
investigado: compreendendo que o espaço escolar objetiva formar cidadãos sem preconceito, como os profissionais da educação devem lidar
com estudantes homossexuais, se os próprios educadores, em maioria, não aceitam a diversidade? O preconceito continua existindo em todos os
espaços, demandando pesquisas para aprofundar conhecimento sobre o tema, bem como buscar estratégias para acolher e socializar
homossexuais no ambiente escolar. Dessa forma, a pesquisa objetivou analisar como os homossexuais são tratados pelos docentes, gestores e
colegas, no âmbito escolar. A pesquisa bibliográfica esclareceu sobre a o percurso histórico da homossexualidade desde tempos remotos, bem
como pesquisar suas causas. Com abordagem qualitativa, a investigação ocorreu em 2012, em duas escolas do município de Petrópolis, RJ, uma
da rede pública , outra da rede privada, ambas de grande porte. Para coleta de dados foram realizadas observações e entrevistas semi
estruturadas com gestores, docentes e discentes das instituições. Fundamentaram teoricamente o estudo Fry, Macrae, Kupfer, Canen, Luck e
Mott. Evidenciar o preconceito sofrido pelos homossexuais foi fundamental para sugerir medidas que precisam ser tomadas em relação a essa
camada da população que ainda nos dias de hoje, ao se assumirem, sofrem com rótulos, bullying e homofobia, encontrando-se à margem da
sociedade.
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RESUMO
O Projeto, iniciado em novembro de 2011, com seleção de alunas bolsistas de Pedagogia, propôs-se a ampliar seu compromisso com atuação
mais responsável na utilização futura do material pedagógico em sala de aula, de modo especial, o livro didático, estabelecendo relação com o
contexto do aluno. Perceberam como docentes compreendem, utilizam e reconhecem a função do livro didático no processo de ensinoaprendizagem. Das centenas de pesquisas realizadas sobre o livro didático, grande maioria direciona-se à análise do texto impresso. Poucos são
os estudos que buscam analisar seu uso na sala de aula. Sabe-se que livros didáticos e não-didáticos são centrais na produção, circulação e
apropriação de conhecimentos, sobretudo daqueles sob responsabilidade da escola. Mas, até que ponto, mesmo sob o atual processo de escolha
do livro didático pelos professores, sua utilização envolve a realidade local em que se inserem seus usuários? A partir dos Estudos Culturais, a
pesquisa buscou analisar currículo e livro didático através de reconhecimento das condições locais das comunidades em estudo. Assim,
preocupou-se com análise do espaço físico, histórico, social e econômico, com o objetivo de garantir às alunas-pesquisadoras reflexão sobre
função formativa do livro didático. Partiu-se da hipótese de que não basta seguir um livro didático. Mais importante é pesquisar a realidade em
que se está inserido, para construir conteúdos numa proposta interdisciplinar, possibilitando formação do cidadão crítico, autônomo, autor de
seu próprio percurso. A partir de revisão bibliográfica, realizada num primeiro momento, foi cumprido cronograma que permitiu inserção em
campo.Através de acompanhamento de atividades desenvolvidas nas instituições parceiras, foram levantados dados com instrumentos próprios à
pesquisa qualitativa. A trajetória metodológica envolveu o self-report para solicitar do aluno-pesquisador e pesquisados como vêem a realidade
local; técnica da observação participante;entrevistas semiestruturadas a partir da pré-análise das situações físicas, históricas, socioculturais,
econômicas recolhidas na comunidade. Recursos técnicos de informática, fotografia, audiovisual permitiram produzir material concreto, utilizado
na oficina preparada para os professores das escolas parceiras, para integrar ensino, pesquisa e extensão. Dados coletados através de observação
e entrevistas foram organizados a partir de categorias previamente definidas: formação docente; embasamento teórico à prática docente; Projeto
Político Pedagógico da instituição e concepção de livro didático do professor. A análise e interpretação dos dados permitiu perceber que apesar
de 100% dos entrevistados terem concluído a graduação em Pedagogia, com grande contingente de pós-graduados na área de Educação, a
fundamentação teórica à prática apontada pelas docentes não se manifesta no dia a dia. A contextualização, tão necessária à adequação do livro
didático à realidade local não é visível na prática. Tal referência não aparece no projeto Político Pedagógico das instituições, mesmo quando se
propõem a formar o cidadão. Em relação à concepção de livro didático, todas as entrevistadas percebem que o instrumento não pode ser o único
a ser utilizado por professor e alunos. Mas, na realidade, foi o observado na maioria das práticas. Destaque para duas oficinas de devolução dos
resultados junto a professores das instituições parceiras. Oportunidade de se concretizar a finalidade da educação superior - integrar ensino,
pesquisa e extensão. Assim, percebe-se que a pesquisa cumpriu seus objetivos, de maneira a iniciar as bolsistas na prática investigativa e auxiliar
sua formação a partir do conhecimento da importância da ressignificação da função do livro didático em suas práticas futuras.
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RESUMO
Atualmente, pode-se verificar que há uma imagem distorcida sobre o corpo, o movimento e a Educação Física, para tanto, a disciplina Conteúdo,
Metodologia e Prática de Educação Física, ministrada no 4ª semestre da grade de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, torna-se componente
curricular importante na formação de professores da Educação Básica para reconstruir conhecimentos, saberes e práticas pedagógicas para as
novas demandas educacionais. Baseado no plano de ensino, verifica-se que esta disciplina constitui um espaço sistemático para a investigação e a
compreensão da Educação Física Escolar e objetiva contribuir com a construção da identidade do pedagogo numa visão integrada sobre o corpo,
movimento, esporte, lazer e jogos. Da atuação com esta disciplina desde 2010 e do trabalho com os alunos, o material didático específico para a
disciplina complementado com o estudo dos blocos de conteúdos contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), decorreu o objetivo
deste trabalho de apresentar uma metodologia de ensino para a aprendizagem sobre os blocos de conteúdos da educação física. Segundo os
PCNs, os blocos de conteúdos possuem como base o conhecimento sobre o corpo e temas propostos são os esportes, jogos, ginásticas, lutas, e
danças. Um dos objetivos específicos da disciplina é “ressignificar saberes sobre a prática da Educação Física Escolar e sua contribuição curricular
para a reconstrução do conhecimento contextualizado e interdisciplinar”, justificando assim, a importância deste trabalho. A metodologia
utilizada é baseada em relato de experiência. Para iniciar esta metodologia de ensino, no primeiro momento foi feito estudo sobre a definição e
importância da cultura corporal de movimento, estudo sobre os blocos de conteúdos dos PCNs e reflexão crítica do lugar do corpo na
aprendizagem. No segundo momento verificou-se se os alunos possuíam familiaridade com os temas propostos, aproximando-se assim da
educação significativa. No terceiro momento foi feita escolha dos temas em grupos e/ou sorteio, dando-se preferência para que os alunos
tenham autonomia na escolha do tema a ser estudado. Os temas trabalhados foram as Lutas (capoeira, karatê, judô), Ginástica (rítmica, ginástica
para crianças), Atividades Rítmicas (parlendas, batidas rítmicas), Danças (método Laban, folclóricas, da atualidade, espanhola), Jogos
(competitivos e cooperativos) e Esportes. Após a escolha do tema, cada grupo trabalhou o tema a partir da Proposta Triangular do Ensino da Arte,
idealizado pela professora e pesquisadora Ana Mae Barbosa (contextualizar, apreciar e fazer). Na Contextualização do tema cada grupo teve que
pesquisar sobre o tema, a fim de verificar a origem histórica, pensado sobre a interdisciplinaridade. Esta parte do trabalho foi apresentada para a
classe para que todos pudessem partilhar desses conhecimentos. Na Apreciação o grupo teve que mostrar um vídeo ou trazer grupo que
representasse o tema proposto. No item Fazer, cada grupo foi encarregado de mostrar “como se faz” e posteriormente elaborar uma estratégia
de ensino onde todos os alunos da sala pudessem “fazer” e ter a oportunidade de vivenciar os conteúdos. Após vários trabalhos apresentados foi
possível verificar que o resultado desta metodologia de ensino contempla a discussão e temas relacionados com a motricidade humana,
ampliando junto aos alunos a discussão estratégico-metodológica do corpo como conteúdo referente à cultura escolar integrada e às práticas
pedagógico-educacionais de movimento. Pode-se concluir sobre a importância das atividades lúdicas no processo ensino-aprendizagem. Esta
metodologia de ensino junto a disciplina curricular contemplou o corpo em movimento e suas potencialidades, envolvendo ações, reflexões,
diálogos, percepções e vivências estruturantes para o fazer e o saber integrado, com a adequação do uso dos recursos conceituais e materiais,
elementos constitutivos da ementa da disciplina. Nos relatos dos alunos, verificou-se que eles foram estimulados a conhecer, contextualizar e
vivenciar conteúdos nunca antes vistos. Pôde-se presenciar o prazer e envolvimento na aprendizagem e consequentemente a valorização de
conteúdos culturais na sua relação entre teoria e prática.

Titulo:

Narrativas orais, culturas do escrito e memória: revisitando a história da educação

249

Autor(es) Thatiane Souza; Flávia Alcântara*
IES: FESBH
E-mail para contato: flavialcantara@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Narrativas Orais; Culturas do Escrito; Memória; História da Educação
RESUMO
Este é um estudo voltado à compreensão da oralidade como processo educativo informal, em contexto de crescente legitimação de culturas do
escrito. O intuito desta pesquisa é investigar estratégias, rituais e/ou circunstâncias que marcam a exploração da linguagem oral transposta em
narrativas, e suas estratégias de circulação em espaços privados e públicos da capital mineira e outros municípios do interior de Minas Gerais, no
período de 1930 a 1960. Em seu desenvolvimento, por meio da História Oral, foram reunidos registros de narrativas orais por meio dos quais se
tornou possível categorizar e analisar uma variada tipologia de narrativas. Contar histórias é uma tradição cultural milenar, cuja transmissão de
narrativas envolve contadores e ouvintes os quais têm contribuído ao longo de séculos com a manutenção de uma tradição oral. Pode-se
perceber neste estudo como a memória desponta como elemento fundamental de reconstrução atualizada e renovada do passado, no tempo
presente. O uso da memória, evocando narrativas historicamente posicionadas, forneceu chaves investigativas para compreender as narrativas
orais como elementos envolvidos no desenvolvimento de processos não escolares de construção do conhecimento. Algumas categorias analíticas
foram criadas a partir das narrativas que eram contadas e ouvidas, a fim de melhor compreender-se sua circulação no período histórico
determinado, a saber: Lendas e histórias de assombração; Relatos de acontecimentos históricos; Contos e romances; Caracterização de tipos
populares; Relatos de tradições e costumes mineiros; Contos escolares. Além das narrativas de predominância pessoal, como casos de família e
narrativas do cotidiano comum, as demais narrativas indicadas como frequentes entre os entrevistados apontam para maneiras de se pensar a
difusão de conhecimentos variados, fora do âmbito escolar, por meio da oralidade. Tais narrativas eram transmitidas geracional e informalmente,
ou seja, passadas de pais a filhos, e entre amigos, vizinhos, conhecidos de forma mais ampla. Aspectos relacionados à cultura, a tradições e
crenças circulavam, e acredita-se que ainda circulam, entre indivíduos diversos. Outro dado interessante diz respeito a quem contava tais
narrativas, o que, de acordo com os relatos, levou aos seguintes índices: 34% pais, 25% avós, 21% tios, 8% rádio, 4% empregadas domésticas, 4%
tios, 4% tropeiro, coveiro, entre outros e, curiosamente, nenhum dos entrevistados apontou o professor como contador de casos ou de histórias
diversas. Esta pesquisa, ainda em andamento, pretende gerar novos dados cruzando a situação econômico-social e instrucional dos entrevistados
com a questão de circulação das narrativas. Por caminharem juntas, como elementos constituintes e fundantes da linguagem e comunicação
humana, oralidade e escrita despontam como objetos repletos de possibilidades investigativas. Até o momento, foi realizado um levantamento
médio de 50 narrativas diferentes, as quais serão organizadas em pequena coletânea de narrativas típicas de Minas Gerais, entre as décadas de
1930 a 1960.
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RESUMO
Este trabalho objetivou relatar alguns resultados de uma pesquisa qualitativa realizada com docentes que atuam na educação a distância de
cursos de graduação. A pesquisa investigou a funcionalidade pedagógica do fórum como meio de interatividade e de construção de aprendizado
colaborativo na era das redes sociais. Foi empregada a técnica do grupo focal para averiguarmos as práticas comunicacionais utilizadas pelos
professores na construção do conhecimento e a organização das atividades no ambiente virtual de aprendizagem ( AVA). E para a interpretação
dos dados sob o método da análise de conteúdo. Pensar em educação na Era da Informação, indubitavelmente, passa pela educação a distância
(EAD) e, igualmente, pelas redes sociais. Neste contexto é imperativo refletir sobre a funcionalidade pedagógica do fórum de discussão para a
construção do aprendizado pelo aluno na EAD. Considerando o cenário sociotécnico atual e estas questões expostas, estabeleceu-se como um
dos objetivo neste trabalho relatar dados de uma pesquisa que tinha como escopo investigar até que ponto os professores utilizam a
interatividade como estratégia didática na construção do conhecimento acadêmico. Percebemos que embora os professores reconheçam que a
EAD é uma inovação que demanda postura docente diferenciada e novas relações com o saber, eles não conseguiram distanciar-se,
completamente, do exercício da pedagogia da transmissão e transpor à lógica da linearidade. A adaptação ou transposição do ambiente
presencial para o cenário virtual ainda é um aspecto forte nesta modalidade. No entanto, pôde-se perceber que alguns professores buscam uma
identificação de seu papel social na EAD, pois entendem que a interatividade é uma estratégia didática sem a qual o fórum e a construção do
conhecimento não acontecem. Desta forma, sinalizaram a necessidade de capacitação docente para o desenvolvimento das habilidades de
mediação no trabalho online a fim, de tornar a EAD uma interface atrativa como são as redes sociais. Transpor o paradigma da linearidade, o
pensamento disciplinar significa uma mudança epistemológica, social e pedagógica na forma de ensinar, de aprender e de viver. O grande desafio
didático se coloca na mudança do olhar e do planejamento fragmentados para a orientação didática complexa e negociada de educação. O ensino
superior online e suas demandas não se eximem das grandes questões e desafios da Educação. O uso das TIC nos processos educativos não
solucionarão os problemas nessa área. O que definirá o aumento qualitativo da educação será o investimento na formação humana do professor
e em suas práticas educativas, na humanização das relações interpessoais e na perspectiva de um mundo complexo, relacional e conexo. Educar
não será mais apenas transmitir a informação de um conjunto organizado de conhecimentos, a função social e pedagógica do professor não se
limitará à exposição oral do conteúdo; aprender não será a memorização do assunto tratado na aula ou lido no livro adotado pela disciplina;
avaliação não será a reprodução da informação coletada na aula e verificada em uma prova para se testar a capacidade de assimilação do
educando, bem como, a prova não poderá mais ser elaborada de maneira desconexa de todos os outros conhecimentos vivenciados pelo
educando – dentro e fora do espaço acadêmico. A educação online precisa centrar-se no reconhecimento do sujeito social, na importância do
outro e dos processos coletivos para a construção do saber. E, sobretudo, na criação e manutenção de ambientes de aprendizagem que
favoreçam a interdisciplinaridade, a transversalidade, a mediação e a colaboração.
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RESUMO
A escolarização da literatura no livro didático de Alfabetização e Letramento será o objeto de estudo desta pesquisa que se orientará pelos
seguintes objetivos: contribuir para os estudos realizados no campo da linguagem, problematizando sobre o uso do texto literário no livro
didático de Alfabetização e Letramento; identificar os textos literários presentes na coleção didática e analisar a escolha por determinados
gêneros e autores, a incidência e a posição dos textos; analisar as adaptações exigidas pela transferência do texto literário de seu suporte original
para as páginas do livro didático e a seleção do fragmento que constituirá o texto; analisar a relação das propostas de leituras e das atividades de
compreensão que são apresentadas no livro didático com o processo de alfabetização e letramento vivenciado pelos alunos dos dois primeiros
anos do ensino fundamental. Irá compor o corpus da pesquisa, a coleção didática de Alfabetização e Letramento da Coleção Ápis – Letramento e
Alfabetização, das autoras Ana Trinconi Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi, editora Ática, destinadas aos dois primeiros anos do ensino
fundamental e que foram aprovadas pelo PNLD/2013 – Programa Nacional de Livro Didático. A pesquisa será alicerçada em procedimentos de
análise de conteúdo, conjugando abordagens quantitativa e qualitativa que conduzirão a dois momentos de coleta de dados: primeiro,
mapeamento dos textos literários; segundo, análise das propostas de leitura para o texto literário. O processo de formação do leitor literário na
escola é um tema que exige a discussão sobre a apropriação da literatura infantil pela escola, mais especificamente, a escolarização desse gênero
textual. A pesquisa ainda em fase de desenvolvimento está sendo construída seguinte forma: no primeiro momento foi feita a coleta de dados
através da ficha de instrumento de análise de textos presentes no livro didático; foram analisados todos os capítulos do livro inteiro da coleção
didática de letramento e alfabetização do 1º e 2º ano das séries iniciais do ensino fundamental. Está sendo identificado a seleção textual para
fazer um levantamento de todos os textos literários e não literários. No segundo momento será feita a quantificação dos dados coletados, para
ver a presença dos gêneros literários em relação aos outros gêneros textuais e a frequência dos diversos gêneros da literatura como: conto,
poema, trava-língua, história em quadrinhos, parlenda, etc. Os autores mais contemplados pelo Livro Didático e o suporte de fragmentos de
textos literários utilizados, análise das atividades propostas como: aquisição do sistema de escrita, leitura, produção de texto e oralidade. No
terceiro momento serão criadas categorias de análise para análisar as atividades propostas nos dois volumes da coleção Ápis. A pesquisa tem
como objetivo fazer uma análise da seleção de textos literários da coleção e da proposta de leitura que os acompanham, sendo assim, não é
objetivo especifico analisar as atividades propostas relacionadas ao conhecimentos linguisticos. Nesse sentido, toma-se como referência os
estudos de Soares (1999), Rodrigues (2006) sobre a escolarização da literatura, além de autores como Ribas (2005) e Morais; Albuquerque (2005)
que investigaram livros didáticos de língua portuguesa destinados aos anos iniciais do ensino fundamental. Consideram-se, ainda, os estudos
acerca da literatura infantil e do processo de formação do leitor literário. Essa fundamentação teórica sustentará e justificará os objetivos
apresentados, além de servir como orientação para a coleta dos dados e para a construção das categorias de análise que acontecerão durante o
processo de investigação.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Educação e Licenciaturas
Pedagogia

| 250

Titulo:

Percepções dos alunos do Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB sobre a avaliação institucional:
objetivos, finalidades, participação, implicações com a qualidade do ensino

251

Autor(es) Maria de Lourdes Oliveira Reis da Silva*; Joalêde Gonçalves Bandeira
E-mail para contato: lourdesoreis@gmail.com
IES: FIB
Palavra(s) Chave(s): Avaliação Institucional; Percepções dos Alunos; Implicações Educacionais; Desempenho Institucional
RESUMO
A Avaliação Educacional movimenta saberes e contribui para transformar a prática educacional, para a requalificação e aprimoramento de
processos formativos. A Avaliação Institucional é um dos âmbitos desta Avaliação e oferece amplas possibilidades para a melhoria dos processos
institucionais e formativos. Investigar como este processo se desenvolve no contexto de uma instituição de ensino superior, envolvendo a
participação e o comprometimento dos alunos, é questão de grande importância para a reflexão sobre a Avaliação Institucional como uma força
política e transformadora. Alvo de diferentes formas de avaliações ao longo da história da educação, vítima de um processo que é resultado de
leituras professorais a partir de expectativas relacionadas com as descobertas sobre ele ao longo das atividades docentes e discentes, o aluno
hoje é reconhecido como avaliador e participante de um processo que é, por excelência, ideológico e também um ato que se operacionaliza em
um contexto de negociação, a partir de um sistema de expectativas, sujeito às relações de poder internas e externas. Neste estudo os alunos
serão solicitados a descrever suas percepções e posicionamentos quanto aos objetivos, finalidades e implicações dessa avaliação com a qualidade
do ensino e com a sua formação profissional. Os saberes e as opiniões dos alunos sinalizam como eles se relacionam com essa avaliação e até que
ponto a compreendem. Trata-se de um estudo de caso, de inspiração na Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial, com descrição etnográfica e
análise de conteúdo, que permite ao pesquisador exercitar-se em uma experiência de investigação e de escrita que dá atenção aos etnométodos
(formas de se expressar e fazer) dos sujeitos e às implicações com o conhecimento no campo de estudo especificado. Foram definidas indagações
incontornáveis na configuração do problema: Como o aluno vê esse processo de Avaliação Institucional? Como ele se posiciona, além de marcar
um conceito para cada um dos critérios definidos nos questionários que lhe são apresentados? Como os alunos usam o poder que lhe foi
conferido para avaliar a instituição, o curso e os professores? Quanto aos benefícios da Avaliação Institucional, há que perguntar: quem está
sendo beneficiado com a avaliação da educação no Brasil? Qual o retorno dos seus resultados para os alunos, principais interessados no
desempenho institucional? Espera-se obter informações e dados necessários a uma abordagem compreensiva do objeto/problema de pesquisa,
que possibilite uma descrição do fenômeno no seu contexto e que traga uma visão, o mais aproximada possível, sobre como os alunos se
posicionam no processo de Avaliação Institucional. O trabalho de pesquisa está em andamento, na fase de aplicação de questionários mistos a
uma população de 2000 alunos do universo discente da IES; da realização de entrevistas com líderes de turma, para interpretação e análise dos
dados qualitativos com aprofundamento teórico e epistemológico; interpretação e tabulação dos dados quantitativos, apresentados em tabelas e
gráficos. Com a aplicação de questionários aos alunos desde maio de 2013, são apresentados os seguintes resultados parciais: a maioria dos
alunos que já respondeu ao questionário considerou a avaliação institucional como uma forma de traçar o perfil da instituição e de avaliar o seu
desempenho. Sobre a participação dos alunos neste processo, os respondentes consideraram que estão contribuindo para a melhoria dos
serviços educacionais ao sinalizarem os pontos fortes e fracos do desempenho institucional. Sobre o desempenho dos professores, a maioria dos
respondentes disse que avaliam exclusivamente os conhecimentos e a atuação do professor em sala de aula. Sobre as melhorias por eles
identificadas como consequência da avaliação institucional foram sinalizadas: qualidade dos professores, acervo e ambiente físico da biblioteca,
tecnologias e equipamentos eletrônicos, atendimento aos alunos e espaço físico da instituição.
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RESUMO
O objetivo dessa pesquisa é apresentar a análise de alguns discursos produzidos a respeito da(s) identidade(s) 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, das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores (MEC, 2002) e das Diretrizes Curriculares Nacionais Para o
Curso de Pedagogia (MEC, 2006). Esse estudo, realizado pelas alunas da Iniciação Científica do Curso de Pedagogia da UNESA, campus Niterói,
busca investigar algumas formações discursivas hegemônicas na formação de professores. O desenvolvimento da pesquisa foi realizado através
da elaboração, tabulação e comparação de resultados de dois questionários semiabertos. O primeiro deles totalizou 110 questionários aplicados
aos alunos do segundo semestre do curso de Pedagogia de 2011, inclusive os formandos, no campus Niterói. O segundo resultou em 97
questionários aplicados entre os alunos do curso de Pedagogia do segundo semestre de 2012, incluindo os formandos. Através dos dados obtidos,
buscou-se compreender alguns discursos hegemônicos que perpassam no cotidiano de uma amostragem de alunos que já são professores do
Ensino Fundamental e obtiveram alguma prática pedagógica no magistério. A partir da tabulação e análise dos resultados dos questionários, foi
iniciado um estudo comparativo com os textos documentais, tendo como referência teórica as pesquisas de Stephen Ball e de Alice Casimiro
Lopes a respeito da complexidade das políticas e das relações de poder desenvolvidas no ciclo de políticas. Os dados demonstraram que os
discursos dos alunos expressam mobilidade nos interesses, que ora se aproximam do perfil profissional prescrito nos documentos oficiais, ora se
distanciam. A conclusão é que esta oscilação está associada ao grau de clareza dos alunos quanto aos objetivos do curso de Pedagogia, que se
amplia no decorrer da experiência acadêmica, afastando-os ou aproximando-os do que prescrevem os documentos quanto à formação da
identidade docente.
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RESUMO
O presente trabalho pretende investigar os processos de implantação e implementação do “Programa Mais Educação” na esfera municipal, tendo
como referenciais teóricos as pesquisas sobre políticas públicas de currículo que abordam os conceitos de: recontextualização de Brasil Bernstein;
hibridismo de Stephen Ball e de Alice Casimiro Lopes; e também de educação integral e escola de tempo integral de Ana Maria Vilela Cavaliere. A
metodologia utilizada será qualitativa em que os dados coletados serão predominantemente descritivos. Serão analisados os documentos e as
legislações do MEC que referendam o programa desde a sua criação até o modelo atual com a finalidade de visualizar a proposta original e as
mudanças ocorridas no processo de sua implementação. Também serão consultadas as legislações municipais emanadas da Secretaria Municipal
de Educação de São João de Meriti que normatizam o programa naquele sistema de ensino. Num segundo momento será realizado um estudo
exploratório no âmbito das escolas municipais utilizando os seguintes instrumentos de pesquisa: observação da operacionalização do programa in
loco e entrevistas com o responsável pelo programa na Secretaria Municipal de Educação, equipe pedagógica, professores, monitores e
responsáveis pelos alunos que participam do programa nas escolas selecionadas. O critério para escolha das escolas será o maior tempo de
participação no programa. A pesquisa teve início no mês de abril e não deverá ser concluída até a apresentação da jornada científica. Pretende-se
apresentar no evento a primeira etapa dos trabalhos que tem por finalidade demonstrar o “Programa Mais Educação” como uma releitura da
proposta de “Educação Integral” com foco numa prática educativa rica e multidimensional.
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RESUMO
Uma característica marcante da sociedade atual é a presença maciça das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas atividades
profissionais, meio acadêmico e no cotidiano. Nesse contexto, se faz necessário que educadores discutam quais as estratégias pedagógicas devem
ser elaboradas para que os aparatos digitais possam beneficiar a Educação. Esse artigo apresenta a pesquisa sobre o projeto Tablet em sala de
aula da Universidade Estácio de Sá que tem o objetivo de promover a integração, de forma crítica, das Tecnologias Digitais e, mais
especificamente do aparato digital móvel tablet, aos processos de ensino e aprendizagem na instituição. Embora o projeto seja
reconhecidamente um sucesso do ponto de vista comercial, entendemos que, diversas ações deverão ser desenvolvidas, junto aos docentes e
discentes, para que ocorra o mesmo como recurso educacional. Essa pesquisa iniciou-se no mês de fevereiro de 2013 e tem a previsão de término
para em dezembro do mesmo ano. Por se tratar de um trabalho complexo e de grande relevância na área acadêmica de nossa instituição, foram
propostas as seguintes metodologias de pesquisa: questionários (presenciais e on-line), entrevistas nos campi, observação de campo e a pesquisa
bibliográfica. Nesse primeiro artigo da pesquisa são descritas as características do projeto, o seu embasamento teórico, o resultado parcial dos
dados obtidos, um case sobre o uso de recurso digital na Educação e conclusões iniciais. Por tratar-se de uma pesquisa-ação, a partir dos
resultados obtidos, a equipe do projeto propõe as seguintes ações pedagógicas: encontros, palestras, workshop, oficinas e cursos (presenciais e
on-line). Essa formação complementar tem o objetivo de capacitar nossos docentes, não só para o uso dos recursos digitais em sua prática
pedagógica, mas, principalmente, possibilitar o surgimento de metodologias pedagógicas inovadoras, com o uso da Tecnologia Digital, tão
necessárias para que nossa Educação possa ingressar no século XXI. Nosso entendimento é o de que os processos educacionais devem promover
a formação de pessoas que tenham como característica principal a autonomia intelectual. Os recursos digitais, quando usados de forma crítica e
consciente, podem colaborar nesse sentido. Conclue-se inicialmente que, em sua grande maioria, os docentes não utilizam os recursos digitais
disponíveis, inclusive o tablet, em sua prática pedagógica. Observa-se ainda que, na maioria das vezes, os aparatos digitais são usados, somente,
para expor os conteúdos da disciplina, e não para apoiar o desenvolvimento de estratégias pedagógicas baseadas na ação do aluno.
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RESUMO
Sabe-se que hoje em dia há uma visão diferenciada do que é o desenho infantil. Ele nos proporciona uma profunda compreensão da vivência das
crianças. Através do desenho, pode-se compreender as diversas situações que cada indivíduo presencia. O desenho infantil ou a representação
gráfica é uma das técnicas do conteúdo de artes visuais e um instrumento importante para o desenvolvimento de conhecimentos. O desenho foi
dividido em níveis, segundo Luquet, com o primeiro nível denominado Realismo Fortuito que se dividia em dois momentos. No primeiro
momento, considerado como involuntário, a criança não tem consciência de que as linhas traçadas por ela podem representar um objeto, ela não
tem intenção, não está querendo representar. No segundo momento, considerado como voluntário, a criança inicia sua representação com uma
intenção que pode não coincidir com a interpretação da produção final, isto porque a criança, ao terminar seu desenho, interpreta-o de acordo
com o que lhe é parecido. Até os dois anos e meio, aproximadamente, a criança se encontra nesse nível. O presente trabalho tem como objetivo
compreender e perceber a evolução da criança através dos seus traços, com o foco em crianças de 0 a 6 anos que frequentam a escola. Pelos
resultados dos desenhos, pode-se perceber a diferença entre um aluno que iniciou sua escolaridade antes dos três anos e outro que iniciou as
suas atividades escolares mais tarde, em torno dos seis anos. Esse trabalho é uma pesquisa exploratória sobre o desenvolvimento do desenho
infantil. Escolheu-se como suporte teórico a Psicologia do Desenvolvimento, pois historicamente é a uma das referências na educação infantil.
Embora Piaget não tenha dedicado seu tempo ao estudo dos desenhos infantis, ele reconhecia em Luquet um estudioso. Piaget aponta questões
do desenho das crianças, mas sempre tendo como ponto de partida o pensamento de Luquet, procurando estabelecer, por exemplo, os seus
conhecimentos em aspectos do desenvolvimento mental, ao desenvolvimento gráfico. Ele também chegou a ressaltar que o desenho pode servir
de base para teste de desenvolvimento cognitivo. Percebeu-se que Luquet, Lowenfeld e Piaget têm pontos em comum, que existe uma estreita
relação entre as fases do desenho infantil e as etapas evolutivas do desenvolvimento humano. Observa-se que não existem divergências
profundas entres esses pensadores, pelo contrário suas ideias complementam-se. Duas crianças matriculadas na rede particular de ensino, do
município de Petrópolis, tiveram seus desenhos coletados e analisados durante um ano, de maneira que o desenvolvimento apontado pelos
teóricos pudesse ser confrontado com a prática. Apesar da hipótese inicial supor uma diferença no desenvolvimento do desenho de um aluno que
iniciou sua escolaridade antes dos três anos e outro que iniciou as suas atividades escolares aos seis anos, ao se comparar o desenho das crianças
foi possível analisar que, independente da vivência escolar anterior, o desenvolvimento do desenho percorre as etapas sugeridas pelos teóricos,
corroborando que cada indivíduo tem seu ritmo próprio e se desenvolve. Uma vez que o estímulo e as propostas de atividades foram as mesmas,
inicialmente havia uma diferença que se tornou imperceptível ao longo do tempo. De acordo com sua maturidade, a criança parte do seu interior
para as experiências externas. Cada uma percebeu e determinou o momento e passou a relacionar os seus desenhos com suas experiências
externas. Os adultos podem apenas ajudá-las a reconhecerem e estabelecerem as relações cada vez mais detalhadas. Não tem a menor
importância se a criança estabelece essas relações um ano mais cedo ou um ano mais tarde. O essencial é a criança não ficar frustrada em suas
descobertas e experimentações.
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RESUMO
A educação a distância vem passando por um revolucionário processo de transmissão do conhecimento. A partir da implantação dos cursos de
graduação e das disciplinas online, o aluno que até então tinha uma postura passiva diante do que era transmitido pelo professor, passa a ser um
elemento interativo e construtor do seu próprio conhecimento. Porém, esta nova fase da EAD vem encontrando uma certa resistência do corpo
discente em querer participar deste novo momento educacional. Em função disso, esta pesquisa procurou investigar os motivos que levam a este
desconforto diante das disciplinas não presenciais, mediadas pelo computador. Para tanto, estabeleceu-se como objetivo geral, identificar e
avaliar a reação do alunado em relação às disciplinas oferecidas na modalidade online, em um curso de graduação, numa universidade carioca. Os
objetivos específicos são os de: a) identificar de que forma foram planejadas e estão sendo oferecidas as disciplinas online nesta instituição; b)
investigar em que medida o grau de satisfação ou insatisfação do alunado está relacionado com o ambiente oferecido pelas disciplinas online; c)
comparar em que medida as interações são mantidas pelos alunos e professores nestas disciplinas. O referencial teórico está estruturado a partir
dos seguintes elementos: a) história da internet; b) conceitos de ciberespaço e cibercultura; c) a educação na cibercultura; d) a EAD e o online; e)
o papel do professor na modalidade online; f) a importância do desenho instrucional; g) a interatividade na construção do conhecimento. Como
metodologia, escolhemos coleta de dados feita através de uma pesquisa qualitativa, realizada com alunos que estudam ou estudaram em
disciplinas online; a formação de um grupo focal composto por estudantes, de ambos os sexos, que estivessem matriculados nestas disciplinas; a
observação e participação do alunado em comunidades virtuais que discutam sobre a rejeição às disciplinas online e entrevistas com professores
que ministram estas referidas matérias. Os resultados apontaram que: a) existe realmente um desconforto tanto por parte daqueles que
estudam, quanto dos que ministram disciplinas online; b) o processo de interação praticamente inexiste nesta modalidade, entre aluno-professor
e aluno-aluno; c) a qualidade dos textos postados para estudo e as interfaces utilizadas como elementos para participação do alunado são
desestimulantes; d) alguns professores questionam seu real papel nesta nova modalidade da EAD. Os resultados obtidos revelam que há uma
necessidade urgente de se repensar e rever o que vem sendo praticado nas disciplinas online tanto pelos alunos, quanto pelos professores.

Titulo:

Análise da ancoragem da representação social da educação física escolar elaborada por professores desta
disciplina nas teorias metodológicas da educação física

254

Autor(es) Maria de Fátima Ferreira de Vasconcelos; Leilany Catariny dos Santos; Pedro Humberto Faria Campos*
E-mail para contato: pedrohumbertosbp@terra.com.br
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Representações Sociais; Educação Física Escolar
RESUMO
Este estudo investigou a prática da Educação Física nas escolas segundo os princípios da Teoria das Representações Sociais na busca de
compreender esta disciplina por meio da identificação da ancoragem das representações sociais da prática da Educação Física Escolar,
identificadas em estudo anterior, nas abordagens teóricas desta disciplina. Em estudo realizado nas produções bibliográficas existentes constatase um distanciamento entre o que é proposto em seu campo de conhecimento, na legislação que orienta a esta prática e a realidade existente nas
instituições de ensino. Além disso, estudos de Representações Sociais mostram que esta é vista como uma disciplina de menor valor pedagógico
em comparação com as demais disciplinas. Esta pesquisa foi composta por etapas específicas com objetivo de análise da ancoragem da
representação social da prática da educação física escolar por professores de educação física identificada em estudo anterior, nas teorias
metodológicas da educação física. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram aplicados questionários a professores de Educação Física,
atuantes em escolas públicas e privadas e os dados coletados foram tratados por métodos de análise segundo a abordagem estrutural: análise de
similitude. Os resultados obtidos em estudo anterior indicaram que a Representação Social identificada está supostamente organizada com os
elementos LÚDICO e DESENVOLVIMENTO como centrais e ESPORTE, MOVIMENTO, CORPO e JOGOS como elementos situados no sistema
periférico. Os dados obtidos no estudo atual demonstram que a representação social identificada está ancorada nas abordagens metodológicas
da Educação Física DESENVOLVIMENTISTA e PSICOMOTORA, no entanto os professores entrevistados expressaram com ênfase elementos
relacionados à abordagem ESPORTIVISTA. Pôde ser percebida uma aparente contradição e inconsistência entre o discurso dos professores e o que
estes apresentam como elementos inerentes à sua prática, o que pode ser justificado pela adoção de um discurso normativo por parte destes
professores. A análise realizada por meio do método de similitude nos permite concluir que a Educação Física escolar, para este grupo de
professores está organizada em torno de uma prática que está a serviço do DESENVOLVIMENTO, portanto da organização PSICOMOTORA do
aluno e este desenvolvimento é promovido por meio de estratégias LÚDICAS e ESPORTIVAS. Os conteúdos CRÍTICOS se fazem presentes no
discurso dos professores como um ideal de prática a ser concretizado, contudo estes conceitos não se encontram inseridos aos conceitos
referentes às demais abordagens e não são expressos em sua prática.
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RESUMO
O presente trabalho busca realizar um estudo preliminar de pesquisas atuais sobre as representações sociais a partir do discurso de professores
sobre a inclusão educacional, com o objetivo de investigar as práticas destes e suas particularidades, a partir de estudos que utilizam o aporte
teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais. Desta forma, a presente pesquisa tem como objetivo compreender quais são as
crenças construídas, partilhadas e mantidas no grupo que conduzem as práticas presentes no ambiente educacional, isto é possível segundo
pesquisas que buscam compreender e analisar os sistemas de significação do pensamento de certos grupos de professores e como estes estão
enraizados, construídos socialmente, orientando práticas e justificando as mesmas. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da presente
proposta, foi a análise de 9 pesquisas publicadas em Anais de Congressos e Jornadas, além de Periódicos, no período entre 2004 e 2012, que
investigam as representações sociais de professores do Ensino Fundamental da rede pública de ensino, com curso superior (na grande maioria
Pedagogia), além de professores especializados, com relação ao fenômeno da Inclusão Educacional. A partir da investigação sobre as pesquisas
analisadas, é possível afirmar que, com relação aos métodos de coleta a maioria das pesquisas utilizou: testes de livre evocação, questionários e
entrevistas semi-diretivas. Com relação às técnicas de análise os pesquisadores utilizaram a análise de evocação e análise de conteúdo. Os
resultados das pesquisas analisadas apontam que os professore apresentam certa insegurança para o trabalho de inclusão, pois alegam falta de
formação, e declaram esta não ser suficiente para a prática com o aluno diferente, seja ele pessoa com deficiência ou com necessidades
educacionais especiais. A representação sobre a inclusão e a educação inclusiva trata da afetividade, reconhecida nas pesquisas a partir da relação
entre o professor-aluno incluído, baseada ainda em uma visão romantizada onde o amor, a compreensão, a dedicação, o dom, a atenção e o
respeito é o que alicerça o trabalho docente neste sentido. A partir do levantamento realizado foi possível concluir que, mesmo com formação
superior, os professores declaram esta ser insuficiente para o trabalho com alunos diferentes. É neste contexto também que observa-se um
discurso politicamente correto denominando o respeito à diferenças como um chavão, pois é necessário aceitar o outro, mas sem compreender
qual o real sentido do princípio da normalização, que sobrevive mesmo em uma sociedade que tem enraizada em suas concepções uma exclusão
velada e construída através dos tempos. Com relação ao aluno diferente, percebe-se uma caracterização do mesmo, ainda carregada pela
incapacidade, caracterizado pelo comportamento fora do padrão, com aprendizagem problemática, mostrando que o profissional responsável
por educar este indivíduo deve ser diferente também, mais dedicado e responsável. Mas, este profissional mostra em algumas pesquisas que
sente-se incapaz também e, que todas as estratégias que conhece são insuficientes para o trabalho com a inclusão, como suas próprias condições
de vida, como baixos salários, falta de condições de trabalho, fazendo com que estes sejam fatores que engessam sua prática e que refletem
como um espelho suas preocupações e ansiedades. Entre todos os trabalhos elencados acima, poucos citam a exclusão como fator
preponderante para compreender a inclusão educacional, e em nenhum deles este tema é desenvolvido como base para o estudo das
representações e práticas de inclusão, mas torna-se e urgente e necessário fazê-lo. Desde a Antiguidade a pessoa diferente foi “eliminada de
alguma forma”, vale só o que é perfeito para o grupo, evoluímos, conhecemos diferentes realidades, construímos novos conceitos, mas ainda
escolhemos quais são os melhores.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo descrever a investigação acerca das percepções construídas por alunos-docentes, militares e civis, sobre o
desenvolvimento e a avaliação de atributos afetivos necessários à docência online. O contexto do estudo foi o Estágio Setorial de Instrutores
Online (ESIO), curso de capacitação de professores / tutores do Departamento de Educação e Cultura do Exército – órgão de direção setorial do
Exército Brasileiro responsável pelo planejamento e coordenação do ensino militar. Desse objetivo foram extraídas três questões de estudo que
nortearam a referida pesquisa: (a) como os atributos afetivos foram explorados no curso, segundo os capacitados; (b) que atributos são
visualizados como mais pertinentes ao desempenho docente desses capacitados; (c) e que diferenças podem ser apontadas entre as percepções
dos alunos militares e as dos alunos civis em relação ao desenvolvimento de atributos afetivos para a docência online. A abordagem teórica que
serviu de base para o estudo e que subsidiou a análise dos resultados se baseou em três eixos: (a) conceito e importância da afetividade nos
processos educacionais; (b) características da docência online; e (c) atributos afetivos: conceito e processos avaliativos. Em função do teor do
objetivo geral e de suas questões de estudo, a pesquisa se alinhou à perspectiva do construtivismo social, buscando compreender os significados
atribuídos ao curso, mais especificamente ao desenvolvimento docente de atributos afetivos. Os dados foram coletados por meio de
questionários online aplicados aos alunos e às professoras do curso, sendo tratados qualitativamente. Participaram da pesquisa 18 docentes
militares, alunos da primeira edição do estágio; 14 professores civis, alunos da terceira edição; e quatro professoras tutoras do curso. A análise
dos dados coletados permitiu confrontar os resultados, considerando-se os dois grupos participantes da pesquisa: militares e civis. A etapa
conclusiva se direcionou para as respostas às três questões de estudo. Entre os resultados alcançados, destacam-se: (a) os atributos foram
desenvolvidos nas diversas atividades pedagógicas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem utilizado no curso (EBaula); (b) os fóruns, a
troca de informações, a interação, os questionamentos, as cobranças e o feedback emergiram como elementos fundamentais no
desenvolvimento dos atributos; (c) o atributo considerado mais relevante pelos alunos foi a sociabilidade; (d) a proposta foi percebida de forma
bastante positiva pelos alunos e professoras. Os alunos visualizaram a proposta como ‘ousada’ e ‘gratificante’, especialmente pelo seu potencial
no sentido de ajudar o docente a lidar com os desafios da sala de aula online. Eles compreenderam, também, que a aprendizagem desses
atributos não diz respeito apenas à educação online, mas se projeta para a sala de aula presencial. Espera-se que esta pesquisa contribua para o
Exército Brasileiro, corroborando o entendimento que existe em seu âmbito sobre a relevância da avaliação de atributos afetivos no contexto da
vida militar. Admite-se, também, que o estudo oferece subsídios para propostas fora do ensino militar que pretendam colocar em prática a
avaliação dos atributos afetivos.
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RESUMO
A aprendizagem de lógica de programação é um ponto chave em cursos ligados à ciência da computação no Ensino Superior, porém seu
aprendizado não é simples, o que contribui, inclusive, para evasão nos primeiros períodos da graduação. O objetivo das disciplinas dedicadas ao
tema é desenvolver conhecimento sobre os elementos básicos para a elaboração de programas de computador, o que depende de estruturas de
raciocínio lógico que deveriam ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica. Seu aprendizado servirá como base para inúmeros outras
disciplinas que compõem os cursos da área. Por ser de difícil aprendizado devido ao fato de, entre outros fatores, exigir alto nível de abstração é
considerada causa de desmotivação do alunado. Esta pesquisa visa verificar se a aprendizagem realizada por meio de práticas de autoria contribui
para o desenvolvimento da autonomia de alunos levando ao envolvimento com a disciplina e à construção dos conhecimentos fundamentais da
área da lógica de programação. A pesquisa pressupõe intervenção direta dos pesquisadores no campo (pesquisa-ação) com a realização de um
curso básico de programação para alunos iniciantes (primeiros períodos) utilizando linguagens de programação criadas especialmente para a
aprendizagem e o desenvolvimento de estruturas lógicas de pensamento (Logo e Scratch). Estas serão apresentadas como linguagens de
modelagem para o ensino de lógica de programação. Os alunos terão autonomia para gerenciar o processo de aprendizagem: deverão
desenvolver atividades cujas propostas serão apresentadas por eles e elaboradas em diálogo com colegas e professores. A pesquisa será um
estudo qualitativo. O referencial teórico trata de autonomia e sua relação com as práticas de autoria. A pesquisa encontra-se em fase de
desenvolvimento e, portanto ainda não há resultados a serem apresentados. Acredita-se que ao final da mesma, os alunos que participaram do
processo tenham desenvolvido os conceitos trabalhados de maneira satisfatória. Como resultado, espera-se chegar a estratégias e metodologias
que viabilizem aprendizagem da lógica e dos conceitos básicos de programação com a participação e o vivo interesse dos alunos pela disciplina e,
consequentemente contribuindo para minorar a evasão.
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RESUMO
A velocidade com que os conhecimentos se tornam obsoletos, tendo em vista o advento da globalização e da integração e interação digital, bem
como a exigência do mercado de trabalho por profissionais cada vez mais qualificados e antenados com as inovações tecnológicas, mudanças
sociais e comportamentais, faz com que o trabalhador necessite ampliar seu grau de conhecimento e de formação. Aqueles que apenas possuem
uma formação secundarista procuram meios de se enveredar no mundo acadêmico e, assim, tornarem-se, trabalhadores-alunos, para quem já
está inserido no mercado de trabalho ou alunos-trabalhadores para aqueles que só estudam e pretendem ingressar ou serem absorvidos no
mundo profissional, demonstrando após sua graduação, capacidade de atingir e superar as exigências de um mercado cada vez mais competitivo.
No ano de 2010, segundo o INEP, o ensino superior no Brasil, tinha 6.379.229 estudantes matriculados. Desse total, 63,5% estudavam à noite.
Essa gama de graduandos, que em geral, trabalha durante todo o dia e vai direto do local de trabalho para a instituição de ensino, enfrenta várias
dificuldades durante o seu período de graduação tais como: problemas de trânsito, dificuldade de transportes coletivos, de segurança pública, e
de cunho particular entre outros. Esta pesquisa, por meio dos percentuais obtidos com a aplicação de um questionário entre graduados e pósgraduados, corrobora com os trabalhos já apresentados em anos anteriores, abordando o tema dos problemas e dificuldades dos alunos dos
cursos superiores noturnos e suas superações para conseguirem a graduação. Este trabalho, no caráter metodológico, é composto de uma
pesquisa bibliográfica e de campo, de caráter meramente exploratório, por meio da aplicação de um questionário, respondido por graduados e
pós-graduados, concluintes de cursos noturnos, num corte temporal entre 2009 e 2010 escolhidos aleatoriamente. O objetivo desta pesquisa é
tentar identificar e quantificar percentualmente os problemas e dificuldades enfrentados pelo grupo pesquisado, durante o período de sua
formação acadêmica e tentar responder as seguintes perguntas: Qual o papel desempenhado pelos graduandos do turno da noite: alunos ou
alunos-trabalhadores? Quais as principais dificuldades enfrentadas por esses alunos durante o período da graduação para obtenção da formação
acadêmica? O trajeto do ensino superior no Brasil, principalmente o noturno, retrata a luta dos trabalhadores por oportunidades de estudar,
mesmo trabalhando oito horas diárias ou mais. Os estudantes precisam, assim, conciliar trabalho e estudo, na maioria das vezes sem apoio
financeiro do Estado, acreditando que o estudo poderá melhorar a sua condição de vida. Infere-se da pesquisa realizada que os estudantes dos
cursos noturnos de graduação continuam enfrentando problemas e dificuldades tanto de ordem pública como particular. Mostra, também, que
os trabalhadores alunos e os alunos trabalhadores estão antenados com a necessidade crescente de atualização e profissionalização requeridas
pelo mercado de trabalhado que está em constante ebulição transformadora. As dificuldades do dia-a-dia do estudante do ensino superior
noturno, que em geral, após um dia de trabalho, vai direto de seu local de trabalho à instituição de ensino, enfrentando as dificuldades de
transportes, trânsito, cansaço físico e mental e a falta de segurança, poderiam ser amenizadas por políticas e ações da administração pública, e
também em alguns casos, da própria iniciativa privada. Conclui-se que não há uma diferença entre os graduandos dos cursos noturnos, ou seja,
eles estão enquadrados ou classificados no viés de trabalhadores alunos, bem como alunos trabalhadores e as principais dificuldades enfrentadas
pelos graduandos noturnos são em ordem decrescente de apontamentos: cansaço físico e mental, aulas expositivas e cansativas, transporte
coletivo ruim e deficitário, excesso de cadeiras e material didático por semestre, horário de início e término das aulas, alimentação, condição
financeira e, por último, a segurança.
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RESUMO
Embora muitas instituições já estejam utilizando o meio online como apoio às suas atividades do ensino presencial, existem ainda poucos estudos
em relação às redes sociais como ferramentas auxiliadoras da aprendizagem. Considerando a importância que essas redes vêm assumindo na
sociedade contemporânea, este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa desenvolvida utilizando o Facebook, com o objetivo de
verificar a possibilidade do uso dessa rede social como apoio ao ensino presencial. O trabalho foi realizado com alunos do 3º período do Curso de
Pedagogia do Centro Universitário de Barra Mansa – UBM. Utilizou-se a abordagem qualitativa, considerando-se a necessidade de, em
determinados momentos, lançar mão também de dados quantitativos. A pesquisa foi conduzida por meio de uma pesquisa-ação, constituída de
três passos: primeiro, um estudo exploratório utilizando questionário para estabelecer o perfil dos alunos, no que diz respeito principalmente ao
uso do computador e da rede social em questão. Em seguida, iniciaram-se as postagens, no Facebook, de conteúdos relacionados à disciplina, de
forma ainda não sistemática, buscando observar o comportamento (postagens e comentários) dos alunos no ambiente virtual. Ao final, foi
aplicado um novo questionário com o objetivo de colher as opiniões dos alunos sobre a experiência na rede social e na disciplina Didática e
Tecnologia. A utilização do Facebook como apoio ao ensino presencial evidenciou diversos pontos positivos que se harmonizam com três
conceitos: a construção do conhecimento pela interação com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas, postulada por Piaget; o
sociointeracionismo de Vygotsky, que estabelece que a aquisição do conhecimento se dá pela interação do indivíduo com o meio, destacando a
importância da atuação dos membros do grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo; e, finalmente, Moran afirmando que o indivíduo
aprende quando: realiza atividades de colaboração e interação; confronta-se com conteúdos que lhe sejam significativos, próximos, relacionados
ao seu contexto de vida; é acolhido pelo grupo de interesse; recebe feedback de incentivo do professor; e aprende pelo prazer, porque gosta de
um assunto, de uma mídia, de uma pessoa. Verificou-se que, utilizado como apoio ao ensino presencial, o Facebook torna-se um meio
estimulante, acolhedor e eficiente, proporcionando oportunidades para a criação de um ambiente prazeroso, baseado em cooperação e
colaboração.

Titulo:

Formação profissional e juventude: análise de um programa de qualificação profissional derivado da Lei da
Aprendizagem

Autor(es) Rosiléa dos Santos Amatto Pires; Laélia Carmelita Portela Moreira*
E-mail para contato: moreira.laelia@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Juventude; Lei da Aprendizagem; Competências

257

IES: UNESA

RESUMO
A pesquisa teve como objetivo analisar de que forma as competências desenvolvidas em um programa de qualificação profissional, mediada pela
Lei da Aprendizagem, contribui para a formação de jovens aprendizes. A pesquisa analisa os chamados cursos de aprendizagem profissional,
apontando as contradições e possibilidades presentes nessa política pública. A análise do Conceito de Juventude e das Políticas Públicas voltadas
para a juventude está baseada na obra de Faleiros (2008); Novaes (2009) e Silva e Silva (2011). Para a discussão dos conceitos de qualificação e
competências foram analisados os trabalhos de Deluiz (2001), Velasco (2007), Ramos (2011) e Sacristán (2011). A metodologia incluiu, além de
análise documental, entrevistas abertas com os seis participantes do Projeto Jovem Aprendiz do Hospital de Olhos de Niterói, com os monitores
das atividades práticas de trabalho e com os representantes da agência qualificadora responsável pela parte teórica do programa, o Instituto
Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET). A dissertação está estruturada em três partes principais: a primeira discute os
temas Juventude, Trabalho e Políticas Públicas e a formação dos jovens aprendizes de acordo com a Lei da Aprendizagem. A Segunda parte
apresenta uma discussão sobre os conceitos Qualificação e a pedagogia das Competências, bem como as tensões provocadas por sua aceitação
no meio educacional. Na Terceira parte apresentam-se as características dos jovens aprendizes, dos cursos de aprendizagem aplicados pela
Agência qualificadora e os resultados da pesquisa. Como resultado, a pesquisa evidenciou que o curso desenvolvido pela agência qualificadora
não favorece uma aprendizagem teórica, conceitual, nem o desenvolvimento de competências intelectuais, de forma sistematizada e continuada.
Estas são desenvolvidas pelo aprendiz na prática, com os colegas de trabalho, na própria execução das atividades no local de trabalho. O que
ganha espaço nestes programas são as competências comportamentais, ou sociais, das relações humanas. Os conteúdos dos cursos são
ministrados em programas curtos, rápidos e genéricos. Constatou-se, por fim, uma lacuna no que se refere ao conhecimento técnico-funcional do
curso de formação em relação às necessidades específicas da função a ser desempenhada.
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RESUMO
Neste estudo foi realizada uma investigação da prática da Educação Física nas escolas sob a ótica da Teoria das Representações Sociais na busca
de compreender esta disciplina, em sua especificidade: “teoria-prática” por meio da identificação das representações sociais que os professores
de Educação Física elaboram de sua prática. O estudo expôs a trajetória da Educação Física nas escolas, trajetória essa marcada por contribuições
diversificadas decorrentes de mudanças na legislação específica, bem como 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. A hipótese
formulada, portanto está organizada no princípio de que a identificação das representações sociais existentes desta prática pode promover
respostas em direção a uma prática cuja identidade possa estar mais definida. 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: análise das evocações e similitude. Por meio da análise inicial a representação social
identificada da prática da Educação Física encontrada está supostamente fundamentada em elementos em torno do DESENVOLVIMENTO e do
LÚDICO como elementos centrais e o ESPORTE, CORPO, MOVIMENTO e JOGOS como elementos relacionados ao sistema periférico desta
representação. Em uma análise subsequente pudemos concluir professores demonstraram, por meio de um discurso elaborado, que estes
identificam a importância pedagógica da Educação Física escolar vinculada ao desenvolvimento humano que é propiciada por meio da prática dos
elementos esportivos inseridos em um ambiente lúdico. Os professores reconhecem ainda a importância das abordagens críticas como um
referencial de ideal, no entanto por meio de um discurso espontâneo estes demonstram claramente que a sua prática é regida por referenciais
desenvolvimentistas, psicomotores. Também foi identificado que o conjunto dos princípios esportivistas ainda se apresenta com forte expressão
nas práticas escolares. O que foi justificado pelos professores como uma característica fundamental para a prática escolar pois estes entendem
que o esporte aplicado de forma lúdica favorece o desenvolvimento do aluno.
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RESUMO
Concordando com os resultados de Choppin (2004) sobre a primeira função essencial do livro didático – a função referencial, curricular ou
programática – corroborada pela opinião de Krasilchik (2000), de que os livros didáticos continuam a servir de apoio e orientação aos professores
para a apresentação dos conteúdos, resolvemos fazer um estudo comparativo dos conteúdos programáticos de livros didáticos de biologia
utilizados em nossas escolas, por acreditarmos que tais obras devam refletir as mudanças ocorridas nos conteúdos programáticos trazidos pelas
reformas educacionais. O objetivo do estudo foi investigar o valor atribuído pelos autores, nas diferentes obras, aos diferentes temas
apresentados nos citados livros. Para atingir tal propósito, partiu-se do pressuposto de que o número de páginas que um autor dedica a um
determinado assunto seja diretamente proporcional ao valor que esse autor dá a esse assunto. Portanto, o estudo constituiu-se no cálculo
percentual de páginas dos livros destinados a determinados temas e posterior comparação. O critério para a escolha dos livros a serem
comparados foi o de selecionar os livros didáticos editados antes da reforma de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96) e os
livros de didáticos editados depois dela. No que diz respeito aos autores, foram utilizados dois critérios: no primeiro grupo estão presentes os
autores que possuem obras publicadas antes e depois da citada reforma. (Amabis & Martho, César & Sezar, Linhares & Gewandsznajder, Sônia
Lopes e Wilson Paulino). O segundo grupo é composto por autores cujas obras foram aprovadas na avaliação da edição do PNLD 2012. (João
Batista Aguilar et al, Nélio Bizzo e Mendonça e Laurence). A escolha dos temas a serem perquiridos foi orientada por uma análise feita nos 8 livros
didáticos aprovados no PNLD de 2012. Essa investigação permitiu a evidenciação de sete temas considerados principais: Citologia, Zoologia,
Botânica, Fisiologia Animal, Genética, Ecologia, Evolução. A análise dos resultados revelou citologia como o tema mais importante. Tal fato não
causa nenhum espanto. Afinal, o objeto de estudo da Biologia são os seres vivos, e a unidade básica, funcional dos seres vivos é a célula. Os ácidos
nucleicos e as proteínas são as moléculas mais importantes nos processos vitais. Os ácidos nucleicos armazenam no núcleo celular as informações
genéticas e a transmitem para o citoplasma para que ocorra a síntese de proteínas. Essas são responsáveis pelas inúmeras reações enzimáticas
que ocorrem na célula ou têm papel estrutural. É na célula que também ocorre o metabolismo energético, seja na forma de respiração ou da
fotossíntese. Processos como mitose e meiose garantem o sucesso do crescimento e da reprodução dos seres vivos, isso para se falar o mínimo. É
difícil compreender seres vivos se não se conhece o que ocorre no interior das suas unidades funcionais – a célula. O segundo, terceiro e quarto
colocados - Fisiologia Animal, Zoologia, e Botânica, respectivamente - mais uma vez, não foi motivo de surpresa. Ao analisar a definição de
Biologia do parecer CNE/CES 1.301/2001, já mencionado, por partes, podemos verificar que a Biologia é a ciência que estuda os seres vivos (grifo
nosso), portanto os animais, os vegetais e os microorganismos. Para se estudar os seres vivos há que se falar dos processos e mecanismos que
regulam a vida (grifo nosso),ou seja, fisiologia e genética, quinta colocada. A terceira parte da definição, que estuda a relação entre eles e o meio
ambiente (grifo nosso), refere-se à Ecologia, sexta colocada, e de certa forma à Evolução, na sétima e última posição.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi identificar elementos da formação técnica que favorecem o acesso dos jovens na busca do primeiro emprego por
intermédio do Projeto Soldado Cidadão (PSC). O Projeto em questão é uma política pública educacional do governo federal lançado no governo
do Presidente Lula da Silva em 2004, cuja finalidade é oferecer qualificação técnica-profissional aos militares licenciados, por término do serviço
militar, possibilitando-lhes concorrerem ao mercado de trabalho em melhores condições. Segundo dados do Ministério da Defesa, de 2004 a
2011, foram habilitados mais de 141 mil jovens. O eixo estudado foi "educação, juventude e trabalho”, amalgamado pelos aspectos inerentes aos
jovens brasileiros e na difícil transição da escola para o mercado de trabalho. Estipulou-se o seguinte problema: como o PSC contribui para a
formação técnica necessária para o primeiro emprego durante o Serviço Militar inicial? A metodologia utilizada foi qualitativa, com uma pesquisa
documental exploratória inicial. Como instrumento de coleta, foram disponibilizados questionários com perguntas abertas e fechadas,
direcionados aos egressos dos cursos e aos marinheiros-recrutas matriculados na turma 2012-2 em centro de instrução da Marinha do Brasil, e
também para o gestor do Projeto no Ministério da Defesa, sujeitos do estudo. O desenvolvimento da pesquisa constituiu-se como um estudo de
caso, tipo único, cuja unidade de análise foi o próprio PSC. O lócus da pesquisa foi o Centro de Instrução Almirante Alexandrino, da cidade do Rio
de Janeiro, que tem como missão a de preparar praças - pessoal de nível técnico - para as funções que serão desenvolvidas nas diversas
organizações militares da Marinha. A pesquisa envolveu estudos sobre: juventudes, condição juvenil e o ser jovem no século XXI; políticas
públicas, em especial as ligadas às juventudes; o ensino profissional técnico; e o próprio Projeto e o Serviço Militar nos dias atuais. Os resultados
apontaram para uma questão preocupante: apenas 18% dos respondentes estão empregados e gerando renda, quer na economia formal ou
informal. A grande maioria, 64%, encontra-se empregado, fato considerado relevante, porém fora da formação profissional que lhe foi designada
à época do Serviço Militar. Pode-se verificar que os jovens passaram a dispor das seguintes competências apreendidas: a facilidade de
comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe; a iniciativa para buscar informações pertinentes ao seu trabalho; e aquisição de novos
conhecimentos profissionais. A existência de vagas em instituições conveniadas não resolve o problema da formação para o mercado de trabalho,
pois apenas 26% dos conscritos são beneficiados com cursos técnicos. O convênio entre o MD e o MEC para certificação do aprendizado em
serviço via SMI e educação não formal - rede CERTIFIC - é uma potencialidade importante para alcançar o total de jovens que passam um ano sob
a responsabilidade das Forças Armadas, em especial na difícil transição para a vida adulta e busca do primeiro emprego via qualificação
profissional.
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RESUMO
Este trabalho trata sobre Práticas de Ensino e Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Computação da Faculdade Estácio Atual da
Amazônia na cidade de Boa Vista/RR. Destaca as experiências vivenciadas pelos acadêmicos do 6ª Período do Curso orientadas pelo Professor
Coordenador de Estágio. O trabalho teve como pressuposto teórico uma perspectiva do professor reflexivo sobre a prática profissional. O estudo
traz pontuações sobre o estágio e práticas pedagógicas articuladas de forma interdisciplinar com as áreas do conhecimento em Informática na
Educação. O relato visa explicitar o Projeto de Intervenção “Inclusão Digital” realizado com os alunos e professores da Escola Estadual Indígena
Marechal Candido Rondon, localizada no Município de Alto Alegre na Comunidade do Boqueirão, aproximadamente 80 quilômetros de Boa Vista,
capital do Estado, cujo objetivo foi de proporcionar o desenvolvimento social, através da utilização das mídias educacionais e tecnológicas como
ferramentas didáticas e pedagógicas na valorização da cultura local. O curso foi realizado no Laboratório de informática da própria escola, foram
trabalhadas no curso noções básicas de Linux: editor de texto, apresentação eletrônica, planilha eletrônica e noções de Tux paint (aplicativo de
criar desenhos no computador). Ao longo do curso, após estudar sobre as ferramentas disponíveis no Linux, os alunos desenvolveram uma
atividade pedagógica onde utilizaram os recursos do BR office Impress (apresentação eletrônica), para produzir slides incluindo fotos e músicas
regionais indígenas tiradas pelos próprios alunos de paisagens naturais nas proximidades da escola e fotos de atividades agrícolas e artesanais
oriundas de sua Comunidade. Como forma de avaliação de resultados do projeto foi solicitado dos acadêmicos-estagiários os materiais
produzidos pelos alunos em mídia, bem como uma apresentação em data show aos alunos e professores da escola campo, com explicações do
desenvolvimento do trabalho e apresentação dos aplicativos do Linux educacional. Neste projeto, percebeu-se a relação de reciprocidade dos
acadêmicos com a Comunidade Indígena, contribuindo com o que aprenderam no Curso e buscando atuar como agentes multiplicadores do uso
das tecnologias na escola. Notou-se também, por parte dos alunos o domínio das ferramentas disponíveis no Linux educacional e o dinamismo
nas metodologias inovadoras utilizadas na aplicação do projeto, que envolveu a aprendizagem cooperativa e colaborativa entre alunos e
professores. Constataram-se algumas evidências positivas ao longo do Estágio Supervisionado: quanto às visitas aos locais de estágio, perceberamse que nas atividades práticas, os acadêmicos apresentavam domínio de conteúdo, domínio dos recursos tecnológicos utilizados nos projetos,
relacionamento interpessoal com os alunos e professores das escolas, assiduidade no agendamento das atividades na escola, organização de
grupo na execução das atividades, desenvolvimento de práticas cooperativas e colaborativas no ensino, preocupação com a publicação e registro
dos trabalhos realizados na escola com os alunos. Notaram-se também nos Relatórios de Estágio Curricular, os registros dos acadêmicos fazendo
inferência às atividades pedagógicas realizadas numa perspectiva reflexiva da práxis do professor relacionando com autores já estudados nas
disciplinas anteriores.
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RESUMO
O artigo teve como objetivo identificar como o marketing pessoal influencia no perfil do professor universitário e em suas respectivas práticas
pedagógicas. Constatar a utilização e desenvolvimento do marketing pessoal em práticas pedagógicas apresentando níveis de comportamento
profissional essenciais à definição do conceito de formação docente preparado para as mudanças como forma de desafio constante na carreira do
profissional do ensino, investigar e explicar quais temáticas são fundamentais para capacitação de docentes na elaboração de competências para
a avaliação da aprendizagem no sentido de trazer uma reflexão sobre os níveis de qualidade em práticas pedagógicas. Na primeira fase da
pesquisa foi feito um estudo exploratório acerca dos pressupostos teóricos que balizam a temática do marketing docente e sua formação
profissional, cujo delineamento foi por meio da pesquisa bibliográfica e documental. Na segunda fase foi realizado um estudo descritivo por meio
de amostragem em campo a cerca dos métodos utilizados nas práticas pedagógicas utilizadas por professores universitários e levantamento de
dados referentes às necessidades que ainda persistem. A pesquisa foi realizada a partir de entrevistas junto aos professores universitários da
Faculdade Estácio de Sá de Vitória - ES, sendo eles os sujeitos participantes dessa pesquisa. Para a realização da coleta de dados que subsidiam a
presente pesquisa, foram utilizadas entrevistas do tipo semiestruturadas dirigidas aos sujeitos da pesquisa, previamente agendadas. Para a
análise, foi feito um cruzamento de dados que permite perceber as relações entre as várias categorias de informações, bem como uma leitura
mais ampla desses dados, confrontando-os com os conceitos teóricos. Buscando, por sim, concluir a respeito das causas e efeitos do fenômeno
estudado. Os resultados apresentados mostram que o professor do futuro deve aliar suas capacidades humanas e criativas às novas tecnologias,
promovendo ao novo perfil de alunos do mundo atual, dinamismo, interesse, trocas de experiências de vida e prazer pela busca do conhecimento
Para expandir horizontes em sala de aula, entende-se que o professor como referência para formação de opinião, trabalha seu marketing pessoal
de forma contínua caracterizando seu valor no mercado de trabalho. No mundo atual, as novas tecnologias vieram para acrescentar e invadiram
com força total as salas de aula, mas essa tecnologia jamais substituirá a capacidade de criação do homem. Não tão somente criação, mas as
relações sociais que ele promove.
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RESUMO
O trabalho compartilha resultados da pesquisa, em desenvolvimento, pautada pelo seguinte objetivo: de que maneira as tecnologias da
informação e da comunicação (TIC) têm contribuído para a melhoria da gestão em escolas premiadas a nível nacional. Com as mudanças no
cotidiano da escola o papel do gestor também precisa ser repensado e ressignificado, pois ele tem a função de propor novas formas de organizar
o trabalho escolar. Faz-se necessário refletir sobre a concepção de gestão implícita na formulação de políticas públicas e programas, adotados
recentemente na sociedade brasileira, que orientam a implantação e o desenvolvimento das TIC nesses espaços. Muitas são as mudanças na
organização do trabalho escolar decorrentes da incorporação e integração pedagógica das TIC ao ensino, entretanto, para que essas mudanças se
materializem faz-se necessário a existência de uma série de fatores que corroboram para o sucesso ou fracasso desta iniciativa e que são descritos
por Sancho; Hérnandez (2009, p.166), da seguinte forma:• A existência de um projeto institucional que impulsione e avalize a inovação educativa
utilizando tecnologias informáticas.• A dotação suficiente e adequada da infra-estrutura e recursos informáticos nas escolas e salas de aula.• A
formação dos professores e a predisposição favorável deles com relação às TIC.• A disponibilidade de variados e abundantes materiais didáticos
ou curriculares de natureza digital.• A existência de condições e cultura organizativas nas escolas que apóie e impulsione a inovação baseada no
uso pedagógico das TIC.• A configuração de equipes externas de apoio aos professores e às escolas destinadas a coordenar projetos e facilitar
soluções para os problemas práticos.Não obstante, diante da não compreensão das possíveis contribuições das TIC ao funcionamento do
cotidiano escolar e à aprendizagem dos alunos verificou-se a existência de duas situações bastante comuns: uma onde o uso das tecnologias é
simplesmente ignorado na escola e outra onde o uso atende apenas ao cumprimento de tarefas burocráticas. A pesquisa de abordagem
qualitativa está sendo desenvolvida em três escolas, vencedoras no Prêmio Gestão Escolar, localizadas nos estados de Tocantins, Pernambuco e
Mato Grosso do Sul. Utilizou-se a análise documental e a entrevista semi-estruturada com a equipe gestora das três escolas como instrumentos
de coleta de dados. Os resultados encontrados, até o momento, na presente investigação revelaram: a) com a premiação o uso das tecnologias
foi mais sistematizado e os resultados obtidos mais intensamente discutidos, b) o diferencial é a maneira como as TIC são utilizadas nos diversos
ambientes possibilitando uma aprendizagem mais prazerosa, problematizadora e ética.
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RESUMO
A partir do reconhecimento dos vínculos entre pedagogia e poder hegemônico, defende-se que a ludicidadania, enquanto articulação de atitude
lúdica, cidadania participativa, autoconhecimento inclusivo e conexão com a natureza planetária, pode constituir um foco integrador para uma
prática educativa singular e plural, que tenha a intenção de propiciar o contato e a expressão da autoridade interna recíproca dos indivíduos
envolvidos, em cada momento presente. Isso pode se concretizar através da assunção, simultânea, da identidade (singular de cada pessoa) e da
admissão da diferença (pluralidade em relação a si mesmo, ao outro e ao meio que nos envolve) nos remetendo aos 4H: Honrar com Humor a
História da Humanidade. Esta tese buscou quatro objetivos: justificar a necessidade atual de uma prática educativa singular e plural, considerando
as dinâmicas de identificação inerentes a cada indivíduo e grupo social; aprofundar o conceito de ludicidadania enquanto conjunção de
referenciais para esse tipo de prática educativa; sistematizar uma experiência vivencial, destinada a crianças e jovens, que apresenta elementos
da prática citada; avaliar a experiência educativa sistematizada, sob o olhar da ludicidadania. Metodologicamente, trabalhou-se com duas
vertentes complementares, uma teórica e outra empírica. Enquanto conceito, a ludicidadania está ancorada na articulação e qualificação de seus
quatro pilares: ludicidade, cidadania, autoconhecimento e natureza. Discorre-se sobre os significados de diferença, pluralidade, autoridade
interna, anestesia social seletiva, video-política, antropocentrismo, egoturismo, natureza cultural, transdisciplinaridade, entre outros. Para o
trabalho de campo, utilizou-se o referencial metodológico da etnopesquisa crítica, aplicando as técnicas de estudo de caso e da observação
participante. O foco foi o Acampamento Verde, uma experiência de educação na natureza, para crianças e jovens, desenvolvida na Bahia durante
20 anos, onde o autor foi um dos coordenadores. Através de roteiros semi-estruturados, foram entrevistados 30 acampantes e 5 coordenadores.
A partir do contexto de origem do Acampamento Verde, sua proposta central - de promover o “contato consigo, com o outro e com a natureza” -,
é apresentada através da perspectiva dos coordenadores, da enunciação dos dez princípios norteadores, da descrição das atividades, da
percepção dos acampantes e da comparação entre a proposta e o que foi vivenciado, registrado efetivamente, pelos entrevistados. Pelos
elementos investigados, conclui-se que uma prática educativa, com a dinâmica singular-plural, destina-se a nutrir valores sociais progressivos,
referenciados na diversidade, cooperação, inclusão. Nesse contexto, a ludicidadania pode ser um foco integrador, revelando os limites e
potenciais que estão engendrados em tal experiência; o mesmo processo traz, em si, os recursos para explicitar possibilidades de superação,
ruptura ou convivência entre os elementos tensionados. No caso do Acampamento Verde, sob o olhar da dança sensível da ludicidadania, a
pesquisa revelou que muitos de seus princípios/atividades possuem elementos inspiradores para uma prática educativa singular e plural, mas,
alguns outros princípios revelaram discrepâncias entre o que é proposto e o registrado/vivenciado pelos entrevistados. Destaca-se o papel
determinante da clareza e afinidade de propósitos, entre os condutores do processo educativo, para a efetivação democrática de tal prática; e
conclui-se que a ludicidadania, enquanto olhar investigativo, será melhor utilizada se vier agregada com um tipo de observação participante por
parte dos membros do grupo estudado, bem como se estiver associada com um projeto democrático plural, inclusivo e solidário.
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RESUMO
O conhecimento científico passa por filtragens e reconstruções. No contexto a ser estudado do ensino de biologia no Brasil, os conteúdos são
resultantes da ação de instituições e grupos que nelas “habitam”, as quais se materializam na forma de Parâmetros Curriculares Nacionais e livros
didáticos. É o conteúdo já reconstituído por estas (produzidos pelas instituições) que será objeto de um segundo nível de reconstrução pelo
professor (o saber a ser ensinado). O presente estudo se propõe a conhecer a representação da biologia em alunos do ensino básico (fundamental
e médio), com a finalidade de discutir a relação entre este conhecimento (a representação social da biologia) e as representações da biologia
como campo da ciência, presente no PCN do Ensino Médio e no livro didático. Em síntese, o problema de pesquisa pode ser formulado nos
seguintes termos: a) Se os alunos constroem uma representação de biologia como ciência, como uma totalidade, uma unidade de campos de
invesugação e de objetos aﬁns ou se a representação estudada se consutui de um conjunto fragmentado, sem unidade; b) Se os campos
identificados pelos alunos, como essenciais para delimitar a biologia como ciência, são similares àqueles definidos na reconstrução institucional
(PCNEM e livro didático). O objetivo geral é estudar a reconstrução do conhecimento científico e sua transformação em representações sociais,
no campo do ensino de biologia e os objeuvos especíﬁcos são 1) Fazer uma revisão epistemológica e histó idenuﬁcando os campos (ou temas)
que dão idenudade à Biologia como ciência; 2) Analisar livros didáucos; 3) Analisar o PCNEM; 4) Coletar a representação social de biologia em
alunos do ensino básico (fundamental e médio); 5) Discuur a relação entre o “saba ser ensinado”, presentes no PCNEM e nos livros didáucos, e o
saber aprendido dos alunos. A pesquisa será organizada em três etapas: 1ª. Estudo documental das Orientações Educacionais Complementares ao
PCNEM; 2ª. Estudo documental dos conteúdos dos livros didáticos, promovendo a seleção e valoração dos temas; 3ª. Estudo de representações
sociais de Biologia em alunos da educaçã básica. Parucipantes: Alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio de duas escolas públicas, ainda a
serem escolhidas, e que ofereçam ensino fundamental e médio. O critério para a seleção das escolas será o da avaliação de desempenho oficial
do governo (IDEB e ENEM). A primeira escola será escolhida dentre as que figuram entre as cinco com as melhores avaliações e a outra dentre as
cinco com as piores avaliações. Para o levantamento dos conteúdos e da estrutura das representações dos sujeitos escolhidos será aplicado um
questionário composto por questões específicas baseado em concepções encontradas nostrabalhos de Campos e Vergès. Um segundo método
constitui-se de questão de caracterização, desenvolvida por Vergès, sobre a qual se aplica um análise de similitude. A seguir serão apresentadas
escalas do tipo Likert, nas quais serão apresentadas imagens vinculadas às estratégias prováveis de utilização nas aulas de Biologia. O tratamento
dos dados coletados nas questões de livre evocação será por meio do software EVOC (VERGÈS, 1992, e FLAMENT, 1986, 2001) que permite a
identificação dos possíveis elementos do núcleo central por meio da análise de frequência de aparecimento nas repostas dos sujeitos e da média
das ordens médias de evocação.
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RESUMO
As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) têm sido implantadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro desde 2008, constituindo-se em
medida de segurança pública para consolidar o controle estatal em comunidades antes dominadas pelo narcotráfico e por milícias. É possível que
sua presença tenha provocado modificações substanciais no cotidiano das comunidades pacificadas ou em processo de pacificação,
principalmente devido às intenções descritas nos documentos oficiais no que se refere a promover a paz e a segurança, fortalecendo a idéia de
uma polícia comunitária inserida no contexto de políticas públicas. O estabelecimento dessas Unidades em vários locais pode se refletir na
imagem que diversos grupos sociais constroem sobre os moradores que neles habitam. É possível que professores estejam elaborando
representações de alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental (EF), moradores de comunidades com UPP, que podem se contrastar
com as de alunos de comunidades sem UPP e as de não residentes em comunidades. Visando compreender esses contrastes, o objetivo do
presente estudo é investigar as representações sociais que professores de escolas públicas, próximas ou situadas em comunidades, constroem
acerca desses três tipos de alunos, todos do segundo segmento do EF. Foi aplicado um questionário a 28 professores de duas escolas públicas da
cidade do Rio de Janeiro, uma situada em região com UPP e outra em região sem UPP. Três questões foram analisadas: 1) O que vem a sua mente
quando eu digo: “aluno de escola pública residente em comunidade com UPP”; 2) O que vem a sua mente quando eu digo: “aluno de escola
pública residente em comunidade sem UPP; 3) O que vem a sua mente quando eu digo: “aluno de escola pública não residente em comunidade”.
O material foi submetido à análise de conteúdo, buscando-se um modelo figurativo que pudesse revelar elementos da representação social dos
professores sobre esses alunos. Quanto ao “aluno residente em comunidade com UPP” prevalecem aspectos favoráveis como “segurança”,
“mudança”, “tranquilidade”, “oportunidade”, sobressaindo a ideia de esperança em relação ao seu futuro. No que concerne o “aluno residente
em comunidade sem UPP”, a “violência”, o “medo”, a “insegurança”, “as más referências - ´bandido como herói´” constituem uma plêiade de
obstáculos que interferem e dificultam o aprendizado. E quanto ao “aluno não residente em comunidade”, os respondentes mencionam
“afastamento da marginalidade”, “melhores condições financeiras e sociais”, “maior tranquilidade no estudo”, “perspectiva de crescimento
pessoal e profissional”, “mais tranquilidade no trabalho docente”. Os resultados mostram imagem mais favorável do aluno não morador em
comunidade. Porém, é possível inferir que o estabelecimento das UPP no Rio provocou nos professores representações mais favoráveis dos
alunos residentes em locais agora pacificados, visto que as representações de alunos provenientes de comunidades sem UPP são bem mais
desfavoráveis. Há indícios de que a instalação de UPP em comunidades atua positivamente na imagem que os professores constroem de alunos
que agora vivenciam outra realidade social. Esta hipótese poderá ser confirmada na busca da ancoragem dessas representações, ou seja, na
investigação de como se dá a inserção desse objeto, “alunos”, no universo simbólico e significante dos professores, associado ao contexto
psicossocial em que se situam suas práticas e a escola.
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RESUMO
Este estudo tem o objetivo de discutir os resultados de 26 pesquisas publicadas sob a forma de artigos em Periódicos e em Anais de Congressos e
seminários de Educação entre 2002 e 2012 sobre as representações sociais de trabalho docente por professores e futuros professores. As
pesquisas foram agrupadas sob os seguintes eixos: trabalho, identidade, prática e profissão docentes. Por ter passado por mudanças abruptas, o
trabalho pode ter levado o docente a transformações identitárias delicadas, o que pode ter influenciado na representação social do papel
profissional docente. Por suas relações com a linguagem e na orientação de condutas e práticas sociais, as representações sociais são elementos
essenciais à análise dos mecanismos que interferem nas práticas docentes, sendo, portanto, a Teoria das Representações Sociais bastante
utilizada no campo educacional como aporte teórico-metodológico no intuito de melhor compreender a relação entre o pensamento e a ação
desses atores sociais, além de compreender como e por que crenças e atitudes são construídas e mantidas ou ainda reapropriadas, recorrendo
aos sistemas de significação do pensamento socialmente enraizados e partilhados e que as orientam e as justificam. As pesquisas utilizaram em
sua maioria como instrumentos de coleta testes de livre evocação, questionários e/ou entrevistas semi-diretivas. Como técnicas de análise foram
utilizadas análise de evocação, análise de similitude e análise de conteúdo. Os resultados das pesquisas apresentam indicadores da fragilidade da
identidade profissional docente, já que as representações sociais comuns aos quatro eixos estudados mostram uma inespecificidade do papel
profissional docente, apontando uma relação conflituosa entre papel representado (a identidade incorporada por si) e papel instituído (a
identidade atribuída por outrem). As representações sociais encontradas são alicerçadas nas expectativas que a sociedade tem em relação ao
professor: a solução dos problemas da Educação. Há aspectos mais amplos a serem refletidos sobre este fenômeno e que merecem ser
estudados. Um deles refere-se ao fato de resultados encontrados em parte das pesquisas se restringirem à descrição das representações e não à
explicação das mesmas. Outro ponto constatado foi o estudo da ancoragem dessas representações, que não foi realizado pela maioria das
pesquisas analisadas, em que foram desconsideradas as dinâmicas do contexto no qual as representações sociais emergem e têm funcionalidade,
marcando a identidade do grupo e regulando suas práticas. Não se trata de negar ou ignorar que problemas na formação e na atuação
profissional devam ocupar o cerne de discussões, porém não se pode perder de vista outras implicações neste processo.
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RESUMO
As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) foram implantadas em 2008, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, como medida de segurança
pública visando à consolidação do controle estatal nas comunidades dominadas pela criminalidade. Em 2010, a política de pacificação chegou
subitamente ao Complexo do Alemão, formado por um conjunto de 12 favelas construídas sobre a Serra da Misericórdia. O local teve grande
projeção em decorrência dos acontecimentos de 25 de novembro de 2010, por meio, principalmente, da cena emblemática de muitos traficantes
em fuga, filmada por helicóptero e transmitida pela mídia em rede nacional e internacional. Neste dia, uma operação policial liderada pelo
Batalhão de Operações Especial (BOPE), com apoio das Forças Armadas, marcou o início do processo de pacificação nos Complexos da Penha e
do Alemão, com o objetivo de conter uma onda de violência manifestada por arrastões, veículos queimados e ataques às forças de segurança.
Após as medidas de pacificação e como parte das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, em 2011 o
Governo Estadual do Rio de Janeiro inaugurou, no Complexo do Alemão, o Colégio Estadual Tim Lopes. Esta escola oferece o Ensino Médio em
horário integral para cerca de 800 alunos provenientes de todas as favelas do Complexo do Alemão. Em tal contexto, o objetivo desse trabalho é
investigar representações sociais de alunos desta escola a respeito das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), com fundamentação na teoria
moscoviciana das representações sociais, em estudos sobre Ensino Médio e sobre UPP. Foram convidados a participar da pesquisa 20 alunos da
primeira turma do Colégio Estadual Tim Lopes. Até o momento foram entrevistados cinco sujeitos e o material obtido foi analisado com apoio da
análise de conteúdo temática. Os resultados parciais permitem a inferência de dois temas-chave: conflito segurança/insegurança e conflito
favorável/desfavorável. Uma ideia central condensa os significados dos discursos analisados: “A UPP representa esperança de uma vida melhor”,
exemplificada na frase “...A UPP é o futuro de toda a nossa comunidade...”. Observou-se uma polarização em torno desta ideia, com aspectos
positivos (“através da UPP houve segurança”, “com a pacificação muita coisa mudou para melhor”, “a polícia deve colocar ordem dentro da
comunidade”, “foram abertas mais escolas e creches, com isso está melhorando a educação”, “mais calma e respeito pelos que vivem a realidade
de uma comunidade”) e negativos (“interesses políticos – Copa do Mundo”, “insegurança – medo do retorno do tráfico”, “restrição ao lazer”,
“falta de costume para lidar com os policiais”). A ideia de “guerra” parece ancorar esses discursos, por exemplo: “Porque o foco principal do
projeto é trazer paz em meio a um ambiente de guerra”. A relação entre aspectos positivos e negativos deixa implícito o sentimento de viverem
uma “trégua”, gerando insegurança quanto ao poder do Estado em manter as UPP. Os alunos entrevistados temem que a UPP seja transitória,
durando somente até a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Nesta dúvida entre “trégua” (UPP interrompeu a guerra instalada nas favelas do
Rio de Janeiro entre o poder público e o narcotráfico), e “paz” (UPP veio para instaurá-la), sua presença no Complexo do Alemão embora vista
com desconfiança, tende a ser representada de modo positivo pelo grupo entrevistado.
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RESUMO
O campo de análise deste estudo é a mediação docente que ocorre nos processos formativos na modalidade de Educação a Distância. Trata-se de
investigar a natureza da mediação docente, tendo como campo empírico o Curso de pós-graduação em Educação Tecnológica, com 450h,
desenvolvido por meio de momentos presenciais e a distância, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro/CEFET/RJ, em
parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro/ CEDERJ. A pesquisa tem como objetivo
geral investigar a construção da mediação docente desenvolvida na modalidade EaD semipresencial, que envolve três níveis de docências: o
professor-pesquisador, o professor-tutor e o professor-cursista. Questiona como estes mediadores percebem a docência online e presencial
construída no contexto do curso. De que forma a mediação docente é desenvolvida nas interfaces interativas do moodle (Fórum, Chat, Wiki) nas
quais o curso se ancora? Como são articuladas a mediação docente e o desenho didático? Como as dificuldades e as facilidades docentes foram
retratadas pelos mediadores do curso? Quais os pontos fortes e fracos da mediação docente neste curso? O referencial teórico toma como base 4
eixos articulados entre si: pensamento epistemológico setorial, histórico e complexo, recorrendo a Gaston Bachelard e Edgar Morin; razão
argumentativa e ação comunicativa, com base em Cha”im Perelman e Jurgens Habermas; diálogo e saberes profissionais da docência, apoiandose em Paulo Freire e Maurice Tardiff; e, no quarto eixo, apresenta o campo das ações pedagógicas em ambientes virtuais de aprendizagem,
trazendo concepções no âmbito da cibercultura e linguagem, a a partir de Pierre Lévy e Lúcia Santaella. A metodologia adotada na pesquisa foi o
estudo de caso, pois se considera que este curso se configura como um caso a ser analisado pela sua natureza ímpar, no âmbito do CEFET/RJ e da
UAB. Usa como procedimentos metodológicos de pesquisa qualitativa, a entrevista, a observação participante e a análise de documento. Recorre
também a procedimentos quantitativos para a análise de questões fechadas em questionários semiestruturados, com um total de 76 professorescursistas; 10 professores-pesquisadores e 15 professores-tutores. Tanto as questões abertas quanto as fechadas foram trabalhadas utilizando-se a
técnica da Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin. A análise de conteúdo, que nos permitiu encontrar os temas mais recorrentes resume-se em
um processo de análise, que abrange três polos cronológicos: pró-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados, que inclui a
inferência e a interpretação. Os resultados desta pesquisa vêm sinalizando para a existência de concepções extremadas de mediação docente:
por um lado, uma polidocência, na qual todos os professores da rede trocam e compartilham saberes; por outro lado, uma ausência de docência,
ou seja, uma docência indefinida, difusa, pontual, fragmentada. Advogamos que a docência deve-se pautar no diálogo entre os participantes,
colaboração, interatividade, participação, sem perda da identidade docente, o que nos parece mais apropriada para a aprendizagem em rede.
Depreende-se, assim, que a mediação docente é de natureza social, individual, recíproca, conectada entre fios condutores que interligam sujeitos
e coletividade.
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RESUMO
Tom Gunning ao lado de Andre Gauderrault apresentaram a elaboração de um conceito – "cinema de atrações" – que trouxe e ainda traz luz as
sombras dos primórdios do cinema. Ao proporem que nos primórdios do cinema, as atrações caminhavam junto às imagens em movimento uma
nova história do cinema se delineou, novas teorias e conceitos eclodiram; acima de tudo o cinema passou a ser visto de uma outra forma. Com a
cena precipitada não por cineastas, mas por artistas multimídia, performers de audiovisual que tentam trazer a imagem e ao som novos desafios
a noção de atrações ganha novo destaque. Cena que no contemporâneo ganha nomes como live cinema, performance a/v, vjing, expressões
ainda em processo como as próprias manifestações artísticas desse work in progress do cinema em tempo real nos levam a repensar e revisitar a
ideia de Gunning e Gauderrault para propor que o cinema em sua versão fora da tela convencional, as vezes fora das salas e quase sempre fora da
narrativa clássica se assemelha ao cinema em suas origens. Essa é a ideia central do momento desta pesquisa e objetivo do trabalho proposto,
revisitar o cinema de atrações para compreender um pouco mais da cena contemporânea. Ao revisitar um conceito entendemos que também
estamos diante de um novo conceito. Deleuze nos mostrou que a filosofia vive de criar conceitos, a arte teria como função “arrancar o percepto
das percepções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto das afeccções como passagem de um estado a outro. Extrai
um bloco de sensações, um puro ser de sensações” ( DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 217). O conceito de Tom Gunning que nesse artigo pretendese revisitar para compreender um pouco mais a cena de filmes ou outros materiais audiovisuais ressignifados em tempo real tem sua elaboração
também embasada pela memória do próprio Gunning do cinema e em outro conceito. Trata-se da noção de montagem de atrações de
Eisenstein. As atrações se relacionam com esse bloco se sensações e constitui importante questão para se repensar o destino do cinema face às
novas tecnologias e temas como a memória, o arquivo e a própria performance. Pretendemos por fim explorar para justificar nossa visita ao
conceito de Gunning, articular um pouco a noção de curiosidade que vai ser explorada pelo historiador através do espanto e da leitura de
Agostinho da “cobiça do olhar”. As curiosidades têm na formulação de Siegfried Zielinski um interessante complemento que o estudo
arqueológico dos media se fundamenta e usa para compor uma anarqueologia da mídia que pode ser útil para novamente se ler o cinema como
uma atração.
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RESUMO
A Comunicação Corporativa compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos para
reforçar a imagem de uma empresa ou entidade junto aos seus públicos de interesse. No caso dessa pesquisa, o foco é o público interno,
constituído por desde o mais simples colaborador até a própria Diretoria do Departamento Nacional do Senac, que nos seus quase 70 anos de
existência, é considerado um dos principais pilares de educação profissional do Brasil, presente nos 27 estados brasileiros, e que divide-se em
três modalidades de ensino: presencial, semi-presencial e à distância. O processo de comunicação em si é comumente definido como a troca de
mensagens entre um emissor e um receptor através de um canal. Neste caso específico, tudo é feito com o objetivo de alcançar motivação
profissional, de modo que os colaboradores/ empregados sintam-se cada vez mais envolvidos com os objetivos da corporação. Quando há
motivação profissional as pessoas tornam-se mais produtivas e satisfeitas. Despertá-la, mantê-la e canalizá-la para os objetivos da corporação é
preocupação constante. Entende-se por motivação uma força interior e subjetiva que direciona e intensifica os objetivos de um indivíduo, implica
ter um desejo por trás de suas ações. Ela é responsável pela persistência em atingir uma meta. Esta visão entende as organizações como um
conjunto de recursos no qual a primeira tarefa é maximizar o valor dos recursos existentes de informação. Sendo assim, a informação estratégica
é a informação relevante, criada, tratada e depois distribuída que permite às organizações terem uma melhor performance junto ao seu público
de interesse, no caso desse estudo, os funcionários. Essa pesquisa se faz importante devido ao poder que as informações veiculadas na intranet
têm, através de seu conteúdo, em especial o informativo. Esse ambiente acaba trazendo à tona um novo formato de gestão empresarial, sendo
de um grande interesse no sentido de alcançar os objetivos da empresa. O estudo pretende, portanto, esclarecer até que ponto a intranet do
Departamento Nacional do Senac produz estímulos que gerem motivação nos colaboradores de maneira positiva, transformando-os em
indivíduos mais conscientes e participativos com relação à realidade que os cerca no âmbito profissional. Além de tentar mostrar que essa ação
pode estar, ao mesmo tempo, visando primordialmente ao aumento dos índices de participação, em benefício dos objetivos da empresa. A
metodologia utilizada para a realização do estudo foi a pesquisa de campo participativa, feita pela pesquisadora, já que a mesma estagiou na
empresa em questão. Trabalhou-se ainda com entrevistas com alguns funcionários e diretores, que são usuários da intranet, para que fosse
possível analisar o tempo destinado aos acessos e a maneira como o conteúdo é distribuído e absorvido. Buscou-se entender como a intranet alia
informação e estímulo na busca por altos índices de produtividade, e avaliar a possibilidade de sua função real ser a manipulação dos interesses e
o empenho dos funcionários. O trabalho constatou que a intranet do Senac estabelece uma relação de informação e estímulo eficaz e, como
oferece a agilidade necessária no processo de comunicação, torna-se o meio mais dinâmico de divulgação dos fatos. Porém, a conclusão é que,
mesmo que a empresa disponha de infra-estrutura, sustentação tecnológica e facilidade de uso, é necessário o envolvimento das pessoas para
que haja sucesso. Identificou-se ainda que os motivos que levaram à implantação do sistema intranet foram: auxiliar no processo de comunicação
interna e externa; facilitando na comunicação e sistematização das informações internas; além de reduzir custos e distâncias geográficas;
proporcionando interação entre os funcionários e maior agilidade nos processos.
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RESUMO
Este estudo busca analisar a metodologia etnográfica como um recurso potente para a Comunicação, tanto numa perspectiva teórica (formas de
troca entre alteridades e produção coletiva das subjetividades), quanto numa perspectiva prática (apuração jornalística, pesquisa de campo e
escritura de textos). Tendo em vista a relevância do trabalho de campo, no que concerne ao relacionamento com fontes e coleta de dados, buscase compreender as possíveis contribuições dos métodos etnográficos para uma boa apuração jornalística. Além disso, investiga-se como a
existência de diversos tipos de trocas simbólicas entre as alteridades, envolvidas nos processos de produção do campo do acontecimento, podem
se articular com a construção da notícia, tendo foco no momento da apuração, o qual, por sua vez, é entendido por nós como uma etapa
naturalmente dialógica. São essas as questões que busa-se examinar teórica e empiricamente a partir da apropriação de conceitos próprios à
Etnografia, interligando-os à prática jornalística durante uma efetiva presença em campo e estudos da bibliografia indicada pela professora
orientadora do Projeto de Iniciação Científica do qual participamos desde 2012.2. Foram utilizados os conceitos etnográficos para analisar as
sociabilidades produzidas pelos indivíduos que frequentaram alguns dos extintos cinemas de subúrbio do Rio de Janeiro e que hoje ainda
guardam lembranças de suas vivências como espectadores nessas salas de exibição. Por meio dos estudos de autores das áreas de Antropologia,
Filosofia e Comunicação Social, coletaram-se dados e seguiu-se em campo para pensar a apuração jornalística a partir de uma aproximação com a
etnografia, que, por si mesma, carrega uma natureza polifônica e dialógica, no sentido dado por Bakhtin (1990). Para analisar a importância dos
métodos etnográficos na Comunicação, mais especificamente, no Jornalismo, realizou-se um estudo histórico sobre a produção de sociabilidade
em torno dos cinemas que funcionaram durante quase todo o século XX nos subúrbios do Rio, e seus fechamentos. Além disso, investigarmos
como hoje as pessoas se relacionam cultural e urbanamente com as ruas dessa região onde antes havia cinemas e hoje não há mais (CAIAFA e
FERRAZ, 2012, p.127-140). Após essa pesquisa, a equipe se dirigiu ao em campo, num primeiro momento, no bairro de Olaria (onde existiram
cinemas de rua, hoje extintos), para colocar em prática a metodologia etnográfica, através da apuração jornalística sobre o tema “esvaziamento
cultural e audiovisual nas ruas de bairros da Zona da Leopoldina: a memória das pessoas sobre os cinemas extintos”. Com base nesse objeto de
estudo aplicaram-se as técnicas da etnografia (aprendidas a partir das leituras realizadas) em entrevistas e em observação participante. Em
seguida, produziu-se um relato de campo, a transcrição das entrevistas e algumas análises conjuntas sobre o processo de agenciamento entre tais
técnicas etnográficas e a apuração jornalística. O projeto continua em andamento e um artigo com os resultados gerais, assim como uma
reportagem, serão produzidos ao final. Por meio de estudos teóricos e aplicação da metodologia etnográfica na apuração jornalísticobservou-se
como é possível pensar os sujeitos em seus diferentes locais de fala (jornalistas, fontes/personagens/interlocutores dos fatos) à luz da construção
coletiva dos fatos e do registro de seus elementos (em forma de texto jornalístico e etnográfico). Percebe-se a diferença de envolvimento entre
tais partes e a existência de diálogos vivos (BAKHTIN, 1990), que avançam e se reproduzem, ressoando na produção coletiva do texto, para além
do breve contato da coleta de dados/ entrevistas.
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RESUMO
O exposto tem como objetivo a inclusão social e digital dos alunos de desenho, pintura e aquarela do Programa da Maturidade da Faculdade
Estácio de Sá BH, como modelo para o campi da universidade. O reconhecimento dos trabalhos artísticos do aluno mostra o processo produtivo e
eleva a auto estima, além de atrair o olhar do público e familiares através da internet. A satisfação e contentamento de um aluno de artes lásticas
da terceira idade vinculado ao programa é publico e notório. Na era globalizada vale a pena inserir tais trabalhos na mídia para que o mundo
cibernético conheça as obras, biografia e desafios do aluno do Programa da Maturidade da instituição acadêmica. A metodologia é bem
simplificada. Durante o semestre letivo os trabalhos de desenho, pintura acrílica, pintura a óleo e aquarela são fotografados ou digitalizados de
forma evolutiva, sendo apresentados dos primeiros aos últimos. Há uma divisão por técnicas para apresentação em ordem. O vídeo é concluído
com imagens, música e biografia do aluno com fotografia do aluno ou não. Os programas utilizados são o Movie Maker, Adobe Premier, Pinnacle
Studio, entre outros com introdução, dados do aluno e sua marca registrada, obras e fotos. Durante a execução do vídeo são observadas as
técnicas áudio visuais como iluminação, composição, transição de slides, trilha sonora e animação dos slides. A apresentação final é exposta no
último dia de aula para todos os alunos do programa no telão do auditório através de CD ou pen drive. Logo após a apresentação do vídeo no
ambiente acadêmico, o vídeo é postado no You Tube, redes sociais e no site www.inesmarzano.com.br. Os resultados são sempre satisfatórios,
tanto para o publico que aprecia a exposição virtual como para o aluno/artista. Os alunos do auditório e internautas apreciam e desejam
ingressar para o curso admirando os trabalhos iniciais, a evolução, desafios e a excelência da fase final. Enquanto os alunos/ artistas percebem a
admiração e reconhecimento da plateia no dia da apresentação do vídeo e através dos comentários e visualizações do You Tube e redes sociais.
Muitos alunos abandonaram seus anti depressivos ao se sentirem produtivos e realizados após as apresentações. Sem duvida, os vídeos tem o
poder de atrair, sensibilizar e instigar os espectadores, pois são estilos diversos que resultam sempre em qualidade e excelência das obras
expostas. Nesta trajetória e vivência de semestre a semestre letivo a atração dos alunos pelas disciplinas se inicia através das apresentações e
conhecimento dos desafios enfrentados pelos alunos/artistas. O numero de interessados em aprender a desenhar e pintar cresce a cada semestre
por assistirem o processo criativo, produtivo e evolutivo de tais alunos através das exposições virtuais via auditório e internet. Perde-se o receio
de tentar adquirir as técnicas de artes, e cresce o desejo de ousar e enfrentar os desafios de tais disciplinas. Há sem duvida uma instigação na
maioria dos alunos, mesmo que não se inscrevam nas disciplinas. E, finalmente, a satisfação, orgulho e alegria dos alunos/artistas ao terem a
ferramenta da internet para mostrar suas obras aos amigos e familiares em todo o planeta. Cria-se um portfólio para ser apreciado a qualquer
hora e em qualquer lugar oferecido pelas disciplinas de artes plásticas, uma estratégia de marketing uma vez que leva a marca do Programa da
Maturidade da Faculdade Estácio de Sá.
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RESUMO
A relação do homem com o mundo do trabalho e os momentos de descanso do trabalho tem sido, ao longo da história - e dificilmente deixará de
ser - objeto de estudo nas mais diversas áreas do saber. O tema, tão relevante quanto atual, foi uma questão para os teóricos da Escola de
Frankfurt, o que pode ser detectado nas reflexões de T. W. Adorno (1969) sobre o controle do capital em torno do tempo livre dos trabalhadores,
considerações que ecoam nos dias atuais e soam até como provocação. O período de descanso do trabalhador acaba sendo, como ainda
acontece, um momento para recarregar as forças e voltar ao trabalho, para produzir ainda mais. Este tempo dito livre ainda teria sobre ele a
possibilidade de controle do capital, funcionando como uma pausa controlada - uma questão a ser enfrentada, mas que é concluída por Adorno,
em "O Tempo Livre" (1969), com um inesperado tom revolucionário, vislumbrando o autor uma "chance de emancipação" que poderia contribuir
"para que o tempo livre [Freizeit] se transforme em liberdade [Freiheit]". A presente conclusão não é muito apressada, as pessoas aceitam e
consomem o que a indústria cultural lhes oferece para o tempo livre, mas com um tipo de reserva, de forma semelhante à maneira como mesmo
os mais ingênuos não consideram reais os episódios oferecidos pelo teatro e pelo cinema. Talvez mais ainda: não se acredita inteiramente neles.
(...) (ADORNO, 1995, p 82) As considerações em torno do tempo livre do teórico alemão, expoente da Escola de Frankfurt, revelam uma angústia
identificável em todo o grupo encabeçado por Adorno, notadamente em Walter Benjamim e em Siegfried Kracauer. Natural, portanto, que esse
pensamento refletisse na produção literária alemã e mesmo na brasileira, em autores diretamente ligados à tradição marxista e mesmo naqueles
atrelados de forma distante a essa tradição. A proposta do presente trabalho é, a partir de provocações levantadas durante pesquisa para tese de
doutorado, no Programa Pós Graduação de Ciência da Literatura da UFRJ, aproximar algumas considerações, ora diretas ora indiretas, em torno
do tempo livre identificadas em despretensiosas crônicas publicadas em jornais brasileiros ao longo do século passado. Identificar nestes textos,
escritos para serem lidos no tempo livre e retratando cenas do tempo de folga do trabalho, profundas reflexões sobre a sociedade da era
moderna e suas questões, como indústria cultural, consumo de massa, violência e intolerância a diferenças éticas e sociais. Como recorte, optouse por crônicas das obras de Lima Barreto e Léo Montenegro, agrupados por se tratarem de autores que ambientam suas histórias nos subúrbios
do Rio de Janeiro e apontam nesta região a experimentação de certa liberdade na organização social e das obrigações hodiernas nos momentos
livres do trabalho. Ante a dimensão deste ensaio, foram selecionadas poucas crônicas entre as vastas obras de Barreto e Montenegro. De Barreto,
foi escolhida a crônica "A vingança (História de Carnaval), texto crítico sobre conflitos de classe e étnicos entre crianças moradoras do subúrbio
carioca. De Montenegro, duas divertidas crônicas sobre o Carnaval das escolas de samba, crítica aguçada sobre a organização da festa, do tempo
livre dos foliões e do medo comum rem relação à violência urbana.
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RESUMO
A história do jornalismo brasileiro confunde-se com a das lutas pelos direitos conquistados em nossa sociedade. Assim, torna-se referencial
relevante para pesquisas que envolvam fatores ligados a questões sociais, políticas, econômicas ou de comportamento. Desde seu início no país,
em 1808, a imprensa brasileira teve representantes que significaram além de presença, companhia constante e interessada na luta por maior
liberdade, garantias individuais e coletivas, e que não se conformaram frente à dominação, seja do Estado, de instituições ou pessoas que não
desistem de seus privilégios. Tradicionalmente, os jornalistas lutam contra a opressão e injustiças contra uma maioria desassistida e que não
consegue se fazer ouvir. Neste sentido, o tema deste estudo é o jornalismo local na cidade de Niterói, ex-capital do Rio de Janeiro. Destinados à
cobertura de fatos municipais, os periódicos pesquisados se caracterizam pela distribuição gratuita. Essa pesquisa busca entender as interrelações
entre aspectos globais e locais, mercadológicos e comunitários. Sabe-se que, tradicionalmente, a venda em banca ou por assinatura não sustenta
a produção de veículos impressos e que acordos comerciais são feitos sem que os conteúdos negociados sejam publicados em espaços
claramente publicitários. Mas, percebe-se que os periódicos locais conseguem dar voz a agentes e temas comunitários que não teriam espaço na
chamada grande mídia. O levantamento inicial aponta a existência de 16 jornais de distribuição gratuita em Niterói. Houve muitos outros que
surgiram e desapareceram (muitos com a morte de seus fundadores) sem que sua trajetória fosse registrada. Observamos que há pouco material
bibliográfico sobre a história da imprensa de Niterói e, principalmente, sobre os jornais distribuídos gratuitamente. Periódicos como Opção,
fundado em 1980, e o Porta Voz, que circula desde 1990, jamais tiveram suas histórias contadas. Outro exemplo é o Jornal de Santa Rosa, que
apesar de existir há mais de três décadas, teve sua história relatada, de maneira breve, somente através de uma poesia publicada pela colunista,
Belvedere Bruno, em homenagem aos 34 anos do periódico. Esse tipo de mídia local, na maioria dos casos, chega ao fim com a morte de seus
fundadores, ficando registrada apenas na memória de poucos, principalmente de jornalistas que participavam de sua produção. Assim ocorreu
com o jornal Lig, que circulou por mais de 35 anos na Zona Sul de Niterói e era referência por suas pautas culturais. Ele teve fim com a morte do
jornalista Fernando Marcondes Ferraz há três anos e não deixou sua história documentada. O mesmo ocorreu com a revista Única, sucesso em
Niterói por mais de três décadas, que sucumbiu com a morte do jornalista Vital dos Santos, seu fundador. Daí a importância dessa pesquisa em
ouvir os fundadores dos jornais analisados. Para aprofundamento das análises, foram selecionados três jornais locais, que atendiam aos critérios
de periodicidade e regularidade; e tiragem e representatividade. Chegou-se então ao Jornal de Icaraí, Jornal de Santa Rosa e Folha de Niterói, que
possuíam histórico disponível e/ou proprietários/responsáveis dispostos a responder nossas questões. Os periódicos trazem fatos referentes à
comunidade em que circulam, como notícias sobre a cidade no seu âmbito político, cultural e social, porém, suas estruturas são semelhantes a
dos impressos do jornalismo mercadológico. Atualmente, com os aparatos tecnológicos disponíveis e o barateamento da produção fruto da
indústria cultural, percebe-se que esses periódicos incorporaram os modelos e os formatos dos grandes jornais e, em sua maioria, não
representam uma alternativa referente aos ideais políticos dominantes. Porém, se olharmos por outro aspecto, observa-se que esses jornais têm,
pelo menos, traços do jornalismo comunitário, pois, ao serem, destinados a uma localidade específica acabam por dar voz a essa comunidade,
que não teria espaço na chamada “grande mídia”.
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RESUMO
O presente resumo objetivou analisar a propaganda ideológica desenvolvida no governo de Getúlio Vargas, com ênfase no período do Estado
Novo. A propaganda deste período caracterizou-se por ser elaborada, a fim de persuadir a população e legitimar a ideologia do regime. Foi
através da persuasão exercida pela propaganda e das estratégias de promoção nos meios de comunicação que a imagem de Getúlio Vargas
desligou-se da ideia ditatorial, para assumir um caráter paternal e benevolente. Para alcançar este objetivo, Getúlio Vargas procurou, desde o
início do seu governo, controlar os meios de comunicação e a propaganda oficial. Porém, foi no período do Estado Novo, que este controle foi
fundamental para a manutenção do governo, já que este se tratava de uma ditadura. Nesse contexto, foi criado o Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), que coordenava a propaganda oficial e exercia controle sobre todos os meios de comunicação. Foi através das estratégias
desenvolvidas pelo DIP que Getúlio Vargas aproximou-se, mesmo que simbolicamente, de toda a população brasileira. O DIP divulgava as
propagandas nacionalistas e ufanistas, além de censurar a imprensa oposicionista. O período do Estado Novo também se caracterizou pelo
desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. O rádio passou a ser, não só um meio de informação, mas tornou-se também o meio de
diversão mais acessível da população, através das radionovelas e programas de auditório. Graças a seu alcance geográfico, o rádio levava os ideais
governistas a todo o país, gerando a ideia de proximidade entre o Presidente e toda a população. Na mídia impressa, além de jornais e revistas,
onde o DIP censurava e selecionava as informações, destacam-se as cartilhas destinadas a propagar a ideologia estado novista, principalmente
entre os jovens e crianças, aliando a propaganda à educação. Na construção desta análise foi utilizada como base a cartilha A Juventude e o
Estado Novo, devido ao fato de que ela apresenta textos e imagens altamente persuasivos, o que possibilitou uma boa análise dos recursos
utilizados na elaboração da propaganda política. Esta propaganda visava atingir o emocional da população, estratégia muito utilizada pelos
governos totalitários quando se dirigem a grandes massas com pouco senso crítico. Pois, despertando sentimentos como amor, ódio e medo
através da propaganda, a massa, passa a comportar-se também de forma irracional e passiva em relação ao governo. Assim, Getúlio Vargas, não
era avaliado através do senso crítico, mas sim, através dos sentimentos, excluindo qualquer tipo de contestação e transformando-o em um mito
na história política do país.
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RESUMO
A conquista feminina que hoje se traduz na ampla representatividade das mulheres no cenário político e social, no Brasil e ao redor do mundo,
demonstra que seus papéis se diversificaram e que elas alcançaram espaços antes impensáveis de serem conquistados. Essa reflexão traz à tona
uma importante questão sobre a identidade feminina que, possibilitada pelos movimentos sociais, tomou grande proporção ao longo do século
XX – a mudança do papel da mulher na sociedade. Essa transformação, junto ao surgimento de novas identidades, fez surgir uma imprensa
feminina voltada para essas novas demandas. A partir disso, a pesquisa procura compreender como a imprensa feminina é capaz de atender aos
anseios da mulher do século XXI e como essa nova identidade feminina é mostrada nas revistas destinadas especificamente a elas. Para tal,
escolheu-se a revista TPM – Trip Para Mulheres. A aposta do estudo consiste na afirmação de que o veículo reflete identidades típicas da pósmodernidade revelando mulheres multifacetadas, étnica e culturalmente diversas, e incapazes de definirem a si mesmas. Essas mulheres se
interessam por abordagens que ultrapassam a tradicional combinação entre aspectos referentes à casa, ao corpo/moda e ao coração/conquista
sexual a parur de listas e receitas prontas ou testes com respostas simplistas. Para compreender a mulher de hoje, tornou-se imprescindível um
passeio pelo histórico do movimento feminista e pela importância da crise da família patriarcal como um dos fatores de desestruturação da
ordem dominante. As transformações do universo feminino eram mostradas pela imprensa em geral, mas pelas revistas segmentadas em
particular. E, para tentar entender a mulher do século XXI e sua relação com as revistas femininas, buscou-se aprofundar os conceitos de
identidade feminina e sua relação com os produtos da indústria cultural; definidos inicialmente como alienantes e que, ao priorizarem uma
cultura média seriam incapazes de promover transformações sociais. TPM é uma revista mensal publicada pela editora Trip. Desde sua marca
inicial - a sigla que a nomeia - já demonstra seu lado questionador. A sigla TPM refere-se a Trip para Mulheres mas também a situação da mulher
nos períodos de tensão pré-menstrual (tpm). Se a mulher do século XX dizia-se “incomodada” durante o período menstrual, hoje fala-se muito
mais dos sintomas que o antecedem. Para essa pesquisa, foram selecionadas cinco edições da revista publicadas entre agosto e dezembro de
2012. Temas como envelhecimento, poder feminino, corpo, sexo e felicidade ocuparam suas capas, reportagens, entrevistas, perfis, ensaios, etc...
Para um melhor entendimento da “Mulher em TPM” aprofundou-se a análise dos editoriais por traduzirem a opinião da revista e a apresentação
do tema central da edição, e foram analisadas as matérias: “Camaleão”, “Feminista sim mas sem perder a ternura”, “Qual superpoder você
gostaria de ter?”, “Como não ser uma deusa na cama” e “O dia em que envelheci”. Com base em todas as análises foi possível perceber que a
revista TPM é um veículo híbrido, considerando-o inovador e autêntico, ao abordar temas delicados de maneira original e informativa; e ao
mesmo tempo, como um veículo convencional, ao incluir em suas páginas indicação de produtos, marcas e serviços, assemelhando-se às revistas
femininas tradicionais. Apesar de conter temas da imprensa feminina tradicional, a revista TPM demonstra ser um veículo inovador ao trazer
informações precisas como dados estatísticos para reforçar seus argumentos e ao mostrar diferentes opiniões como forma de ampliar a discussão
de um tema. Dessa maneira, percebendo-se as limitações inerentes a um veículo de massa, entendemos que a TPM transita numa linha tênue
entre suas necessidades comerciais e a liberdade editorial, propondo novas abordagens para velhos temas do universo feminino.
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RESUMO
Pretende-se analisar a produção de informação jornalística na web 2.0 por meio de uma iniciativa própria de doação de conteúdo que permite as
pessoas colaborar com material (audiovisuais, imagens, notícias, reportagens etc) no site jornalístico online Wikinews. Busca-se evidenciar as
práticas de jornalismo cidadão que usam a cultura wiki e a economia da dádiva como forma de participação na rede, revisar aspectos teóricofilosóficos dos conceitos de jornalismo cidadão, destacar a internet como espaço de prática cidadã e de produção colaborativa de conteúdo e
contribuir para o enriquecimento do campo da comunicação social no que tange à linha de pesquisa novas tecnologias de comunicação e cultura.
Desta maneira, destaca-se a teoria do agendamento de notícias, além de termos como gatekeeper, gatewatch e valor-notícia. Pretende-se,
portanto, relacionar os produtores menos reconhecidos dentro do espaço jornalístico com a participação na produção de notícias colaborativas.
O estudo foi realizado por meio da comparação da construção da notícia na Wikinews e no jornal O Globo sobre o caso do incêndio na Boate Kiss,
ocorrido na região sul do Brasil, em 27 de janeiro de 2013. A escolha do jornal O Globo deu-se porque na edição de segunda-feira após a tragédia
o periódico trouxe um caderno especial com detalhes do que acontecera. Fora realizada uma revisão de literatura tendo como bases teóricas
Habermas (1989, 1990, 1997, 2004), Caillé (2002), Benkler (2006), Mauss (2001). Após as análises, foi possível evidenciar algumas considerações
significativas acerca do objeto em estudo. Com a ascensão da prática de produção invisível de conteúdo jornalístico no meio online, realizada pela
interferência dos internautas, mediada pela lógica do próprio sistema da Wikinews, este resultado faz com que essa empresa tenha a iniciativa de
fazer com que esse veículo fique cada vez mais visado e atraía mais seguidores e produtores de informação. Todavia, a presença do impresso é
estável na sociedade por ainda ser o veículo mais completo de fatos e informações, pelo seu equipamento, tempo e equipe. Dentro da lógica da
criação colaborativa opera um modo de trabalho baseado na coleta, na classificação e na associação dos trabalhos preexistentes dentro de um
universo bastante variado. Nesse sentido, criar é reunir fragmentos de estéticas disponíveis na rede para que se atribua a estes novos significados
e valores. Através dessa participação do usuário na colaboração de conteúdo no site jornalístico, a Wikinews tem como finalidade reunir
informações relevantes e notícias para publicar a favor da sociedade. Sendo assim, identifica-se que a prática de produção invisível e o jornalismo
cidadão estão em ascensão e que este veículo, ainda em adaptação, está comunicando, discutindo e produzindo informação para a sociedade
através dos próprios usuários no ciberespaço. Neste ambiente, portanto, ocorre a multiplicação das ferramentas de colaboração móvel e online
que, assim, integram-se às mídias tradicionais.
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RESUMO
Os estudos e reflexões do presente trabalho estão inseridos em um projeto mais amplo, sobre religião e cultura digital, que vem sendo
desenvolvido na Universidade Estácio de Sá, no âmbito de uma pesquisa contemplada realizda na Universidade Estacio de Sá. Na
contemporaneidade, os estudos da área de Comunicação têm se voltado para a multiplicidade comunicacional que se acirra em face das
tecnologias digitais. Em consonância com os esforços desse campo de estudo, o presente trabalho busca analisar a cobertura jornalística de um
portal da internet sobre assunto de relevância para o universo religioso. O fato escolhido foi a renúncia de Bento XVI, seguido do processo de
sucessão papal, ocorridos em fevereiro e março de 2013. O objetivo foi investigar, a partir dessa cobertura, as estratégias do jornalismo on-line,
procurando entender como os valores-notícia de seleção e os valores-notícia de construção estão sendo utilizados pelos meios de comunicação
na internet. Concomitantemente, o esforço investigativo esteve imbuído do propósito de observar nuances da questão religiosa em face dos
espaços de visibilidade midiática contemporânea. A metodologia usada foi a de análise de conteúdo, a partir da coleta de material jornalístico
informativo produzido pelo portal de internet G1. Desde o anúncio da renúncia até a eleição do novo Pontífice, decorreram mais de 30 dias. Para
a seleção do material, foram escolhidas cinco datas chave (11/02, 28/02, 11/03, 12/03 e 13/03), referindo-se, respectivamente, à renúncia, à
efetiva saída, à véspera do conclave, ao início do conclave e a eleição do novo Papa. Ao todo, somando os cinco dias, foram coletadas 696
notícias. As análises sobre a cobertura foram realizadas tendo como base teórica textos de Pierre Bourdieu, sobre o universo jornalístico, e de
Nelson Traquina sobre valores-notícia. Citando Mauro Wolf, Traquina salienta que “os valores-notícia estão presentes ao longo de todo o
processo de produção jornalística, ou seja, no processo de seleção dos acontecimentos e (...) no processo de construção da notícia” (TRAQUINA,
2005, pp. 77-78). Bourdieu destaca que os jornalistas possuem um ponto de vista específico sobre o mundo (como se tivessem “óculos
particulares”), e que, como isso “operam uma seleção e uma construção daquilo que é selecionado” (BOURDIEU, 1997, p.77, grifos nossos). O
resultado das reflexões apontam para algumas transformações nos valores jornalísticos em veículos de comunicação na internet, sobretudo
mediante reconfigurações da participação do leitor, em meio a processos de leitura hipertextual, possibilidades interativas, aberturas à
colaboração. Ao observar as dinâmicas de produção informativa na rede, bem como os discursos e a linguagem evidenciados no espaço digital, foi
possível notar um abalo no próprio papel do medidor do jornalismo. Em relação à questão religiosa, percebe-se que, no cenário da
superexposição proporcionada pelas redes digitais de informação e comunicação, há um aumento da visibilidade de instâncias antes cercadas de
segredo (como o conclave, por exemplo). Nota-se, ainda, uma significativa movimentação de atores sociais (pessoas e instituições) ligados ao
universo religioso em direção à incorporação das novas dinâmicas comunicacionais do ambiente que Manuel Castells chama de sociedade em
rede.
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RESUMO
Em períodos anteriores ao século XVIII a produção do conhecimento era essencialmente feita por meio do diálogo entre pensadores e
comunidade. Com a criação das universidades houve uma mudança no formato dessa produção, que passou a atender a normas fechadas pelo
que convencionamos de método científico, fechando-a nos contextos de seus jargões próprios e paradigmas, fator que relacionamos diretamente
ao afastamento da sociedade das problemáticas da ciência. Buscando resolver esse problema histórico de (re) inserção da ciência no contexto
cultural coletivo é possível identificar um esforço por parte tanto de cientistas como de comunicadores em buscar formatos para a produção de
conteúdos que divulguem as ciências. Porém, com muito pouca eficiência, uma vez que partem de sua vulgarização. A comunicação de ciências
efetiva seria atingida quando se permitisse uma abertura à compreensão das implicações e voz ativa ao cidadão frente às problemáticas da C&T,
colocando-a em discussão ativa, tendo em vista que as mudanças sociais são intimamente ligadas ao processo de desenvolvimento da C&T.
Constata-se, portanto, a real necessidade da produção de conteúdos que abordem o desenvolvimento científico voltados especificamente para
não-especialistas. Mas, ao mesmo tempo, a de promover mudanças nas estratégias de comunicação científica atualmente utilizadas. Para Bairon
(2007) estamos no momento da lide com a tecnologia, em que o saber deve acompanhar o fazer e o compreender. Dessa forma, compreende-se
a criação digital em hipermídia como uma abertura à produção de novas formas de conhecimento, uma vez que permite uma multiplicação deste
por meio não só da matriz verbal, bem como da visual e sonora. Há uma essência democratizante no digital que permite a nós escolhermos nosso
próprio caminho para a compreensão da ciência, por meio de uma produção coletiva. A pesquisa desenvolvida visa, a partir dessas questões que
envolvem o problema do alheamento de grande parte da população frente ao que se produz em ciência no Brasil, aliá-las às potencialidades da
comunicação digital como fundadora de uma nova linguagem científica. Oponto de partida foram três experiências em produção científica no
formato hipermídia, por meio de análises sobre os níveis de conhecimento e taxonomia para estruturas digitais em diversos níveis de pesquisa; da
facilidade de navegação; bem como os níveis de satisfação do navegador no ambiente digital; de níveis de interatividade; e da associação e
hibridização das matrizes verbal, visual e sonora de linguagem e pensamento. Dessa forma, visa-se a compreender os fatores que levem a uma
melhor compreensão da efetividade dessas potencialidades apresentadas pelo formato em hipermídia na produção coletiva do conhecimento
científico. Conclue-se por meio dessa pesquisa que uma abertura hermenêutica dos processos de criação da pesquisa científica digital pode ser
uma possibilidade de aproximação daquilo produzido na academia para disseminação e divulgação para públicos não-especializados e até mesmo
a emergência de traços que possibilitam novas rupturas (ou, não-rupturas) na produção epistemológica do conhecimento científico.
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RESUMO
Este trabalho trata de uma releitura dos conceitos de Stalimir Vieira e de Roberto Menna Barreto em seus livros, respectivamente “O Raciocínio
Criativo na Publicidade” e “Criatividade em Propaganda”, que defendem que o processo criativo não depende de um “dom”, mas de um esforço
em se obter informação e da habilidade em combinar dados racionais (obtidos no briefing e que vêm ao encontro dos objetivos de marketing)
com as possibilidades emocionais da mensagem publicitária. Até 2012.1, era parte da metodologia do ensino das etapas do desenvolvimento de
uma campanha publicitária o método e a prática desse processo em maior número, sobre diversos temas, num espaço de tempo “X”, conforme
faziam os alunos aqui denominados GRUPO 1. Vale ressaltar que, além do desenvolvimento da campanha, eles deveriam apresentar outras etapas
pertinentes ao trabalho desenvolvido em uma agência de propaganda, como o briefing e o planejamento de mídia. Observou-se que a qualidade
criativa do GRUPO 1 era, no geral, frágil e apresentava inconsistências quanto aos objetivos de marketing e de comunicação propostos nos
briefings. Além disso, também havia fragilidades em questões mais técnicas, como a redação publicitária e a direção de arte. No semestre
seguinte, foi implantado para outro grupo de alunos – aqui denominado GRUPO 2 – outra metodologia de ensino, que consistia no
desenvolvimento de uma única campanha no mesmo espaço de tempo “X”, o que permitia maior tempo destinado à orientação de cada etapa do
processo de desenvolvimento dos projetos, principalmente da etapa criativa. Foi incluída, ainda, mais uma etapa no processo, o Planejamento de
Campanha, embasando mais consistentemente a etapa da Criação Publicitária. A metodologia qualitativa deste trabalho foi comparar os
resultados entre o GRUPO 1 e o GRUPO 2. A avaliação dos trabalhos respeitou os mesmos critérios tanto com o GRUPO 1 quanto com o GRUPO 2.
Os critérios foram: cumprimento aos objetivos de marketing, de comunicação, coerência com o posicionamento proposto, conceito criativo,
redação publicitária e direção de arte. Verificou-se que a qualidade criativa dos alunos que desenvolveram apenas uma campanha por semestre
(GRUPO 2) foi extremamente superior a dos que desenvolviam duas campanhas (GRUPO 1). Diante do exposto, concluiu-se que a criatividade,
embora comumente manifestada por insights, não é advinda de um dom ou inspiração. Como preconizam Stalimir Vieira e Roberto Menna
Barreto, é fruto de um processo de trabalho como qualquer outro, que requer esforço e estudo de informações, além de grande background de
cultura geral para que seja possível a associação de ideias. É um processo que pode e deve ser desenvolvido em disciplinas que envolvam
raciocínio criativo em sua metodologia, a fim de estimular o potencial criativo dos alunos, no campo da publicidade. Esta pesquisa não pode ser
generalizada sem as devidas considerações devido à amostragem. Novos grupos deverão ser formados visando estabelecer uma relação direta em
relação ao pensamento do autor.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é disseminar a importância das emissoras de rádio, em especial as comunitárias, a partir do estudo da “Rádio Conselheiro
FM”, agente integradora da comunidade de Conselheiro Paulino, distrito de Nova Friburgo – RJ, portanto uma rádio dedicada a democratizar a
comunicação e integrar os indivíduos componentes da comunidade. Além do aspecto social, o estudo buscou mostrar dificuldades, sobretudo
financeiras e legislativas, enfrentadas pela emissora a fim de se estabelecer no espaço local, pois seu funcionamento esbarra em algumas
imposições governamentais no que concerne a sua outorga funcional, raio de emissão de sinal, potência, obtenção de recursos econômicos, entre
outras medidas. Portanto um espaço de democratização e integração social tendo como opção o cidadão. Significa dizer que uma das
características humanas é a busca por expressar seus sentimentos, desejos, gostos, entre outros aspectos, pois sem comunicação não há vida
social. Nesse sentido, a comunicação tem extrema importância no cenário humano, porque integra as pessoas e possibilita a troca de experiências
individuais que se relacionam e formam o que denominamos por sociedade. Além de informar os fatos e subjetividades da vida humana, a
comunicação age como órgão de promoção do desenvolvimento social, denunciando e desmistificando as estruturas sociais falsas, inverídicas,
que geram injustiças no interior de cada sociedade. A influência dos meios de comunicação e sua importância nos países em busca de
desenvolvimento são relatadas pela UNESCO na publicação “O que podem fazer os meios de comunicação nos países em desenvolvimento?”.
Portanto, a comunicação tira o indivíduo de seu “mundo isolado” e insere-o num espaço de grandes experiências sociais no mundo globalizado
moderno. Por outro lado, a comunicação popular apresenta características singulares que a diferencia de outros modelos; entre elas, estão o
envolvimento desde os pequenos meios de comunicação dirigida até os de comunicação grupal e os de comunicação massiva. Os veículos
populares não são elaborados com metodologias uniformes e possuem instrumentos de uma comunicação realmente participativa. Além disso,
esse tipo de comunicação sempre tem como principal personagem o próprio povo ou organizações e pessoas a ele ligadas diretamente, enquanto
a comunicação de massa se realiza pelo retorno econômico-financeiro. Afirma-se que comunicação comunitária age como meio facilitador do
exercício dos direitos e deveres da cidadania. A razão de ser do meio comunitário baseia-se no compromisso com a melhoria das condições de
existência e de conhecimento dos membros de uma comunidade, ampliando o exercício da cidadania. No meio comunitário ocorre um
fundamental processo de educação e comunicação, o qual aponta para um desenvolvimento integral da pessoa. Assim, ele funciona como um
facilitador de processos educativos mais amplos, proporcionando o rompimento dos fluxos unilaterais de comunicação, pois institui métodos
capazes de converter receptores em emissores e vice-versa. A comunicação comunitária, popular e alternativa segue um caminho que tem por
destino alcançar a democracia comunicacional e o interesse em socializar os benefícios gerados pelos desenvolvimentos econômico, cultural e
político. As rádios comunitárias foram inspiradas no desejo de democracia plena e da cidadania. Portanto, neste estudo busca-se em última
análise atribuir um panorama as rádios comunitárias, pois apresentam diversas singularidades: transmitem uma programação de interesse social
vinculada à realidade local, não tem fins lucrativos, contribuem para ampliar a cidadania, democratizam a informação, melhoram a educação
informal e o nível cultural dos receptores sobre temas diretamente relacionados às suas vidas. A emissora radiofônica permitem, ainda, a
participação ativa e autônoma das pessoas residentes na localidade e de representantes de movimentos sociais e de outras formas de
organização coletiva na programação, nos processos de criação, no planejamento e na gestão da emissora, que é demonstrado no estudo ora
desenvolvido, tendo como referência “Rádio Conselheiro FM”.
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RESUMO
O projeto Bazar de Troca ou Brechó Fashion tem por objetivo desenvolver competências de gestão de moda sustentável com foco no
prolongamento de vida do produto conscientizando a população em geral para a ideia de não descarte de peças do vestuário, acessórios e
calçados. O conceito que norteia o bazar de trocas está pautado nos 4R’s do consumo responsável: reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar. Em
vez de comprar novos produtos, essa modalidade permite que as pessoas troquem, não só roupas, como calçados, CDs e livros, por outros. Além
disto, os alunos envolvidos no projeto desenvolvem o planejamento, organização, divulgação, execução e avaliação dos resultados com base no
design estratégico voltado para práticas sustentáveis. O projeto associa pesquisa e extensão ao ampliara seu plano de ação a alunos do campus
independente de serem ou não do curso de Design de Moda, funcionários e outros interessados, bastando para isso o cumprimento das regras da
organização. Na etapa de organização do bazar as peças recebidas são selecionadas por qualidade e etiquetadas com um código que corresponde
a um valor de credito de troca proposto em tabela. Não há nenhuma possibilidade de circulação de dinheiro, somente troca de produtos. Os
alunos participaram também dando consultoria, orientando quanto a produções de moda e possíveis customizações que garantem ima nova
identidade ao produto. O projeto que teve como foco o publico feminino recebeu adesão do público masculino devendo ser ampliado para
atender esta demanda, prevendo outros eventos. Uma das dificuldades encontradas na execução do projeto está no registro de controle. Ainda
que este tenha sido previsto na etapa de planejamento, a mentalidade do favorecimento precisa ser mais bem trabalhada entre os participantes.
Uma das alternativas que está sendo pensada é de criar uma gerência única para finalização da troca. Já em sua terceira edição o projeto tem
levado a uma reflexão constante sobre o processo de consciencialização da população como um elemento fundamental às ações envolvendo
sustentabilidade e serviços.
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RESUMO

A arte e a indumentária são meios de expressão do ser humano. Há milhões de anos, a roupa vem significando status e poder, e por que não arte?
Ao mesmo tempo em que vem sendo adaptada às necessidades das atividades humanas, gerando consumo. A pesquisa objetiva estudar a relação
entre os conceitos de moda, arte e consumo para entender até que ponto, no mundo pós-moderno, moda é manifestação artística ou
consumista, ou ambas. No século XX ganha força a arte performática, que é um evento montado para apresentar o artista em ação, usando o
corpo diante do público, e, sem dúvida, o aspecto mais “artístico” da moda está associado a sua exibição, ou seja, aos desfiles. Foi na década de
80 do século passado que o anseio de elevar a moda à categoria de arte fez emergir as chamadas “roupas conceituais”, e então passou a valer
costura do lado de fora, espartilhos por cima das roupas (invenção de Jean Paul Gualtier), vestidos com ombreiras do lado de fora (como fez
Helmut Lang), e camisas com dois colarinhos (da grife Comme des Garçons), só para citar algumas das inovações. Quanto aos desfiles, de tão
grandiosos e extravagantes, acabaram por levar ao entendimento de que a alta costura havia se tornado parte da indústria do entretenimento.
Criticados por eclipsar as roupas, essas entendidas como a verdadeira razão de ser do evento, os desfiles chegaram a transformar campos de
futebol em florestas de contos de fada (inventividade de John Galliano); a recriar o nascimento de Jesus numa passarela repleta de anjos (como
fez Thierry Mugler para o lançamento de sua coleção outono-inverno 1984/85); a montar a passarela num barco, como fez a marca paraense
Costamazônia, ao lançar sua coleção de beachwear, em 2008; e a usar o protesto como mote para desenvolver um desfile em prol da valorização
da cultura, utilizando material reciclado. O consumo de moda no mundo contemporâneo está impregnado da busca de identidade, pois as
pessoas querem se diferenciar para se mostrarem como indivíduos únicos, e nessa tentativa, vão em busca de grandes marcas, acabando por
instaurar um grande paradoxo: por um lado permitindo a indivíduos mostrarem-se como a si mesmos, mas, por outro, sempre mostrando-se
como membros de um grupo. Usar um item de moda é, desse ponto de vista, ser um paradoxo ambulante, abraçando e expressando
individualismo e conformismo ao mesmo tempo. Ao adquirir um produto de moda, o consumidor quer qualidade, esta podendo ser entendida
como a sua diferenciação no campo social. O valor simbólico das coisas passa a ser vital para a identidade e para a auto-realização social. O que é
vendida, na verdade, é a idéia de um produto, e o consumidor compra sua filiação a essa ideia. O consumo ocorre em tempo acelerado, pois a
“síndrome consumista” envolve velocidade e tem como principal sintoma o consumo em tempo integral como garantia de felicidade. Dai a
importância da novidade e a negação da procrastinação. No mundo pós-moderno, tudo em moda é para ser consumido hic et nunc, ou seja, aqui
e imediatamente, por causa da preocupação de estar à frente das tendências, construindo a utopia de que o ser humano pode alcançar a plena
satisfação por meio do consumo de bens. Utopia, mesmo, pois que quando se chega bem perto da felicidade eis que ela nos escapa pelo
afastamento da “linha de chegada” por força do surgimento de novos padrões de consumo. Daí, “pobre” sociedade rica!
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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
parur do ponto de vista das agências de propaganda. Paruu-se de referências consagradas para deﬁnir conceitos relacionados à CIM. O objeuvo
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 markeung. 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 parur dos objeuvos 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, 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. 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 parucipando desta deﬁnição. Como conclusão pode-se dizer que a invesugação
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 empresas-cliente
demonstrando consciência da importância do uso de uma declaração de posicionamento.
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RESUMO
Este trabalho tem como finalidade apresentar resultados de uma pesquisa, realizada por alunos do segundo período noturno, do Curso de
Administração, da Faculdade Estácio de Alagoas, na disciplina Análise Organizacional. Nesta disciplina, tomou-se como tarefa prática analisar o
funcionamento de uma organização na sua totalidade, através do estudo de seu organograma, responsabilidades, questões éticas, dentre outras
situações. Na equipe formada por três alunos e tendo a professora como orientadora decidi-se realizar um estudo da Faculdade Estácio de
Alagoas – FAL. Utilizou-se a metodologia da pesquisa in loco, qualitativa, com aplicação de questionários contendo perguntas objetivas e,
também, subjetivas como forma de melhor entender o funcionamento e estrutura da organização e ilustrar a apresentação em sala de aula. Após
explanação da professora em algumas aulas, sobre as organizações, a equipe entrevistou diretores, coordenadores, funcionários e alunos com o
objetivo de conhecer a atuação da faculdade no que se refere a itens como: funcionamento dos setores e questões de responsabilidades social e
ambiental, bem como satisfação do serviço oferecido. Fez-se, ainda, uma breve pesquisa bibliográfica sobre a faculdade. De posse dos relatos dos
entrevistados e estudo do material bibliográfico, analisou-se o conteúdo obtido e elaborou-se um relatório incluindo sugestões que poderão
contribuir na satisfação dos colabores da organização. A Estácio tem como foco promover a formação e ascensão profissional dos alunos através
de uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua. Atualmente, é uma das melhores
instituições de ensino superior do Brasil, com mais de 270 mil alunos, presente em todas as regiões do país e com mais de 40 anos de atuação. O
grupo educacional tem hoje Universidades, Centros Universitários e Faculdades, distribuídos em 19 estados brasileiros. A Instituição oferece
cursos de graduação (bacharelado e licenciatura), graduação tecnológica e pós-graduação, nas modalidades: presencial, à distância e a distância
semipresencial. Os cursos ofertados possuem foco no mercado de trabalho; infraestrutura moderna com excelentes recursos tecnológicos;
programas alinhados com instituições internacionais; currículos integrados nacionalmente e intercâmbio de alunos e professores entre as diversas
unidades em todas as regiões do país. No ano de 2007 a Universidade Estácio de Sá (UNESA) passou por mudanças, no que diz respeito a questões
econômico-financeiras e ingresso de capital aberto na bolsa de valores. Como resultado deste processo, as Instituições de ensino já vinculadas a
Estácio sofreram algumas ordenações como: mudanças de nomenclatura, currículos, investimentos, oferta de novos cursos, etc. Na Faculdade de
Alagoas estas mudanças foram salutares para seu crescimento e desenvolvimento, principalmente em captação de alunos, pois em 2013, segundo
dados da direção geral, alcançou-se um aumento de quase 150% acima da média em nível regional. Com base nesta pesquisa, constatou-se que a
FAL carece de melhorias no que se refere à comunicação e resolução de problemas internos, geralmente causados por um déficit de funcionários,
bem como de atendentes internos e externos. A faculdade apresenta morosidade em novas contratações, pois precisa de autorização da matriz, e
só pode contratar estagiários das áreas de gestão (Administração e Secretariado), fator que restringe suas possibilidades. No entanto, a faculdade
vem superando as dificuldades encontradas e apresenta qualidade de ensino com excelentes profissionais. Percebe-se que as dificuldades são
superadas e a gestão alcança êxito, apesar dos entraves encontrados, com uma administração transparente, assessores capacitados e
disponibilidade para enfrentar as mudanças necessárias ao crescimento da organização. Desta forma, foi possível aplicar na prática, o que foi
ensinado na teoria e este binômio teoria-prática foi relevante para o crescimento da equipe e aprendizado presente e futuro. Esta pesquisa foi
apresentada e discutida em sala de aula com um diálogo interativo e enriquecedor.
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RESUMO
A governança de TI assegura o alinhamento entre negócios e TI através de controles e estratégias de TI, utilizando-se de frameworks já
reconhecidamente de sucesso. A importância da governança de TI nas organizações modernas está diretamente ligada ao bom funcionamento
das estratégias definidas pela organização, dando suporte em todas as etapas de funcionamento da organização. O objetivo principal deste
trabalho é pesquisar evidências nas empresas operadoras de planos de saúde suplementar da implantação de Governança de TI, utilizando-se de
frameworks como PMBOK, ITIL, COBIT e Segurança da Informação, e se estas implantações colaboraram no atendimento às normas impostas pela
ANS relativo à Tecnologia da Informação. Como método de pesquisa tem sido utilizado o estudo de caso, que é utilizado em muitas situações,
para contribuir no conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. Neste trabalho, foi
utilizada também pesquisa bibliográfica com o intuito de identificar e caracterizar assuntos relacionados com Governança de TI e saúde
suplementar no Brasil. Esta pesquisa está uulizando uma abordagem qualitauva por ser o método adequado para invesugar um setor especíﬁco
da economia e tratamento dos dados obtidos através de entrevistas individuais. Serão entrevistados executivos de TI e de áreas usuárias de TI das
quatro maiores operadoras de plano de saúde do estado do Ceará, no total de 10 (dez) executivos. Até o momento, foram entrevistados
executivos de 02 (duas) operadoras de planos de saúde que demonstraram conhecimentos de governança de TI, mas relataram que em suas
empresas nem todos os principais frameworks foram implantados e os que foram implantados não são utilizados em sua plenitude. O Information
Technology infrastructure Library (ITIL), em português, Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e O PMBOK (Project
Management Body of Knowledge), em português, Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos ou Guia PMBOK, são os frameworks
mais conhecidos e utilizados nestas operadoras. O ITIL é o modelo das melhores práticas utilizadas para o gerenciamento de serviços de TI de alta
qualidade, é o framework mais conhecido e mais utilizado nestas empresas com vários colaboradores certificados no ITIL V3. Os executivos foram
unânimes em afirmar que o ITIL colabora muito no gerenciamento dos recursos de TI permitindo a segurança e continuidade dos serviços de TI,
que é uma das grandes exigências da ANS. O PMBOK é um padrão internacional das melhores práticas em gerenciamento de projetos. Os
executivos afirmaram utilizar este framework principalmente para selecionar, priorizar e acompanhar o andamento dos projetos da área de TI,
dando prioridade total aos projetos que envolvem demandas da ANS. Uma única empresa visitada utiliza-se de um PMO (escritório de projetos)
que acompanha de perto todos os projetos da empresa. A pesquisa ainda não foi concluída e encontra-se na fase de entrevistas de campo. Até o
momento o que podemos apurar é que a utilização da Governança de TI auxilia estas empresas na execução dos projetos que visam atender as
demandas da ANS. E principalmente dão o devido destaque aos projetos que envolvem as demandas da ANS, que garante a continuidade do
funcionamento destas empresas. O uso dos frameworks, mesmo que parcialmente, propiciam a estas empresas a utilização de uma metodologia
de trabalho amplamente utilizada no mundo todo.
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RESUMO
O objetivo deste artigo foi proporcionar uma análise da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) como fonte de competitividade e diferenciação
das empresas no mundo contemporâneo, focando a Construtora Andrade Gutierrez S/A (AG). O relato de experiência foi adotado como
metodologia do estudo, sendo o mesmo desenvolvido com base na vivência adquirida na Construtora. O objetivo principal deste trabalho é
ressaltar a importância de investimentos organizacionais no setor social, sendo possível a obtenção de lucro, a partir da adoção de práticas
sustentáveis e comunitárias, atingindo todos os stakeholders no processo empresarial. Quanto ao desenvolvimento do tema, verificou-se que o
mundo sofreu diversas transformações desde a década de 80, sendo a principal destas a globalização. Esta impactou a sociedade em diversos
aspectos, como a maior diversidade de empresas no mercado, ocasionando a concorrência acirrada, e o surgimento do novo comportamento do
consumidor, tornando-se mais exigentes. A partir daí, veio a necessidade de que as empresas busquem os diferenciais competitivos empresariais,
logo a RSC começou a sobressair nos mercados. Vale ainda ressaltar que a RSC tem origens na moral e na ética, sendo estas muito relevantes para
o desenvolvimento do setor social nas organizações. A ética é fundamental para as interações existentes no ambiente corporativo, pois ela que
ditará se as ações da empresa estão politicamente corretas para com a sociedade, logo, zelará pela integridade da organização e de todos
afetados no processo organizacional. Hoje não há mais espaço para empresas antiéticas, em que muitas empresas estão associando os valores
éticos à sua marca juntamente com o desenvolvimento de ações sustentáveis. Muitos conceitos sociais são interpretados igualmente por todos,
como a filantropia, a cidadania empresarial e a responsabilidade social corporativa, porém são totalmente distintos um do outro. No mercado,
existem instituições filantrópicas, que destinam-se à caridade sendo geralmente ONG’s, porém há muitas empresas que se declaram socialmente
responsáveis, para garantir uma boa imagem institucional. Independente da postura, ambas as instituições estão realizando seu papel social e
obtém seu interesse na comunidade. Tendo em vista tal postura frente à responsabilidade social, a Construtora obtém a certificação SA 8000,
além de prêmios por ser considerada socialmente responsável, entretanto foi observado que a AG precisa ser mais ativa junto às comunidades
onde atua, realizando outros trabalhos comunitários e voluntários. Foram citadas algumas medidas de melhorias para a solução de problemas,
como a principal delas o investimento intenso no setor social, incorporando em todas as obras a RSC, recurso importante para atender todas as
partes interessadas e se destacar em relação à concorrência. A organização deve ter em mente que o seu objetivo está em agregar valor nas
dimensões econômica, social e ambiental. Pode-se dizer que o terceiro setor sofreu evoluções e aumento de investimentos, devido à cobrança da
sociedade e do Estado pela adesão da responsabilidade social por parte das organizações, tornando-se um item cada vez mais requisitado,
garantindo assim a sobrevivência empresarial nesse mundo globalizado. Já é visível que a instituição ao assumir eficientemente a RSC, garante um
bom relacionamento entre o governo, fornecedores, acionistas e clientes, assim como garante o aumento da qualidade de vida dos funcionários,
além de promover melhores parcerias e posições no mercado.
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RESUMO
Esta pesquisa investiga o cuidado como valor jurídico na adoção. Para isso, teve como objetivo geral observar se a Nova Lei de Adoção, que
conseguiu contribuir para o ordenamento jurídico brasileiro a ponto de dar mais celeridade ao processo de adoção. A adoção é considerada o
maior ato de amor que uma pessoa pode dedicar a outro e deve vir permeado de responsabilidades e aceitações. No processo dessa modalidade
de filiação civil, o cuidado para com o adotante se torna imprescindível, e é neste viés que este artigo busca estudar a importância deste “valor”.
O ato de cuidar passou a fazer parte da responsabilidade parental. A família é responsável pela pessoa em desenvolvimento, por isso esta
pesquisa analisa a prevalência do cuidado destinado às crianças e adolescentes. Qualquer desequilíbrio ou instabilidade afetará substancialmente
a criança e o adolescente. Na primeira parte do trabalho, investiga-se o cuidado sob a ótica da pessoa na família, verificando a finalidade e função
da entidade familiar na atualidade. Posteriormente, trata-se da tutela jurídica, do instituto da adoção, bem como da importância do cuidado
nesse processo, ressaltando os tipos de adoção. O cuidado foi inicialmente estudado pela antropologia e psicologia e nos dias atuais, tem
importância direta nas relações familiares. Seguindo essa ótica, o ser humano está no mundo sob a forma de trabalho, mas com os outros. Aqui
se analisa a sociabilidade do ser humano, tramando uma teia de relações interpessoais e sociais através das quais organiza o seu estar com os
outros. Assim, esta pesquisa se justifica pelo fato de o processo de adoção no Brasil ainda ser lento, mesmo quando há mais casais disponíveis
para adotar em relação às crianças disponíveis para adoção. Dessa forma, esta pesquisa estrutura-se da seguinte forma: no primeiro capítulo
aborda-se o cuidado como valor jurídico e o papel da família na sociedade. O segundo refere-se à tutela legal da criança e do adolescente no
Brasil. Verifica-se ainda as espécies de adoção usadas no país, como a adoção monoparental, conjunta, tardia, homoafetiva, internacional e a
adoção à brasileira. No terceiro capítulo, por sua vez, explana-se sobre a importância do cuidado na adoção e a concepção do Cadastro Nacional
de Adoção lançado em 28 de abril de 2008. De um lado há um número maior de casais pretendendo adotar e, do outro um número menor de
crianças disponíveis para a adoção. No entanto, devido à complexidade do ato e à burocracia os processos se arrastam e culminam com a
inserção de crianças e adolescentes entregues aos abrigos espalhados pelo Brasil. Ao final, concluiu-se que o processo de adoção no Brasil foi
tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de forma efetiva, mas a sociedade ainda não internalizou o sentido do cuidado para com o
adotando.
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RESUMO
Diante do aumento no consumo de álcool e outras drogas, é inevitável a constatação de suas consequências na vida dos consumidores, suas
famílias e na sociedade. Diferentes pesquisas científicas vêm demonstrando a estreita relação entre equilíbrio de nutrientes e as complexas
reações cerebrais. Funções neurológicas perdidas podem ser recuperadas e dessa forma devem ser criadas novas alternativas, considerando mais
um elemento para tomada de posição, como estímulo no combate as drogas. Alguns alimentos fornecem nutrientes importantes que participam
da produção dos neurotransmissores, mensageiros químicos que favorecem a comunicação entre as células do sistema nervoso. Nesta pesquisa,
este tema de grande relevância envolve a atuação dos profissionais na área da saúde, considerando dimensões terapêuticas como autonomia e
cidadania do adicto. Os hábitos de vida saudável dos 12 passos do Crudivorismo, correlacionados aos 12 passos de Minisota como método
terapêutico para tratamentos de dependentes químicos, que estão em processo de adaptação e uma rotina de atividades de Terapia Ocupacional
para que o adicto não se liberte de uma droga e se torne dependente de outras. Este trabalho pretende refletir sobre a adesão da Alimentação
Viva, no combate à dependência química, como forma terapêutica. Os estudos buscam aproximar o pensamento de vários autores que discorrem
sobre o sistema nervoso central (SNC) e suas alterações neurológicas resultantes das drogas, bem como uma atuação mais abrangente nos
aspectos ambiental, sociais e as complexas técnicas de tratamento. Para a realização deste trabalho acadêmico, a metodologia aplicada foi uma
abordagem comportamental, acerca das motivações da evidência da falta de práticas naturais e cuidados com o corpo, revisão de literatura
objetivando ampliar a compressão da razão das recaídas e uma pesquisa de campo, qualitativa, com uma amostra de 100 (cem) participantes,
onde se buscou investigar estratégias de prevenção, promoção e recuperação em dependência química aliada ao funcionamento neural. Os
resultados indicaram a prevalência de sujeitos entre 20 a 35 anos, do sexo masculino, solteiros e escolaridade do ensino fundamental que se
encontram na rua há menos de um ano. Foi considerada a falta do convívio familiar como a maior perda social e a maior dificuldade encontrada
enquanto morador de rua, visto que as causas principais em permanecerem na rua eram oriundas da relevante influência exercida pela perda dos
vínculos e desentendimentos familiares, representando condição fundamental para sua recuperação. Durante o período da pesquisa, no grupo
pesquisado, levantou-se que o uso das drogas lícitas se inicia na ação permissiva do convívio familiar. A representação e o reconhecimento
cognitivo, tanto do ato de ingerir qualquer droga ou mudança alimentar, representa uma ruptura com o mundo e consequentemente, o
reconhecimento da sua inserção a um novo comportamento. Diante de tais fatos e respostas dos participantes, foi a aceitação ao experimentar o
“novo método” terapêutico, a Alimentação Viva. Na pesquisa constatou-se que transformação somente é possível pelo conhecimento e
reconhecimento da sua condição de ser humano. E como contribuição, sugere-se que a prevenção seja encampada em parcerias com instituições
de promoção de saúde e reabilitação, família e profissionais da área de saúde, com a elaboração de ações programadas com o objetivo de
minimizar o grau de sequelas neurológicas do uso de drogas, reprogramando hábitos alimentares.
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RESUMO
O artigo procura analisar a correlação entre os níveis de governança existentes nas ações brasileiras e o respectivo valor de mercado. Desta
forma, procura-se identificar e mensurar através de uma abordagem quantitativa tal hipótese. Ou seja, procurou-se identificar se as empresas
brasileiras de capital aberto com níveis diferenciados de Governança Corporativa classificadas pela BOVESPA possuem maior valorização de suas
ações no mercado à vista da Bovespa do que as que não possuem. Além disso, o artigo procura verificar se o valor das ações das empresas varia
positivamente quanto maior o nível de governança corporativa, tendo em vista os três níveis de governança estabelecidos pela Bovespa, bem
como se a adesão a níveis diferenciados de governança altera o valor das ações das empresas negociadas no mercado à vista da Bovespa no
segmento de Energia Elétrica e nas empresas que compõem o Índice do Setor Industrial. No referencial teórico do trabalho foi descrito os artigos
sobre este tema em mercados de países desenvolvidos, sendo que poucos trabalhos foram encontrados em países em desenvolvimento sobre o
assunto. Ademais, foi apresentada toda a metodologia quantitativa necessária para a implementação dos testes em nosso trabalho, assim como
os artigos que embasam as técnicas utilizadas. Para executar este procedimento, foram implementadas ferramentas de cálculo de retornos
anormais com o Modelo de Retornos Ajustados ao Mercado na forma logarítmica, a metodologia de Estudo de Eventos e testes paramétricos de
análise de média, bem como não paramétricos. A compreensão dos impactos da governança no valor das ações das empresas é importante para
entender os motivadores da implementação da governança corporativa nas organizações, sejam por retornos financeiros sobre os investimentos
feitos, seja por necessidades regulamentais e existências de controles para negociação de títulos. Este conhecimento é especialmente valioso para
os acionistas minoritários que não têm interferência direta nas ações tomadas pelos executivos que comandam as empresas e/ou nas estratégias
definidas pelos acionistas controladores. Conforme os resultados obtidos nas três diferentes abordagens proposta, não foi possível identificar
nenhuma correlação entre os níveis de governança e o valor de mercado das empresas. Tal resultado só reforça a necessidade da existência de
leis e normas que garantam a implementação de boas práticas de governança, garantindo a proteção do capital dos acionistas e diminuindo os
problemas de conflito de agência.
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RESUMO
A pelve é a chave para o alinhamento postural bom ou defeituoso. Na ocorrência de desequilíbrios que alterem o alinhamento pélvico, a postura
geral do indivíduo será afetada. Para tanto, entende-se que boa postura é o estado de equilíbrio muscular e esquelético que protege as estruturas
de sustentação do corpo contra as lesões ou deformidades progressivas. A má postura é aquela em que existe uma falta de relacionamento das
várias partes corporais, a qual induz a um aumento de sobrecarga às estruturas de suporte, o que pode resultar em dor. A biofotogrametria
computadorizada é um recurso que pode ser usado na avaliação, para diagnóstico físico funcional pelos fisioterapeutas, em diferentes áreas,
sendo que esta já foi utilizada em vários estudos, nos quais foi demonstrada a sua validade. A biofotogrametria computadorizada desenvolveu-se
pela aplicação dos princípios fotogramétricos às imagens fotográficas obtidas em movimentos corporais. A essas imagens foram aplicadas bases
de fotointerpretação, gerando-se uma nova ferramenta de estudo da cinemática. A utilização da fotogrametria pode facilitar a quantificação das
variáveis morfológicas relacionadas à postura, trazendo dados mais confiáveis do que aqueles obtidos pela observação visual. Sendo importante
tanto para a credibilidade da fisioterapia clínica quanto para a confiabilidade das pesquisas em reabilitação. Este estudo tem por objetivo principal
quantificar alterações pélvicas e verificar a alteração de maior incidência, utilizando como critério avaliativo a biofotogrametria computadorizada.
O estudo foi realizado com 32 mulheres adultas, saudáveis, com idade média de 22 anos e um mês, as quais foram submetidas a análise
biofotogramétrica pelo software AUTOCADR 2007. Os resultados do estudo demonstraram que 71,87% das mulheres apresentaram anteversão
(perfil esquerdo) e 68,75% apresentaram desnivelamento (vista posterior), a retroversão (perfil esquerdo) foi quantificada em um percentual de
9,38% dos casos. Pode-se concluir que as alterações pélvicas quantificadas através da análise biofotogramétrica, obtiveram índices bastante
signiﬁcauvos, de forma que, todas as mulheres estudadas apresentaram alterações pélvicas em uma ou mais vistas analisadas.Palavras-chave:
alterações pélvicas, biofotogrametria, postura.
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RESUMO
No mundo empresarial o desenvolvimento sustentável é o tema do momento. Ele surge como oportunidade para as empresas inovarem,
agregarem valor e diferencial aos seus produtos, procedimentos e serviços, gerando competitividade. Criar empresas sustentáveis é o grande
desafio. Sabemos que neste contexto, a Responsabilidade Socioambiental é hoje um tema de grande interesse para as empresas, pois pode
aumentar seu o valor econômico de mercado. Questões sociais e ambientais refletem o valor da marca da empresa. Quaisquer problemas podem
ter um impacto significativo no valor da marca, como acidentes, uso indevido de recursos naturais, impactos não compensados, etc. Por outro
lado, uma atitude mais responsável em Responsabilidade Socioambiental pode fortalecer a marca da empresa ao longo do tempo,
proporcionando um crescimento sustentável. Assim, ações de responsabilidade social aliadas à comunicação podem reduzir os riscos e adicionar
valor à empresa. Desta forma, este trabalho visa apresentar as melhores práticas de sustentabilidade empresarial por meio da análise de um
estudo de caso da difusão midiática. Os dados apresentados foram levantados por meio de pesquisa bibliográfica, tendo como objeto de estudo a
Revista Veja importante mídia em termos de Circulação e Tiragem segundo o IVC (Instituto Verificador de Circulação). O período selecionado para
esta análise abrange três anos de difusão, de janeiro de 2009 até dezembro de 2011. O trabalho inicia-se com a construção de conceitos da
Responsabilidade Socioambiental, do ponto de vista de diferentes autores. Cita as práticas de sustentabilidade adotadas pelas empresas na
atualidade e a importância das organizações em se preocuparem com o desenvolvimento sustentável, onde são levados em consideração, não só
os aspectos financeiros, mas também os aspectos socioambientais. Aponta vantagens e benefícios para as empresas que buscam as melhores
práticas por meio deste posicionamento e relata sobre a problemática ambiental e a evolução da Responsabilidade Social Corporativa através dos
tempos, bem como o quanto é importante a difusão midiática para minimizar a problemática ambiental. Apresenta os melhores projetos
pesquisados na revista Veja no período selecionado. Conclui por apresentar os melhores projetos pesquisados na revista Veja no período
selecionado, indicando que ainda há muito que se explorar no comportamento voltado para a sustentabilidade corporativa. Ações de
responsabilidade socioambiental, aliadas à difusão midiática podem reduzir os riscos reais minimizando o impacto ambiental, e adicionar valor à
marca da empresa, além de aumentar a sua lucratividade com esses projetos sustentáveis.
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RESUMO
Nos últimos anos, o varejo brasileiro tem passado por grandes modificações, incluindo o aumento da presença dos shoppings centers. Estes
pontos de compras parecem mais e mais agregar o cenário da vida moderna do consumo. Todavia, ainda é mínimo o conhecimento científico
acerca das especificidades brasileiras da complexa relação entre shopping centers e seus clientes. Tendo em vista este espaço, esta pesquisa
tratou dos principais fatores motivacionais que levam as mulheres de Belo Horizonte a frequentarem os Shopping Centers, bem como apurar a
avaliação dos atributos pelas consumidoras. Para tanto, foi realizado um estudo de caráter descritivo quantitativo com consumidoras dos
shoppings Minas e Del Rey de Belo Horizonte – MG aplicando 116 questionários divididos em igual modo para ambos os shoppings. O
questionário constava de uma série de questões, com escala de 1 a 5 pontos, sobre as avaliações dos itens no shopping específico e a análise da
importância do item para o consumidor, avaliando também o perfil sócio demográfico das mulheres participantes da pesquisa. Por meio da
análise de dados, pode-se verificar os principais atributos valorizados pelas consumidoras em cada shopping. Analisando a importância dos
atributos que motivam as mulheres a frequentarem um shopping center e comparando-se com a média das avaliações das consumidoras quanto
aos atributos, verificou-se que não houve muita incompatibilidade entre o que o cliente desejava e o que ele encontrou no shopping específico.
Numa análise geral, destacou-se como fatores mais importantes o item “Segurança nas instalações” com média de 4,49, seguido de “Instalações
limpas” com média de 4,48 e por fim “Corredores espaçosos” com média geral de 4,38. Em ambos os shoppings, constatou-se que a importância
do ambiente, instalações e segurança são primordiais para que a mulher vá ao shopping. Isso prova o grande crescimento no número de
shoppings não só na região de Belo Horizonte e na região metropolitana quanto no país todo. As pessoas, em geral, e principalmente as mulheres
buscam comodidade e segurança para suas compras, fatores esses que são encontrados nos Shopping Centers. Numa perspectiva gerencial, é
importante conhecer os valores das consumidoras e os atributos do Shopping considerados mais relevantes pelas consumidoras a fim de
influenciar o comportamento dos clientes através de estratégias de marketing com foco nos estímulos aos atributos de Shopping Centers mais
valorizados e nas atitudes frente a esses mesmos atributos.
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RESUMO
Objetivo geral do trabalho foi verificar o grau de satisfação quanto ao atendimento fisioterapêutico dos pacientes atendidos em uma Clínica
Escola de Fisioterapia da cidade de Macapá-AP. A presente pesquisa é um estudo do tipo descritivo, transversal com abordagem quantitativa e
realizou-se no período de 1 a 30 de junho de 2012. O nível de satisfação foi avaliado por meio de um questionário criado pelos pesquisadores
desta pesquisa, tendo por embasamento um questionário brasileiro com confiabilidade constatadas, desenvolvido por Mendonça e Guerra
(2007). O mesmo está dividido em dois blocos, sendo o primeiro constituído de 12 (doze) perguntas fechadas e abertas que avaliou o perfil
sociodemográfico dos pacientes atendidos na Clínica Escola, e o segundo bloco do questionário refere-se à avaliação do grau de satisfação quanto
ao acesso aos serviços, competência profissional, e estrutura física da clínica e é constituído de 15 (quinze) perguntas do tipo likert. Conforme
informações colhidas da Clínica Escola, durante o mês de junho, verificou-se 64 pacientes atendidos durante a semana nos três setores de
atendimento. Para o cálculo do tamanho da amostra seguiu-se os critérios estabelecidos com base na teoria amostral de Cochran (1977) tendo
como referência um erro amostral de 5%, encontrando-se uma amostra de N=56 pacientes. No entanto, apenas 40 pacientes fizeram parte da
pesquisa, pois os mesmos encontravam-se dentro dos critérios de seleção. Os demais não participaram da pesquisa por estarem dentro dos
critérios de exclusão. Para avaliar as tendências do grau de satisfação quanto ao atendimento fisioterapêutico dos pacientes atendidos, foram
aplicados métodos estatísticos descritivos e inferências. A avaliação da tendência foi realizada pela aplicação do teste do Qui-quadrado de
tendência, e foi previamente fixado o nível de significância alfa = 0.05 para rejeição da hipótese de nulidade. Todo o processamento estatístico foi
realizado no software BioEstat versão 5.3. O presente estudo avaliou os 40 paciente e estes tinham idade variando de 18 a 60 anos, com
tendência central para 40 (±11 anos). Os dados colhidos e esquematizados em tabela mostram que o principal meio de divulgação da Clínica de
Fisioterapia em questão, é atualmente, a comunicação interpessoal, e o setor fisioterapêutico em que mais se tem atendimento é o de
musculoesquelética (77,5%), seguido de cardiorrespiratório e neurologia. A avaliação do grau de satisfação dos pacientes atendidos em relação à
competência profissional mostrou que todos os quesitos avaliados: Explicações (52,5%), Segurança (52,5%), Esclarecimento (50%), Gentileza
(75%), Respeito (75%), Privacidade (70%), Liberdade para opinar (72,5%), Aprofundamento (52,5%), Recepcionista (57,5%), apresentaram
tendência altamente significante (p-valor < 0.0001*) para a satisfação em grau Excelente, assim também como o Conforto (52,5%), Higiene
(52,5%) e Facilidade de trânsito (60%). A opinião dos pacientes sobre um possível retorno e indicação da clinica, caso necessário, foi marcada pela
tendência altamente significante (p-valor <0.0001*) para a resposta “Com certeza” (62,5%) e (57,5%), respectivamente. Observa-se que a
Satisfação geral dos pacientes atendidos em uma Clínica Escola de Fisioterapia da cidade de Macapá/AP foi marcada pela tendência significante (pvalor <0.0001*), sendo classificada como excelente (55%). O atendimento fisioterapêutico na Clínica Escola é realizado por graduandos do curso
de fisioterapia de uma instituição privada, onde é corretamente supervisionado por profissionais qualificados quanto a Fisioterapia
Musculoesquelética, Neurológica e Cardiorrespiratória. Com base na pesquisa, pôde-se concluir que os usuários da clínica Escola mostram-se
satisfeitos quanto a todos os itens do questionário, onde se obteve o grau de excelência para todos os quesitos avaliados referentes à avaliação
do grau de satisfação de uma Clínica Escola da cidade Macapá/AP.
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RESUMO
O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre a questão do consumo de água na indústria, especialmente apontando as
iniciativas de conservação e reuso na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O trabalho buscou inicialmente construir um panorama do uso
antrópico da água, as características do estudo da água e as possibilidades de conservação e reuso. Foram também ressaltadas as iniciativas
pioneiras do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul na valoração e cobrança do uso de água bruta e emissão de efluentes,
inédita na gestão de uma Bacia Hidrográfica no âmbito federal. Em seguida foram elencadas as possibilidades de conservação e reuso de água e
exemplificadas algumas iniciativas já aplicadas por indústrias na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. São expostos os exemplos de aplicação
dos Planos de Conservação e Reuso de Água, os PCRAs e as alternativas que devem ser consideradas como opção de reuso, o reuso macro
externo, definido como o uso de efluentes de outras fontes externas e o reuso macro interno, definido como o reuso dos efluentes, tratados ou
não, provenientes das atividades realizadas na própria indústria. O trabalho constatou que a preocupação socioambiental já faz parte das
considerações de mais de 80% das grandes empresas do estado do Rio de Janeiro. Concluiu também que o retorno econômico do investimento é
viável, considerando a economia com a redução do consumo da água captada e com a redução da emissão de efluentes. Os investimentos em
Planos de Conservação e Reuso de Água (PCRAs) tem um período de pay back em torno dois anos. O sucesso dos PCRAs nas indústrias, aliados a
uma participação cada vez mais ampla da sociedade na integração da responsabilidade socioambiental das indústrias nos faz vislumbrar um
futuro cada vez mais sustentável, com equilíbrio e qualidade de vida para o cidadão do século vinte e um.
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RESUMO
Este estudo visa avaliar o comportamento de ETF’s (Exchange Traded Funds) versus Fundos Passivos no mercado Brasileiro, usando dados do
mercado nacional na Bovespa. A partir do histórico de cotações de ETF’s e Fundos Passivos tradicionais no período, compreendido entre Junho de
2009 e Maio de 2012, avaliam-se o desempenho dos produtos e a capacidade que têm de reproduzir fielmente o índice a que estão atrelados. No
Brasil, são negociados atualmente doze papéis referentes a ETF’s em bolsa. O volume atual desta modalidade de investimento é de R$ 2,7 bilhões
no Brasil (maio/2013). O desempenho destas modalidades são medidas pelos Índices de Sharpe, Índice de Sharpe Generalizado e Índice de
Treynor e a capacidade de atrelar-se ao índice de referência é medida pelo Índice Tracking Error. Ademais, o trabalho explica como é o
funcionamento e a constituição do ETF no mercado brasileiro. O artigo faz uma comparação entre o valor contábil da cota do ETF e o seu valor de
mercado, identificando oportunidades em determinados ETF´s de arbitragem no mercado brasileiro. A análise estatística e econométrica revela
que os ETF’s têm desempenho superior à média dos Fundos Passivos, porém têm seus retornos mais descolados dos benchmarks replicados.
Investigando-se os fatores geradores de diferenças nas performances dos produtos, descobre-se que a taxa de administração tem influência vital
em seu desempenho, em parte explicando a superioridade dos ETF’s em relação aos fundos, mas não influencia no descolamento em relação ao
Tracking Error. O trabalho identifica que os ETF´s são doadores no mercado de aluguel de ações. Todavia, as receitas obtidas com estas operações
não geram Tracking Error, já que parte deste retorno extra serve como atenuante para o descolamento em função das taxas de administração
cobradas nos ETF´s. Os ganhos com as operações de aluguel servem para explicar a razão pela qual, em diversos dias da amostra, o retorno
superou o dos índices de referência de cada ETF. Os resultados indicam que as taxas de administração dos fundos passivos inﬂuenciam
fortemente a baixa rentabilidade desta modalidade de investimento.
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RESUMO
Os plásticos estão presentes em diversos setores da economia mundial e sua reciclagem é de extrema importância para o meio ambiente, uma
vez que todas as substâncias que o compõe dificultam sua biodegradabilidade. Estes materiais quando queimados indevidamente, liberaram
substâncias nocivas ao homem, ao meio ambiente, ao solo e ainda contribui para o aquecimento global. A instituição escolar possui um
importante papel de formação e transformação de cidadãos na sociedade. Com isso ao longo dos anos a educação vem sofrendo reformulações,
tanto pela lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB/1996) quanto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/1999), no intuito de
resgatar a individualidade dos discentes. O projeto desenvolvido na escola Mario David Andreazza, faz parte das atividades do Programa Mais
Educação e oficinas do meio ambiente criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007. Estas ações são preconizadas pelo projeto Agenda 21 e
devem ser ministradas de forma lúdica para os alunos do ensino fundamental no horário oposto as aulas. No mês de setembro do ano de 2012, as
ações pedagógicas foram disseminadas em sala de aula, buscando de forma divertida, uma alternativa para a reutilização das garrafas e outros
materiais de uso pedagógico da própria escola. O objetivo deste trabalho é mostrar os possíveis danos causados à saúde e o impacto ambiental
que esses objetos causam na natureza quando depositadas em aterros sem controle. As ações visam estimular mudanças de atitudes e formação
de novos hábitos com relação a utilização dos recursos naturais, auxiliando e orientando a Repensar, Reduzir Reutilizar e Reciclar. A implantação
deste projeto se deu em etapas, a primeira etapa deu-se com aulas expositivas, expondo o projeto e traçando metas a serem cumpridas
gradativamente com a participação dos alunos que estão inseridos no programa. A segunda etapa foi relativa a exposição dos materiais
confeccionados na feira de ciências “Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza”, realizada no dia 04/10/2012. Neste trabalho
buscou-se trabalhar ações pedagógicas interdisciplinares para alcançar todos os que compõem a comunidade escolar mostrando alternativas para
os mesmos relacionarem a reciclagem com seus cotidianos. Neste sentido, o trabalho tem a finalidade de conscientizar sobre a importância da
preservação do meio ambiente, não apenas os alunos, como também toda a comunidade envolvida na Escola Estadual Mário David Andreazza, na
cidade de Boa Vista-RR. Estas atitudes, contribuem para a conscientização dos sujeitos sobre o impacto ambiental que o mau uso dos plásticos
causam no solo e na água, prejudicando o próprio ser humano. Os resultados obtidos através das atividades lúdicas mostraram que as ações
propostas, contribuíram para o aumento da criatividade dos alunos, auxiliando no processo de aprendizagem. Foi observado aumento na
interação entre os alunos, que demonstraram entusiasmo e dedicação nas ações propostas, que se traduz em mudanças de atitudes e maior
responsabilidade social de cooperação e respeito com o meio no qual estão inseridos, produzindo resultados satisfatórios de forma inteligente e
sustentável.
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RESUMO
Tratando-se de questões ambientais envolvendo a sustentabilidade o objetivo deste projeto é compreender a reciclagem de pneu, bem como
retirara-los do lixo e transforma-los em vasos de plantas ressaltando as questões ambientais e de responsabilidade social conscientizando a
população, proporcionando economia, melhor qualidade de vida oferecendo um produto barato respeitando o meio ambiente, apresentando
alternativa capaz de minimizar o impacto ambiental dos pneus que após seu uso em veículos, infelizmente não tem um destino correto, mas, após
esse delineamento e transformação desses produtos nocivos ao meio ambiente em vasos de plantas, será possível refletir sobre o assunto
proposto. Diante dos fatos e as mudanças que vem acontecendo no mundo em questão de sustentabilidade, tratar do lixo é caro e, quando não
manuseado de forma adequada acaba impactando negativamente no meio ambiente. A pesquisa em torno do tema é pertinente envolvendo
sustentabilidade, conhecimento, e produtos nocivos prejudicando a população quando descartado no meio ambiente. É importante ressaltar que
dentro dessas pesquisas uma boa parte se dedica às dimensões econômicas, sustentáveis e culturais. A pesquisa proposta poderá acrescentar
novos conhecimentos referentes ao tema, visando contribuir com os acadêmicos para a compreensão, transmissão, processamento e retorno
dessas informações condizente com a realidade. A pesquisa foi desenvolvida por meio de bibliografia, análise empírica submetendo aos aspectos
éticos, local e período da pesquisa, planejamento e execução. Foi feito um levantamento e estudo que contemple a temática escolhida, visando à
realização da primeira parte teórica do trabalho compreendendo a intervenção de fatores de geração de capital interligando a gestão ambiental,
conscientização ambiental, a importância de um “marketing Social”, voltando-se para a manutenção dos recursos naturais que abordou: Gestão
ambiental e sustentabilidade, mudanças e transformações nas organizações; Capitalismo, marketing, responsabilidade social associado aos
“mercados verdes”; Meios de reaproveitamento ou reciclagem de pneus e na segunda parte, a prática, sendo: A transformação do lixo ao luxo.
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário quantitativo, nos quais fizemos a tabulação e análise das respostas com
resultados satisfatórios. Realizamos visitas em terrenos baldios nas cidades de Jacarezinho/PR e Ourinhos/SP com a participação da Estácio de Sá
e vários setores da comunidade nos quais foram apresentados resultados da coleta de dados na própria sala de aula da instituição. Com a
pesquisa, identou-se o problema gerado por pneus descartados em terrenos baldios e as margens de rios, sendo assim com um fator de
conscientizar as pessoas a manter seus quintais limpos, para não causar proliferação da dengue, em águas paradas. Os cidadaos foram
conscientizados também a transformar os pneus em objetos artesanais para jardins, relacionando a reciclagem com o trabalho manual. A respeito
dos fatores ambientais e de responsabilidade soci o projeto apresentou resultados significativos com reflexões críticas a analise de caso de suas
consequências. Ente os pontos principais destaca-se que o desenvolvimento, empenho e colaboração mútua, coduzem ao caminho do sucesso,
com custo praticamente zero, mas, com valor significativo para a natureza. Algumas inquietações relevantes ao projeto foram respondidas
satisfatoriamente após as pesquisas, tabulações e exposições dos produtos transformados.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo discorrer acerca das vantagens do uso do EBITDA como indicador financeiro de longo prazo na análise de
balanços e no apoio às decisões tomadas no âmbito das empresas, mas com limitações quando tomado de forma isolada e única. Não tem
qualquer pretensão de esgotar o assunto e não é inédito, uma vez que é um trabalho que analisa e discute informações já publicadas por autores
diversos, bem como não apresenta conceitos novos, mas fomenta tão somente a discussão de um indicador por demais explorado pelas
empresas. Com a crescente competitividade entre as empresas, entendeu-se que medidas outras seriam necessárias, entre os indicadores já
conhecidos e utilizados, para demonstrar a situação econômica e financeira das empresas. O EBITDA, sigla que em inglês significa Earning Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, e conhecido em nossa língua vernácula como LAJIDA, ou seja, Lucro apurado Antes dos Juros,
Depreciação e Amortização, mostra o potencial de geração de caixa de um negócio produzido pelos ativos operacionais. O EBITDA vem se
destacando entre os demais indicadores como aquele que apóia os gestores nas decisões empresariais, mas pode ser considerado como indicador
financeiro de longo prazo no controle e planejamento das organizações quando tomado de forma isolada e única? O artigo utilizou a pesquisa
bibliográfica, além de artigos outros já escritos, sem a pretensão de encerrar conclusões. Se o EBITDA é um indicador importante por mostrar o
potencial de geração de caixa de um negócio produzido pelos ativos operacionais e, se veio para ficar, como qualquer outro indicador de
precificação e de avaliação de desempenho, deverá ser utilizado com cautela, ponderando-se as suas vantagens com suas limitações, com as
conclusões sendo apoiadas em diversos outros indicadores para uma melhor avaliação das empresas.

Titulo:

Efeitos das microcorrentes no tratamento para rejuvenescimento facial: relato de caso

281

Autor(es) Marina Ferreira; Júlia Souki Diniz*
IES: FESBH
E-mail para contato: julia@live.estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Rejuvenecimento Facial; Microcorrentes; Fisioterapia Dermato Funcional
RESUMO
O envelhecimento é um processo gradual e progressivo, mais evidente após a 3ª idade. A exposição da pele a fatores prejudiciais facilitam a
formação de radicais livres, degenerando a integridade celular. As rugas são ocasionadas devido o enrijecimento do colágeno, componente muito
importante do tecido conjuntivo. São classificadas como superficiais ou profundas, dividem-se em rugas gravitacionais, finas e de expressão. As
rugas de primeiro grau representam um tipo inicial, localizando-se nas pálpebras superiores e às vezes pequenas linhas próximas ao ângulo lateral
do olho. As rugas de segundo grau são mais frequentes. As rugas de terceiro grau são acompanhadas por excesso de tegumento. As
Microcorrentes, ou MENS (Micro Electro Neuro Stimulation) promovem revitalização cutânea devido o incremento de fibroblastos e alinhamento
do colágeno. Utiliza correntes de baixa frequência, contínuas ou alternadas, são subsensorias, o que não gera desconforto ao paciente. As MENS
atingem as camadas mais profundas da pele, aumentando a atividade celular e potencializando a produção de colágeno e elastina. Esta terapia
possui efeitos temporários, porém, conforme a evolução do tratamento, os benefícios vão se prolongando devido à ação das correntes
continuarem agindo mesmo após o seu término. Relato de caso: Paciente A.A.A.P., 40 anos, do lar. Faz uso na pele de ácido retinóico e filtro
solar. Na avaliação observou-se rugas do tipo III pela escala de Goglau. As rugas são evidentes em região frontal, glabelar, e periorbicular;
estáticas e dinâmicas. Possui boa tonicidade e hidratação e não apresenta acne. Realizamos 6 sessões da MENS nas fases de Normalização,
Nutrição e estimulação da pele. Como resultados, observou-se amenização das rugas em região periorbicular, normalização e hidratação da pele.
Concluiu-se que o uso da MENS tem efeito satisfatório na amenização das rugas em região periorbicular e na normalização da pele. Sugere-se que
novos estudos nesta e em outras populações para que sejam avaliados os impactos dessa técnica no sucesso do tratamento.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Gestão e Negócios
Administração

| 281

Titulo:

Estudo comparativo sobre o ensino de empreendedorismo no Brasil e no exterior

Autor(es) Durval Correa Meirelles*; Martha Maria Porto da Silva Jardim
E-mail para contato: durval.meirelles@estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Empreendedorismo; Parceria Universidade Empresa; Inovação

282

IES: UNESA

RESUMO
O presente trabalho compara as atividades e as intenções relativas ao empreendedorismo de estudantes universitários, entre diferentes níveis de
estudo e dos mais variados cursos das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, bem como as condições de ensino e apoio a atividades
empreendedoras aos estudantes em numerosas regiões do país, com as atividades desenvolvidas em outras IES estrangeiras. Nesse sentido, o
estudo busca gerar conhecimentos sobre: Quais seriam as principais ofertas de disciplinas ligadas ao empreendedorismo nas IES; Qual seria o seu
nível de satisfação e sua demanda; Quais seriam os interesses dos estudantes em terem negócios e as atividades que já realizaram; A taxa de
interesse pelo empreendedorismo (ou índice de empreendedorismo) dos estudantes. O estudo utiliza a metodologia do Estudo GUESSS a nível
internacional. Em seu original em Inglês, a sigla GUESSS refere-se a Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, ou seja,
levantamento mundial sobre o espírito empreendedor de estudantes universitários. No contexto brasileiro, a designação adotada para fins de
simplificação é Estudo GUESSS Brasil significando Estudo Mundial sobre Empreendedorismo junto aos Estudantes Universitários do Brasil. O
Estudo GUESSS Brasil oferece bases para se avaliar as condições do ensino ligado ao empreendedorismo em variadas áreas de formação superior
com comparativos nacionais e internacionais, inclusive propiciando o benchmarking. Contribui para a geração de recomendações de melhoria de
práticas e políticas – inclusive políticas públicas – visando o aperfeiçoamento das atividades e recursos das IES que são voltados à preparação dos
estudantes para tomarem iniciativas empreendedoras, como a abertura de empresas. O referencial teórico foi elaborado com base em
bibliografia nacional e internacional, especialmente nos autores considerados neo-schumpeterianos, que estão analisando o momento
empresarial à luz dos novos paradigmas tecnológicos e seus impactos nas organizações. O trabalho mostra que existe uma tendência
empreendedora mais intensa em algumas áreas de estudo, como Administração, Economia e Ciências Naturais. Além disso que ainda precisa
melhorar a oferta de disciplinas e atividades empreendedoras, além do ambiente geral das IESs para facilitar o empreendedorismo e a preparação
para colocá-lo em prática, sobretudo nas áreas de Ciências Sociais. Deve-se fortalecer o preparo dos estudantes para a carreira ligada ao
empreendedorismo e a escolha esclarecida pela carreira daqueles que nela estiverem interessados. Disciplinas, atividades práticas e contato com
empreendedores estabelecidos podem favorecer a exploração, a experimentação e o desenvolvimento de ideias próprias de cada estudante já
interessado em empreender. A maior parte estudantes universitários sabe que existe a oferta de disciplinas e atividades de empreendedorismo
nas IESs, entretanto, a divulgação dessas oportunidades de aprendizagem precisa melhorar com intuito de atingir mais alunos. Assim, é
recomendável que as IESs intensifiquem essa comunicação para favorecerem o conhecimento das ofertas relacionadas ao empreendedorismo e a
possibilidade de que mais estudantes as aproveitem. Deve-se estimular nas IESs, os contatos entre alunos, professores e entre os professores em
si e entre os demais facilitadores da sociedade visando a geração de iniciativas empreendedoras entre os estudantes universitários brasileiros. O
estudo recomenda fortemente ainda a implementação e o aperfeiçoamento de disciplinas e atividades voltadas para a administração de novos
negócios e ou de micro, pequenas e médias empresas nas IESs, pois a grande maioria das novas empresas geradas como fruto de iniciativas
empreendedoras é de porte modesto, representando 90% de todo o conjunto de empresas brasileiras.
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RESUMO
Este trabalho se insere no campo da Ciência da Administração e aborda a Gestão de Processos como um novo paradigma sendo adotado tanto
por empresas públicas quanto por empresas privadas nos vários segmentos e portes organizacionais. Durante a trajetória da Administração, as
estruturas das Organizações, decorrentes da Revolução Industrial, pouco mudaram nas décadas do século XX. Os avanços tecnológicos e,
consequentemente, a globalização foram fatores que acirraram a concorrência no mundo empresarial. A partir da década de 90, com a
disseminação do pensamento sistêmico e o reconhecimento do sucesso do modelo de gestão japonês, surge a reengenharia, que direciona a
atenção da Administração para os processos envolvidos nas Organizações. A gestão por processos, dominante no século XXI, tornou-se não só um
modelo de gestão, mas também uma vantagem competitiva através do alinhamento dos processos com a estratégia da Organização, o que gera
integração entre objetivos, recursos humanos e materiais e informação. O novo modelo torna a organização horizontalizada ao contrário do
modelo mecanicista em que o seu sentido vertical é predominante. Da mesma forma o cliente passa a ser prioridade para a organização e, com
isso, adota um enfoque transversal com uma visão ponta a ponta dos processos existentes. Em linhas gerais, a nova abordagem provoca
transformações significativas na ambiência organizacional e com isto surge a preocupação quanto à capacitação de seus Gestores às novas
necessidades relacionadas aos conhecimentos fundamentais, às habilidades requeridas e ao comportamento adequado frente à nova situação.
Como as diferenças estruturais e gerenciais entre a Organização tradicional e a orientada por processos são representativas, surge uma questão
no que tange às Competências Gerenciais necessárias para a condução dos processos que permeiam os mais diversos setores da Organização.
Assim, estarão os gestores capacitados para as exigências desse novo modelo? Esta é a questão que o presente artigo tem como objetivo
responder, bem como pretende, ainda, indicar as Competências Gerenciais necessárias ao gestor das Organizações orientadas por processos. Por
meio de pesquisa com especialistas na área de gestão, procurou-se identificar e caracterizar as Competências Gerenciais pertinentes ao novo
modelo. O resultado da pesquisa aponta para necessidades específicas que, comparadas às Competências Gerenciais exercidas em empresa com
modelo de gestão tradicional, permitem concluir novas características às Competências que devem ser desenvolvidas a fim de que as
Organizações possuam um corpo gerencial integrado ao modelo de gestão orientado por processos. Destacam-se como Competências
obrigatórias ao gestor orientado para processos o conhecimento da estrutura organizacional e do planejamento estratégico da instituição;
capacidade gerencial; autocontrole emocional; planejamento; capacidade analítica; confiança nos membros da equipe; cumprimento dos prazos
estabelecidos; delegação e disciplina. O artigo pretende contribuir com futuros estudos que possam ser realizados, principalmente, na área de
recursos humanos no que se refere à atração e retenção de talentos, planos de remuneração, bem como com planos e programas de capacitação
e desenvolvimento profissional e gerencial.
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RESUMO
O quadro epidemiológico das doenças no Brasil modificou-se nos últimos anos e atrelado a isso nota-se também uma mudança no perfil da
população brasileira com relação aos hábitos alimentares e de vida, indicando uma exposição cada vez mais intensa a riscos de doenças crônicas
não-transmissíveis (DCNT). A promoção da saúde, modificação nos fatores relacionados ao estilo de vida, principalmente a prática de atividades
físicas regulares e redução dos fatores de risco podem contribuir para a prevenção ou o aparecimento tardio de tais enfermidades. O objetivo
deste estudo foi fazer uma análise prévia sobre a percepção da qualidade de vida dos alunos do curso de Educação Física. A amostra da pesquisa
foi constituída por 90 alunos, entre homens e mulheres, pertencentes aos 1º, 5º e 7º semestres do curso de Educação Física. Previamente, os
participantes foram informados sobre os objetivos, procedimentos e importância da pesquisa. Em seguida, os participantes responderam,
individualmente, ao questionário, proposto por NAHAS (1996), o qual foi composto por 15 perguntas com notas de 0 a 3, onde 0 representa
nunca e 3 sempre. Cada grupo de questão contemplou as seguintes variáveis: Nutrição (N), Atividade Física (AF), Comportamento Preventivo (CP),
Relacionamento Social (RS) e Controle do Estresse (CE). Foi realizado para cada categoria o teste-t adotando-se um nível de 99% de significância
(p< 0,01). A análise dos dados mostrou que as variáveis AF, RS e CE obtiveram nota igual ou superior a 2, sendo esses índices classificados como
positivos na referência de bem- estar; a variável RS mostrou maior nota (2,140,58) em comparação à AF (2,000,74) e à CE (2,121,03). Por
outro lado, as variáveis N e CP obtiveram notas inferiores a 2, classificadas como índice regular, sendo a menor nota exibida pela variável N
(1,660,59) em comparação a CP (1,840,82). Não foi observado nenhum índice classificado como negativo na referência de bem-estar, situação
que condiz com o perfil do aluno de Educação Física, curso que está inserido também na área da saúde. Ainda, podemos inferir sobre os
resultados a existência de correlação positiva ente a prática de exercícios físicos, convívio social e controle emocional. No entanto, a análise da
variável N sugere que hábitos alimentares inadequados podem estar relacionados ao perfil do estudante de período noturno o qual,
provavelmente, trabalha durante o dia e estuda à noite.
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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 uulizou a metodologia qualitauva, 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 —
“Conscientes” e “Não conscientes” — para 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 “Conscientes” e 6 “Não conscientes” — 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 recepuvos ao discurso para
o consumo consciente financeiro veiculado pelos filmes publicitários. Independente da classificação em relação ao seu nível de conscientização os
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, para os alunos “Não conscientes”, o argumento do consumo consciente como um
elemento que conscientiza sobre o uso responsável do dinheiro e do crédito funcionou, pois estes alunos percebem a necessidade de alterar seu
comportamento rumo a um modelo de consumo financeiro mais consciente a partir dos filmes apresentados. Para os alunos “Não conscientes” os
filmes aguçam o desejo de 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.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Gestão e Negócios
Administração

| 283

Titulo:

Impacto da consciência ambiental e da atitude na intenção de compras de produtos orgânicos

284

Autor(es) Alessandro Angelo Patto*; Angela R. Patto; Andréia Cássia de Moura; Juliana França Martins; Amanda Helena do vale
E-mail para contato: aapatto@ig.com.br
IES: FESBH
Palavra(s) Chave(s): Comportamento do Consumidor; Consciencia Ambiental; Atitude; Intenção de compra; Produtos Organicos
RESUMO
Este estudo buscou analisar a relação existente entre a consciência ambiental, a atitude e a intenção de compras de produtos orgânicos na
perspectiva dos alunos universitários, nas classes altruístas e egoístas. Os objetivos específicos, podem ser assim resumidos: (i) avaliar a
consciência ambiental dos universitários, nas classes altruístas e egoístas, em relação aos produtos orgânicos; (ii) analisar a atitude dos
universitários, nas classes altruístas e egoístas, quanto às compras de produtos orgânicos;(iii) analisar a intenção dos universitários nas classes
altruístas e egoístas, relativa às compras de produtos orgânicos;(iv) estabelecer a relação entre os construtos (consciência ambiental, atitude e
intenção dos alunos universitários com as posturas nas compras de produtos orgânicos). A relevância do estudo passa pelo entendimento do
comportamento dos universitários do segmento de produtos orgânicos, suas características e suas expectativas e o processo de decisão de
compra, o que é de fundamental importância para que as empresas possam adotar estratégias mais adequadas, em busca de resultados eficazes e
predominantes no mercado. Para concretizar esta proposta, foi realizada uma pesquisa com 284 estudantes universitários de duas Faculdades
particulares de Belo Horizonte. O presente estudo é de cunho descritivo com abordagem quantitativa. Os resultados demonstraram que, em
geral, os consumidores pertencentes à classe altruísta possuem maiores médias nos três construtos consciência, atitude e intenção de compra de
produtos orgânicos. Todavia as diferenças observadas na amostra nem sempre puderam ser estendidas para a população. Por outro lado, tanto o
modelo de regressão múltipla quanto a modelagem de equações estruturais demonstraram a maior influência da atitude do consumidor sobre a
intenção de compra de produtos orgânicos. A consciência ambiental teve influência sobre a atitude e esta impactou diretamente sobre a intenção
de compra. Todavia, a consciência ambiental não apresentou influência sobre a intenção de compra e quando tal relação foi considerada no
modelo implicou na diminuição da influência da atitude sobre a intenção de compra de produtos orgânicos. As instâncias que cuidam dos
interesses dos produtos orgânicos e da sustentabilidade do planeta devem focar a atitude favorável das pessoas para tais tipos de produtos já que
tal atitude demonstrou o maior impacto sobre a intenção do consumo.
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RESUMO
O mercado de resseguro - o seguro do seguro – é um dos setores financeiros mais relevantes da economia mundial. Ele possibilita que empresas
públicas e privadas obtenham, por meio das companhias de seguro, capacidade e ou cobertura securitária para patrimônios já existentes e para
construção de obras de infraestrutura indispensáveis ao crescimento e ao desenvolvimento nacional. No Brasil, o mercado de resseguros
permaneceu por quase 70 anos sob o monopólio do Estado, representado pelo Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Sua abertura ocorreu em
2008, após aprovação da Lei Complementar nº 126, e com a entrada em vigor da Resolução 168 do Conselho Nacional de Seguros Privados. Este
movimento tornou possível que resseguradores internacionais passassem a receber autorização para operar no mercado ressegurador brasileiro,
ao mesmo tempo em que o IRB ganhava a denominação de IRB Brasil Re. Por consequência, o mercado ressecuritário do País encontra-se em
período de transição, passando por mudanças profundas. Além de ter se transformado em importante alvo das seguradoras estrangeiras, ele
experimenta a adoção do País pelos resseguradores internacionais. Além da abertura à iniciativa privada, a nova legislação também permitiu que
os novos players se constituíssem sob três formas distintas: resseguradora local, resseguradora admitida, e resseguradora eventual. É neste
ambiente que se encaixa esta pesquisa, que parte do princípio de que a formação de grupos estratégicos (GE) e a adoção daquele no qual
competir são aspectos essenciais à estratégia competitiva das empresas, vez que além de configurarem o perfil competitivo do setor industrial,
eles podem, até mesmo, responder pelos resultados das empresas que os compõem. Como o mapeamento dos GEs permite demonstrar a
concorrência, a dinâmica e as inter-relações que caracterizam uma indústria, assim como traçar seu perfil estratégico, o presente estudo buscou
identificar a possível formação de GEs pelas resseguradoras locais. Para tal, foi realizada investigação de abordagem qualitativa, tendo como foco
cinco resseguradoras locais em atuação no País em dezembro de 2011. O tratamento das evidências coletadas durante as pesquisas utilizou,
como base, as proposições teóricas obtidas na revisão da literatura acerca de modelo de estratégia competitiva com foco na visão de GEs, e
avaliou o posicionamento de cada uma das empresas pesquisadas em relação a 13 dimensões estratégicas. Como conclusão, as resseguradoras
locais com atuação endógena demonstraram formar um GE específico, enquanto todas as demais– as com atuação exógena, incluindo o IRB - se
constituíram em outro GE. Tal conclusão indica a importância destacada do público-alvo no que tange às definições estratégicas dos players neste
mercado.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é otimizar de forma radical a eficiência e eficácia no aprendizado, alinhando-o às mais modernas técnicas de
aprendizado, compartilhamento de informações e motivação, direcionando-o ao resultado real e ao sucesso, elevando o conceito de ensino para
o patamar de excelência na formação de grandes profissionais. A metodologia será baseada em revisão bibliográfica, privilegiando o uso das
seguintes ferramentas: uma ferramenta de compartilhamento de ideias e casos de sucessos e uma tecnologia dinâmica de aprendizado adequada
ao nosso escasso e valioso tempo. A ferramenta de compartilhamento de casos de sucessos visa promover enriquecimento institucional,
profissional e pessoal, bem como desenvolver a continuidade de relações entre docentes e discentes, profissionais e empreendedores. Para isto,
foi desenvolvida uma ferramenta onde estão postados os casos de sucesso narrados pelos próprios alunos bem como vídeos de empresários de
sucesso (http://estaciocasosdesucesso.blogspot.com.br/), incentivando e inspirando os participantes desta comunidade, permitindo que a
convivência possa transcender aos limites da formatura. Para enriquecer os resultados citados acima foi desenvolvida uma tecnologia inovadora,
a tecnologia dinâmica de aprendizado, visando otimizar o aprendizado, potencializando exponencialmente a capacidade de reter o conteúdo
apresentado por devotados docentes que muitas vezes é utilizado de forma “medíocre” por muitos discentes que estão mais preocupados em
“decorar” para conseguir “notas” em detrimento do aprendizado propriamente dito. Baseados nas ideias do cientista alemão Sebastian Leitner,
criador dos "flash-cards", desenvolveu-se um organizador de perguntas e avaliador de respostas que classifica as perguntas sobre qualquer tema
baseado na relação de dificuldade que o aluno tem para respondê-las, assim repetindo com maior frequência aquelas questões que o aluno teve
maior dificuldade em responder corretamente. Essa seleção permite uma otimização do tempo necessário para estudar. Esta tecnologia baseia-se
em duas vertentes: a “Automática”, internamente calculada pelo aplicativo, e a “Pessoal”, em que o próprio estudante qualifica as questões de
maior importância e por isto devem ser repetidas com mais frequência. Tudo isto deve funcionar de forma “LEVE” e “INTUITIVA”, tão fácil quanto
utilizar um rascunho feito em um pedaço de papel. Fundamenta-se, ainda, em dois ambientes: o Ambiente Tecnológico onde foi escolhida a
plataforma móvel permitindo mobilidade e disponibilidade de todo o material de aprendizado em qualquer hora e em qualquer lugar, e o
Ambiente Humano, visto que nos dias de hoje profissionais não mais podem ser aquilatados pela capacidade de memorização. No passado isto
era razoável, pois a pouca disponibilidade de informações resultava em uma baixa velocidade de resultados e uma extrema falta de condições
para embasar decisões. Experiências primárias revelaram um aumento significativo de memorização com um requinte de “divertimento”, pois é
natural no ser humano investir naquilo onde ele veja progresso real e com estas duas frentes de atuação: a capacitação tecnológica e o
compartilhamento do sucesso, os usuários têm conseguido resultados reais. Pretende-se inferir que exista ganho na questão de qualidade e de
tempo dos estudantes e dos professores estimulando a difusão da inovação nos métodos tradicionais de educação. Concluindo, verifica-se que
em um mundo onde a informação muito mais do que apenas disponível, está multiplicada exponencialmente, a maior demanda de utilização dos
recursos “intelectuais” deve estar focada mais em avaliar e decidir do que apenas lembrar. Por isto, optou-se por investir em uma tecnologia que
permitisse que as informações fossem organizadas em um formato intuitivo contribuindo na formação de profissionais de sucesso e auxiliando
estes “maestros” da decisão na regência de suas orquestras organizacionais.
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RESUMO
A imagem representa a impressão total que se tem de um objeto, sujeito ou organização, influenciando julgamentos, comportamentos e tomada
de decisão. No desempenho das funções administrativas é prudente que se verifique se os recursos públicos estão sendo bem geridos. Essa
verificação é realizada por meio de controle interno. Para atingir os resultados exigidos pela sociedade é necessário que se adotem índices que
permitam verificar a eficiência e a eficácia dos controles internos das administrações públicas. Na medida em que não existem indicadores de
desempenho do controle interno, procurou-se avaliar se a imagem do controle interno do Exército Brasileiro exerce impacto sobre o desempenho
percebido em relação à atividade de controladoria. A revisão de literatura envolve artigos acadêmicos de métodos quantitativos na área de
ciências sociais aplicadas, descrevendo resultados destes trabalhos em outras corporações em aspecto mundial. O trabalho aborda as definições
necessárias para a compreensão dos conceitos utilizados nos construtos realizados, assim como toda a metodologia quantitativa aplicada no
artigo. Vale destacar que existem poucos estudos sobre imagem para organizações que não visam lucro, comparativamente àqueles voltados para
firmas que objetivam a lucratividade em suas operações. Desta forma, foi realizada uma pesquisa de survey, com amostra constituída de 73
respondentes. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado, do tipo Likert, com 5 opções de resposta. O estudo foi
conduzido por meio de análise quantitativa. Julgou-se mais adequada essa abordagem, uma vez que a pesquisa envolve fenômenos descritivos
(descrever determinado acontecimento) e causais (identificar as causas de determinado fato). As variáveis descritas no trabalho foram obtidas de
acordo com o referencial teórico existente deste tema em outros artigos similares na área das ciências sociais. O tratamento dos dados foi
efetuado com análise fatorial exploratória, para identificar quais as dimensões que são relevantes para os gestores na análise da imagem do
controle interno do Exército Brasileiro, acompanhada de regressão múltipla, com objetivo de identificar a importância de cada dimensão da
imagem sobre o desempenho percebido. Os resultados atestaram que a imagem do controle interno influencia o desempenho percebido pelos
militares que são objeto de fiscalização. Conclui-se que a imagem influencia o desempenho percebido em relação à atividade de controladoria.
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RESUMO
Devido as constantes transformações no mercado consumidor, vive-se atualmente em um cenário mercadológico caracterizado por uma intensa
concorrência, onde os clientes estão cada vez mais exigentes e bem informados e atender as suas necessidades exige que os produtos e serviços
oferecidos sejam de alta qualidade. Em virtude disso, estabelecer um relacionamento duradouro com os clientes, por meio da ﬁdelização, passa
a ser o maior objetivo das empresas que desejam se perpetuar no mercado e obter uma vantagem competitiva frente aos seus
concorrentes.Assim, o trabalho objetivou identificar como o marketing de relacionamento contribui para satisfação e fidelização dos clientes nas
empresas. Para tratar do assunto buscou-se embasamento teórico de autores conceituados como: Kotler, Madruga, Gordon, dentre outros, que
tratam de assuntos relevantes para a realização do trabalho de campo. Foram analisadas três empresas quanto à práuca do markeung de
relacionamento e o instrumento uulizado para a coleta de dados foi um quesuonário. Constatou-se com este estudo que as empresas buscam
constantemente estreitar o relacionamento com seus clientes e que a utilização dessa estratégia traz como benefícios a maior satisfação dos
clientes, aumento da fidelidade, retenção dos já existentes e um amento na participação de mercado, o que demonstra o resultado das empresas
praticarem o marketing de relacionamento para fidelizar seus clientes. Percebe-se então, que as empresas buscam cultivar relacionamentos em
longo prazo com seus clientes através da fidelização dos mesmos, efetivando o marketing de relacionamento. No mercado altamente
competitivo, onde são oferecidos pelas organizações produtos e serviços muito semelhantes, manter os clientes fiéis não é uma tarefa nada fácil,
por isso a utilização do marketing de relacionamento vem sendo muito empregado pelas empresas, com o objetivo de estabelecer um
relacionamento de longo prazo com o cliente, desenvolvendo um diferencial compeuuvo e assim se manter em constante crescimento. Através
de tal estudo foi possível comprovar que a prática do marketing de relacionamento permite que as empresas tratem os clientes de outra maneira,
como componente essencial para a sua sobrevivência. Pode-se verificar também que a utilização dessa ferramenta pode apresentar tanto
vantagens como desvantagens, assim a empresa deve estar bem preparada para a inserção dessa técnica e disposta a assumir os riscos e
benecios. O presente trabalho teve como objeuvo idenuﬁcar como o markeung de relacionamento contribui para a sausfação e ﬁdelização dos
clientes, já que os mesmos são considerados o bem mais precioso que uma empresa pode possuir para alcançar o sucesso. Para atingir o objetivo
proposto pelo tem estudado, foi realizada uma pesquisa de campo com três funcionários de diferentes empresas. A partir da análise dos dados
coletados se pode identificar que a inserção de um programa de marketing de relacionamento nas organizações é favorável na busca de uma
aproximação com o cliente. Foi possível constatar que tanto a teoria como a prática, identificam que essa ferramenta traz mudanças
significativamente positivas para as empresas que almejam manter uma relação mais íntima com o cliente como: conhecer melhor o cliente,
identificar e atender suas necessidades e desejos, aumentar sua satisfação e sua fidelidade, reter os clientes atuais e consequentemente um
aumento na fatia de mercado. Foi percebida ainda a importância de um sistema de banco de dados que armazena todas as informações
relevantes dos clientes, possibilitando a empresa conhecê-lo e identificá-lo da melhor forma possível. Conclui-se que o problema apresentado
pelo tema ora estudado foi respondido, pois as empresas descrevem os benefícios e as estratégias proporcionadas por essa ferramenta e que
ajudam a manter um relacionamento duradouro com o cliente, aungindo assim sua sausfação e ﬁdelização Nesta pesquisa procurou-se
responder a um questionamento, mas muitos outros poderiam ter sido objetos de estudos. Como recomendação, sugere-se um estudo referente
à qualidade dos produtos, serviços e atendimentos oferecidos pelas organizações, pois são fatores importante na busca de se atingir um alto nível
de satisfação do cliente.
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RESUMO
O propósito deste trabalho consistiu na mensuração das variáveis: Qualidade Percebida, Valor, Satisfação e Lealdade dos clientes de Telefonia
Móvel a fim de fazer a validação externa de um questionário proposto por Moura, bem como acompanhar o comportamento do consumidor
nesse segmento no tocante às variáveis propostas (Qualidade Percebida, Valor Percebido, Satisfação e Lealdade). O objetivo foi aplicar um
questionário em usuários de telefonia móvel de Belo Horizonte, mais especificamente no segmento de estudantes universitários, a fim de
alcançar os índices das variáveis do modelo. A metodologia compreendeu um estudo descritivo e quantitativo, contendo 20 questões, destas 16
referentes às variáveis do modelo foi aplicado a uma amostra por conveniência de 274 estudantes universitários no período de 20 a 31 de maio
de 2012. Dos respondentes, 39% são clientes da operadora Oi, 32% da amostra, são clientes da operadora TIM e 19% são clientes da operadora
Vivo, 8% da amostra são da Claro. O perfil predominante da amostra são de pessoas de 21 a 30 anos (62%), o plano apontado pela maioria dos
respondentes foi o pré-pago (57%) e o sexo feminino foi o predominante (50%). Como resultado, as relações da Satisfação com seus principais
antecedentes (Qualidade e Valor Percebido) e consequentes (Lealdade) foram confirmados pela análise de dispersão. Assim, a Qualidade e o
Valor Percebido afetam positivamente a Satisfação do Cliente e por consequência, altos índices de Satisfação impactam favoravelmente a
Lealdade do cliente. Os índices calculados de qualidade, valor percebido, lealdade e satisfação para todas operadoras ficaram numa faixa de 3,07
a 2,65. A análise dos índices possibilitou dizer que os resultados alcançados em relação às operadoras mineiras apresentam índices de satisfação,
qualidade, valor percebido e lealdade ainda aquém do seu potencial, havendo oportunidades de melhoria no que diz respeito à percepção dos
usuários. A principal contribuição deste trabalho foi o reforço de validação externa de um modelo empiricamente testado por Moura, agregando
à comunidade acadêmica e empresarial um estudo sobre esse setor de destaque na economia.
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RESUMO
Neste artigo será verificado o impacto dos benefícios na retenção dos colaboradores na organização: um estudo de caso de uma empresa do
ramo de varejo, o Supermercado Jacomar. Esta pesquisa pode ser definida como um estudo de caso, onde seguiu-se o proposto por Gil (1996)
através de quatro fases, para aplicação da metodologia: Delimitação da unidade-caso: Supermercado Jacomar em Curiuba. Coleta de dados:
através da aplicação de um questionário com 25 questões direcionadas a 27 colaboradores desse supermercado. Análise e interpretação dos
dados: à luz do referencial teórico apresentado. Redação do relatório: constará de introdução, desenvolvimento e conclusão. Um plano de
benefícios, quando elaborado, pode constituir em um diferencial a mais para o colaborador, que passará a ter uma melhor qualidade de vida para
ele próprio e seus familiares, e assim a ter uma maior satisfação com seu empregador e com isso, satisfazer suas necessidades básicas . Tais
planos tornam-se legais devido a sua inclusão na legislação e também às conquistas que os sindicatos vêm obtendo nas convenções coletivas.
Segundo Chiavenato (1999) benefícios constituem pagamentos financeiros indiretos oferecidos aos funcionários. Os planos de benefícios
reconhecem e procuram atender a essas necessidades e são importantes para as organizaçõe, visto que não é possível avaliar o quanto vale
monetariamente para a empresa um bom profissional, nem o quanto a empresa pode perder, se ele migrar para outra organização que lhe
ofereça melhores condições. Sem contar que benefícios passam a ser interessantes para as organizações, a partir do momento que impostos
atribuídos às organizações são licitamente deduzidos de suas obrigações tributárias. A origem dos planos de benefícios ocorreu durante a II
Guerra Mundia as necessidades da guerra criaram grande diminuição da força de trabalho, uma vez que os aumentos salariais eram controlados
pelo governo federal, os empregadores e os sindicatos encontraram novas formas de atrair e manter os empregados. As organizações passaram a
oferecer vantagens no qual o governo não possuía controle. Se por um lado o governo não permitia salários mais altos, na contra mão do
governo, os empregadores ofereciam outras vantagens, como pagamento de assistência médica e do seguro de vida. Hoje os planos de benefícios
estão intimamente relacionados com a gradativa conscientização da responsabilidade social da organização. Quando se fala das origens e do
crescimento dos planos de benefícios em relação a um passado não muito distante, devem-se destacar seguintes fatores: maior exigência dos
empregados relação aos benefícios; maior exigência dos sindicatos e das negociações coletivas; legislação trabalhista e previdenciária mais
elaborada imposta pelo governo; competição entre as organizações, disputando pela força de trabalho disponível, para atrar ou manter;
controles salariais exercidos pelo governo, principalmente no caso de salários elevados, seja no caso da regulamentação de índices oficiais de
reajustamento salarial por dissídio ou acordo sindical, sejam no caso de controles indiretamente efetuados nos reajustes de preços dos produtos
ou serviços fornecidos pelas organizações; alta carga tributária atribuída às organizações e aos empregados: tanto um quanto o outro passou a
localizar e a explorar meios lícitos de fazer deduções de suas obrigações tributárias.
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RESUMO
As transformações tecnológicas têm promovido constantes mudanças no meio social, em decorrência as agências de marketing identificaram um
novo nicho de mercado diante do surgimento das chamadas mídias sociais direcionando suas ações na perspectiva digital, fazendo surgir uma
gama de novos profissionais que passaram a ser cada vez mais exigidos pelas empresas. Assim, o objetivo geral visa identificar as principais
dificuldades das agências ao buscar profissionais da área em Fortaleza. Tendo como objetivos específicos: analisar o perfil do profissional de
marketing digital; e verificar quais os cargos mais procurados pelas agências de marketing digital em Fortaleza. Para tanto, a metodologia adotada
no presente artigo é de natureza exploratória, com abordagem quali-quantitativa, utilizando o método não probabilístico de amostragem. A
pesquisa de campo utilizou-se, com o intuito de coleta de dados, de um questionário estruturado, com população composta por 66 profissionais e
12 empresas junto ao mercado de Fortaleza. Os principais resultados evidenciaram que as principais dificuldades para contratar novos
profissionais são: a pouca experiência na função, a falta de capacitação técnica na área, o déficit de performance individual e os salários
praticados pelos grandes mercados. Os principais cargos citados pelas agências e confirmados pelos profissionais são: o analista e o coordenador
de mídias sociais, o analista de marketing digital e o analista de métricas e monitoramento. O perfil do profissional foi identificado como sendo de
maioria do sexo feminino, entre 20 e 30 anos de idade, ainda em formação acadêmica, principalmente nos cursos de publicidade e propaganda,
jornalismo e marketing, atuando principalmente em agências de marketing digital, com salários de menos de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 e com
menos de um ano de experiência. Sugere-se, com a possibilidade de melhoria do mercado, tanto para as agências quanto para os profissionais, o
apoio das agências de marketing digital ao oferecer capacitação aos profissionais por meio de estágio, proporcionando novas experiências aos
mesmos em uma área que, apesar de estar em franco crescimento, ainda está se desenvolvendo.
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RESUMO
De um modo geral, as organizações, preocupadas com o cenário de competitividade, têm promovido ações no sentido de assegurar trabalhadores
satisfeitos, motivados e comprometidos, como forma de retê-los na empresa e de aproveitar o seu potencial, visando à oferta de melhores
produtos e serviços aos seus clientes. Tais ações podem ser vistas por meio da implantação dos programas de Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT), que incluem diversas medidas, tais como: melhoria nas condições de trabalho, segurança, saúde, lazer, bem-estar físico, psíquico e
emocional, podendo estender-se às famílias dos trabalhadores. Diante das diversas concepções e da subjetividade do construto, a verificação de
tais percepções pode contribuir para uma maior compreensão do significado da QVT, que parece sofrer influências de mudanças socioambientais,
da dinâmica organizacional e das aspirações dos sujeitos. Nesse sentido, a abordagem qualitativa desta pesquisa constitui um avanço nos estudos
sobre QVT, que, até então, têm privilegiado abordagens quantitativas, em que predominam indicadores previamente estabelecidos nos modelos
teóricos descritos na literatura. Buscou-se com o presente estudo verificar a percepção do significado da QVT para os trabalhadores de três
empresas nos segmentos da construção civil e indústria, comparando-se com concepções teóricas descritas na literatura acadêmica sobre o tema.
Foi realizado um estudo de caso múltiplo, exploratório e descritivo, de natureza qualitativa com 50 trabalhadores do setor produtivo, utilizandose como instrumentos de coleta de dados: a observação direta participante e a entrevista e a fotografia, o que resultou na apreensão mais
aproximada do real significado da QVT para os sujeitos pesquisados. Os resultados mostraram, nas entrevistas, que a maioria dos trabalhadores
relaciona a QVT à segurança no trabalho, reforçando a ideia de concepções objetivas deste conceito, quando associam melhorias das condições
no ambiente físico do trabalho ao aumento de produtividade. Entretanto, as observações e as fotografias mostraram que nem sempre as
condições do ambiente de trabalho contribuem para a saúde e o bem-estar dos indivíduos, o que implica a inclusão de atributos subjetivos na
composição do significado da QVT, e uma análise mais integrada – Biopsicossocial – do ser humano durante as suas interações com o trabalho,
incluindo relações com outras esferas de vida.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise do cenário fonográfico brasileiro com foco nos desdobramentos ocorridos na última década desde o
fortalecimento da internet como ferramenta de comunicação e troca de arquivos, culminando na averiguação das mídias sociais como meio de
divulgação para músicos e artistas independentes das grandes gravadoras. Nos últimos anos houve uma grande redução nas vendas de CDs e
DVDs e, consequentemente, da arrecadação total da indústria fonográfica brasileira. De 2000 a 2011, o valor das vendas de mídias físicas por
músicos e bandas brasileiros reduziu de R$891 milhões para R$312,3 milhões, representando uma queda de 285,3%. Em unidades, isto significa
um decréscimo de 377,5%. Desde então, pode-se notar que a outrora imponente indústria fonográfica vem sofrendo constantes e profundos
abalos em sua estrutura, fato que obrigou as empresas do setor a abandonar – ainda que relutantemente - práticas e estratégias de publicidade
tradicionais e a buscar novas alternativas de divulgação para os artistas de seu casting. Uma das causas dessa transformação é oriunda da
internet, elemento que vem alterando significativamente as relações entre homens e máquinas e entre os homens em si. Após duas crises pelas
quais passou o setor fonográfico brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, nota-se uma emergente cena aparentemente desvinculada do circuito
mainstream de bandas. Contudo, como a retração desta indústria não foi um fato isolado, mas seguiu uma tendência ao longo dos últimos, é
possível supor que todos os elementos-chave envolvidos foram de alguma forma afetados. O espaço que antes era monopolizado por uma
pequena parcela de bandas e gravadoras passou a ser disputado por diferentes atores, como ex-contratados de gravadoras que perderam o
vínculo após a crise, músicos independentes e também pelos poucos artistas que ainda eram suportados pelas gigantescas gravadoras
multinacionais. Neste ínterim, é conveniente ressaltar que as estratégias de marketing largamente utilizadas pelas multinacionais do
entretenimento começavam a dar sinais de desgaste e não produziam o mesmo efeito visualizado nas décadas anteriores, quando a massificação
das estratégias de comunicação e distribuição eram comuns. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo elucidar a seguinte questão: de
que forma músicos independentes podem se destacar e difundir eficientemente seu trabalho no atual contexto da indústria fonográfica
brasileira? Para atingir os objetivos deste trabalho, investigou-se como as mídias sociais podem ser exploradas por bandas e músicos
independentes a fim de promover a difusão estratégica e eficiente de seu trabalho. Como metodologia utilizou-se revisão de literatura e estudo
de caso. Os resultados desta pesquisa indicam que há um crescente aumento na quantidade de artistas independentes que se valem de
tecnologias digitais voltadas para a comunicação e difusão de música para atingir adequadamente seu público-alvo. Através da realização de um
estudo de caso foi possível concluir que algumas atitudes inviáveis há algumas décadas, dadas as características do mercado fonográfico ao seu
tempo, podem hoje ser consideradas adequadas às bandas e músicos autônomos que desejam atingir um público maior que aquele pertencente
ao local físico de origem do artista. Entre estas atitudes, destacam-se o relacionamento com o público através de mídias sociais de comunicação
como o Facebook, o Twitter e os blogs, gerando conteúdo relevante que cative e estimule a interação dos fãs, e também a difusão de música via
outras mídias digitais como Youtube, SoundCloud, Bandcamp, Orkut e MySpace, para citar alguns. Por fim conclui-se que usando adequadamente
estes recursos um artista independente pode conquistar milhares de fãs antes mesmo de se apresentar “fisicamente”, aproveitando-se da
natureza exponencialmente multiplicadora da internet, levando a questões fundamentalmente transformadoras para o universo destes
trabalhadores culturais.
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RESUMO
Esse estudo foi uma iniciativa de aplicar no segmento de transporte aéreo o modelo de satisfação de Oliver. A relevância do tema encontra-se na
abordagem de um setor de grande importância para a economia brasileira, haja vista seu crescimento nos últimos anos. Acrescenta-se a isso o
fato desse segmento ganhar ainda respaldo maior devido aos grandes eventos que serão acobertados no país, copa de 2014 e Olimpíadas de
2016. Este trabalho teve como objetivo geral a mensuração da satisfação do cliente das companhias aéreas nacionais utilizando-se o modelo
proposto por Oliver. Os objetivos específicos foram (i) verificar o grau de satisfação dos clientes com as companhias aéreas; (ii) calcular os índices
de Satisfação para cada companhia e compará-los. A pesquisa é de caráter quantitativo e conclusiva descritiva. O questionário apresentou escala
do tipo Likert contendo 5 (cinco) pontos, com base na escala de Satisfação de Oliver. O instrumento de pesquisa constou de 13 questões
referentes aos itens que medem satisfação e 4 referente ao perfil do respondente. Dos 200 questionários aplicados aos estudantes universitários
no período de outubro de 2012, retornaram para análise 119. Como resultado obteve-se os índices de satisfação por empresa aérea: 3,69 para a
companhia Tam; 3,45 para a Gol; 3,72 para a Azul; 3,92 para a Trip e 2,96 para a Webjet. Dos respondentes, 35% são clientes da Tam; 34% são
clientes da Gol; 14% da Azul; 11% da Webjet e 5% da Trip. O perfil predominante da amostra foi de utilização dos serviços aéreos para turismo, o
sexo predominante foi o masculino e a faixa etária de 21 a 30 anos recebeu a maioria dos apontamentos. Os achados revelam um grau médio de
satisfação do consumidor quanto aos serviços das companhias aéreas. Em outras palavras, a análise dos índices possibilita dizer que os resultados
alcançados em relação às companhias aéreas brasileiras, apresentam índices de satisfação ainda aquém do seu potencial, havendo oportunidades
de melhoria no que diz respeito à percepção dos usuários. Como recomendações gerenciais, as companhias aéreas devem rever suas estratégias
para provocar o encantamento do cliente e assim atingirem indicadores melhores na visão do cliente e assim obterem vantagem competitiva.
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RESUMO
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Interactive Telepresence for Social-Educational Inclusion” da Estácio – FARGS. Um dos elementos
de pesquisa é acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE) em um ambientes socioeducacionais de telepresença. Está se
implementando, como recurso de acessibilidade, a identificação de usuários cadastrados quando estes adentram na instituição de ensino. Estão
sendo utilizadas tecnologias sem fio para identificação de usuários PNE, auxiliando o processo de adaptação das salas de telepresença ao usuário.
Através da configuração automática do ambiente, aplicativos, luminosidade, controle por voz e gestuais, o usuário terá melhor integração
socioeducativa tirando proveito de um meio de realidade misturada. Para tanto, o usuário poderá utilizar uma pulseira ou cartão RFID para sua
identificação e na entrada da sala uma antena UHF estará identificando automaticamente o usuário sem a necessidade do mesmo precisar
realizar qualquer ação. A antena e a pulseira com sistema RFID em UHF garantem a identificação a longa distância, facilitando a utilização da sala
pelo portador de necessidades especiais. Após receber o sinal da antena, um circuito arduino realiza o envio dos dados via wireless ao servidor
web, rodando PHP, que processará o identificador do usuário, buscando seu registro em um banco de dados MySQL. Feita esta verificação, as
preferências são carregadas e distribuídas entre os aplicativos e dispositivos móveis disponíveis. A sala de telepresença contará com um sistema
de iluminação e temperatura personalizados que irão regular conforme as preferências carregadas do usuário. Serão disponibilizados, também,
aplicativos com interfaces naturais e acessíveis, assim como uma lousa interativa. Tamanho da fonte, leitura de textos automáticos, controle de
volume, ações acionadas via movimentos corporais são exemplos de adaptação da sala ao utilizador. Como protótipo, foi desenvolvido um
sistema de identificação por RFID utilizando cartões e leitor de baixa frequência. Este sistema pode funcionar tanto em uma rede local como
externamente, em servidores em nuvem. Os primeiros testes foram efetuados cadastrando professores, sendo os mesmos identificados através
da aproximação do cartão único ao leitor RFID. Tendo lido o número identificador do cartão o middleware, construído com arduino, envia os
dados através da comunicação USB para o servidor, que executa um aplicativo daemon, escrito em linguagem python, escutando os dados
recebidos nesta porta. O daemon lê os dados da porta USB e realiza uma chamada ao servidor Web com PHP. Finalmente, o usuário é identificado
e sua localização é exposta em uma página Web, podendo ser acessada através de um navegador Web.
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RESUMO
Hoje a terceirização está sendo uma ferramenta para empresas que precisam simplificar o trabalho básico da empresa de modo que possam se
dedicar ao seu negócio principal do seu modelo empresarial. Teve como ponto de partida a limitação dos deveres e obrigações que advém deste
serviço e são fatores fundamentais para o sucesso desta ferramenta administrativa, o contrato é a base que estabelece os limites da relação
contratual. Embora seja tudo esclarecido neste contrato a falta de costume em manter-se de acordo com as delimitações que o serviço
terceirizado necessita acaba gerando problemas e discursões. A principal seria: quais são os deveres e obrigações na prestação de serviço
terceirizado entre o prestador e o tomador do serviço? Para tanto serão analisadas as hipóteses: a difícil limitação entre deveres; direitos e
obrigações na gestão de funcionários entre o tomador e prestador do serviço? a segunda hipótese, é que o tomador de serviço esqueceu-se do
seu foco principal que é a necessidade de se dedicar a sua atividade fim e acaba sendo dispendioso o serviço; a terceira, é que as empresas ainda
não aprenderam a lidar com a terceirização; a quarta é a falta de informação, que termina impedindo o empresário adquirente do serviço
terceirizado de usufruir plenamente do seu contrato terceirizado colocando-o em risco de ações judiciais trabalhistas onerosas. Do ponto de vista
social a importância está em desmistificar a terceirização como problema, sob a alegação que desemprega pais de família e desrespeita os direitos
trabalhistas. A presente pesquisa tem ainda, relevância por contribuir para o melhor entendimento dos conceitos de gestão terceirizada e da
importância de se aprender a lidar com a toda esta sistemática, para que se possa chegar á eficácia do serviço. Quanto à metodologia adotada
para o desenvolvimento da pesquisa esta é preponderantemente documental por se tratar de um tema que implica na análise de cláusulas
contratuais, documentos que serão analisados pela primeira vez, sendo assim de fonte primária, a pesquisa também se configura bibliográfica
pela fundamentação teórica do tema utilizando livros, artigos, revistas, ou seja, material de fonte secundária, qualitativa devido análise dos
documentos. A pesquisa conseguiu expor, de maneira sucinta, o que tanto um quanto o outro precisam entender, conhecer no tocante aos seus
deveres e obrigações para que se evite qualquer prejuízo futuro decorrentes da falta de cumprimento destas. Conscientizar os usuários do
instituto dos prejuízos sérios que advém do descumprimento das limitações mínimas que vão desde a quebra do controle dos funcionários que
causa a deficiência da qualidade do serviço ou prejuízos monetários no caso de gerar ações trabalhistas. Demonstrou-se que o fato de o tomador
terceirizar sua atividade básica não significa dizer que ele não fiscalizará a realização dos trabalhos, mas é preciso delimitar muito bem isso tudo
para que não venha a ter perdas com a qualidade do serviço. Identificou-se que é preciso mais paciência com o mercado, é preciso insistir para
que o tomador perceba a mudança e acompanhe a evolução do seu contrato, é preciso tempo para que o efetivo do tomador do contrato se
conscientize da finalidade da parceria e da existência de uma empresa dentro de sua empresa trabalhando. É preciso mais tempo, mas o instituto
continua crescendo. Desestruturou-se a ideia de que a terceirização demite os empregados das empresas contratantes, principalmente, porque
os contratos permitem a contratação do efetivo que seria descartado da empresa tomadora, assim, empregados que já exerciam as funções
podem ser aproveitados na terceirizada, assumindo um novo empregador, recebendo treinamento. Agora, que alguns podem terminar sendo
dispensados é verdade em qualquer segmento. É preciso que se trabalhe na realidade é o medo da mudança que causa resistências à
terceirização e isso sim prejudica este serviço que cresce rapidamente em nosso país. Desta forma entende-se que a pesquisa conseguiu cumprir
os seus objetivos, com esforços de mostrar o outro lado desse serviço que tem sido tão discutido atualmente.
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RESUMO
Estudo sobre estrutura e política tributária e seus reflexos no índice de desenvolvimento humano. Tendo como base os resultados apresentados
pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) em seu estudo sobre a Carga Tributária/PIB X IDH, que pontuou ser o Brasil o país que
proporciona o pior retorno dos valores arrecadados na tributação, iniciou-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de refletir sobre relações
entre a legislação tributária constitucional, as práticas tributárias e suas interferências no desenvolvimento humano no Brasil. Na primeira etapa,
pesquisou-se sobre as definições da tributação na Constituição Federal de 1988, a fim de determinar o que são tributos, sua função, divisões e as
entidades governamentais competentes. Na segunda etapa, foi efetuada uma pesquisa sobre o efeito geral de tributações sobre entidades
jurídicas e físicas no país. Como fontes foram utilizados principalmente periódicos na área econômica, fiscal e jornalística. A análise da estrutura
tributária do país mostra que a função tributária é de custeio da máquina estatal, não apenas em sua manutenção, mas também no exercício de
sua função de garantia da melhoria contínua da qualidade de vida de seus habitantes. A política de arrecadação tributária é composta de duas
perspectivas. Sobre a renda, a arrecadação é proporcional, quem recebe mais, paga mais. Sobre o consumo, a arrecadação é uniforme, todos
pagam o mesmo percentual tributário pelo consumo do mesmo serviço ou bens. União, Estados e Municípios possuem arrecadações diferentes,
de acordo com a Constituição Federal. Enquanto União arrecada principalmente sobre renda, propriedades agrícolas, fortunas, importações e
exportações, operações de crédito e produtos industrializados, Estados e Municípios arrecadam sobre prestação de serviços, comercialização,
transportes, propriedades de veículos e território urbano, entre outros. É constitucionalmente garantido repasse de arrecadação proporcional
entre as entidades a respeito de determinados tributos. Esta divisão evidencia uma busca de autonomia entre as entidades na constituição de
equilíbrio orçamentário, bem como coerência na distribuição da arrecadação de tributos.Conclui-se que fatores referentes à gestão tributária
detêm responsabilidade por uma piora da qualidade de vida dos habitantes. A chamada guerra fiscal entre entidades é um dele, pois reduz o
potencial de arrecadação de um ente tributário. Gera uma sobrecarga na divisão de arrecadações e permite, em alguns casos, a negativação de
receita por parte dos entes públicos. A gestão de recursos humanos da máquina pública é outro. Onera os cofres públicos e apresenta análises e
justificativas de contratação insuficientes e, em casos como “cargos de confiança”, inexistentes. A questão político-partidária, presente nos
Poderes Legislativo e Executivo (responsáveis por elaboração e aprovação de leis tributárias e orçamentos), evidencia a inserção interesses que,
por vezes, deixam de lado a questão da qualidade de vida de toda a população em prol de questões pessoais ou empresariais diretamente ligadas
aos sujeitos envolvidos. Estes fatores são responsáveis pela falta de políticas públicas definidas, transparentes e focadas na melhoria da qualidade
de vida da população, trazendo distorções que se refletem em necessidades de maior arrecadação, onerando contribuintes. Esta oneração
tributária reduz o poder aquisitivo da população, refletindo mais severamente sobre quem tem menor fonte de renda – principalmente no que se
refere à tributação de consumo, cujo fator indiscriminado restringe mais o consumo por parte de quem tem menor condição financeira de
consumir.
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RESUMO
Esta pesquisa procurou demonstrar o papel relevante das incubadoras de empresas, que segundo Hackett e Dilts (2004), são espaços
compartilhados que proporcionam às novas empresas recursos tecnológicos e organizacionais; sistemas que criam valor agregado;
monitoramento e ajuda empresarial, com o objetivo de facilitar o sucesso dos novos empreendimentos, reduzindo ou eliminando o custo de
potenciais falhas que se apresentam na criação do negócio e que são controladas no período de incubação. Para tornar claro este entendimento,
fez-se elucidar em seu referencial teórico a diferença entre a invenção, que contempla apenas uma fase de um longo e complicado percurso para
trazer uma boa ideia à condição de ampla utilização pela sociedade, que representa a essência do conceito de inovação, e esta, cuja expressão
está associada ao conjunto de efeitos, intencionais e não-intencionais, dessas realizações, configurando, então, as noções de risco e incerteza,
intrínsecas à inovação. Buscou assim, retratar a atuação específica do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade de
São Paulo - CIETEC, como um caso de sucesso. A fim de contextualizar o assunto realizou-se uma breve abordagem sobre o que é o
empreendedorismo, seu histórico, características de um empreendedor, bem como apontar as similaridades e diferenças entre o empreendedor e
o administrador, a fim de destacar a importância de assumir ambos os papéis. Apresentou-se, então, o conceito e a descrição do papel das
incubadoras de empresas, demonstrando o perfil da sua atuação no cenário brasileiro. Após esta necessária contextualização, passou-se então ao
estudo de caso do CIETEC, localizado no campus da USP, junto ao IPEN, na Cidade Universitária de São Paulo, numa área de cerca de 25.000 m2
cedida para seu uso. A incubadora que foi o objeto de estudo deste trabalho, atualmente conta com uma infraestrutura física e operacional para
apoiar cerca de 130 empresas de base tecnológica, utiliza-se tanto a modalidade fechada como a aberta para incubadoras, relatando os detalhes
da infraestrutura, dos modelos de incubação, das ações operacionais e dos resultados alcançados. O sinal de sucesso do CIETEC é comprovado
em números, onde cerca de 200 projetos foram apoiados por programas como PIPE/FAPESP - RHAE/CNPq - FINEP/Fundos Setoriais/Subvenção
Econômica, superando R$ 130 milhões; cerca de 900 postos de trabalho qualificados em 2012; os investimentos são recuperados em impostos,
onde estima-se mais de R$ 60 milhões em 14 anos. Estes números indicam haver um grande comprometimento desta incubadora com o sucesso
das novas empresas.
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RESUMO
O artigo 5º da Constituição Brasileira diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo o direito à
vida e à igualdade. No entanto, nem sempre se pode verificar esta condição nos espaços físicos das cidades. Notadamente, as condições físicas
dos espaços nas cidades não favorecem a todos de forma igual, especialmente quando se trata da acessibilidade aos portadores de necessidades
especiais. Movidos pelo entendimento de acessibilidade e de fundamentos básicos da cidadania é que o processo de exclusão, imposto
historicamente aos portadores de deficiência, deve ser objeto de preocupação nos âmbitos, do poder público, das instituições privadas e da
sociedade civil, para que pessoas com limitações possam ser inseridas na sociedade com igualdade, desempenhando suas potencialidades.
Refletindo sobre estes aspectos, este trabalho visa contribuir para despertar um novo olhar a respeito das condições de acesso presentes nos
espaços para eles. O presente estudo teve como objetivo analisar as condições de acessibilidade que são disponibilizadas para as pessoas
portadoras de necessidades especiais nos espaços públicos. Tendo como base teórica o conceito de acessibilidade, estabelecido por Grinover,
buscou-se discutir a hospitalidade dos lugares, a partir de uma pesquisa de caráter exploratório, em que se desenvolveu uma experiência
simulando situações pelas quais os portadores de necessidades especiais se submetem cotidianamente. Essa experiência foi realizada com
voluntários que compuseram uma amostra aleatória. Buscou-se tratar das necessidades de acessibilidade, não apenas arquitetônicas, mas,
sobretudo, de inclusão social decorrente das barreiras que inviabilizam esta acessibilidade. Os resultados apresentados são baseados nos
depoimentos dos participantes da experiência, obtidos por meio de manifestações espontâneas, quando questionados sobre as facilidades e
dificuldades encontradas no período em que foram submetidos às diferentes limitações. A experiência permitiu o levantamento de aspectos que
expressam a necessidade de se instituir mecanismos que atendam, efetivamente, às necessidades do deficiente físico, numa perspectiva de
hospitalidade, como instrumento facilitador da relação do deficiente com o espaço por onde circula e com as demais pessoas que compartilham
este mesmo espaço.
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RESUMO
A Ilha da Gigóia está situada na Lagoa da Tijuca, no Bairro da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Trata-se de local desconhecido da maioria dos
cariocas, talvez por estar escondida dos grandes prédios da Barra da Tijuca, o local oferece um ambiente pacato e bucólico que contrasta com a
agitação do restante do bairro. A ilha é pequena, e é possível cruzá-la em uma caminhada de 20 minutos. Sem ruas nem carros, todo o percurso é
feito por vielas. O acesso é feito por barcos e pequenas balsas. Das quase mil residências da ilha, apenas 10% possuem hidrômetro, o
abastecimento de água é realizado através de um cano de 3 polegadas que é insuficiente e já está enferrujado. Não há saneamento básico,
algumas residências têm fossa, outras lançam os efluentes diretamente na lagoa. O presente trabalho teve como objetivo realizar o diagnóstico
da percepção ambiental da comunidade da Ilha da Gigóia, contribuindo, assim, para preservação ambiental do local. O estudo da percepção
ambiental foi feito através de formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 40 pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de
outubro de 2012. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos
resultados. A validação das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de um formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos
através da testagem das questões não foram considerados. Analisando os dados obtidos foi possível verificar que 62,5% dos entrevistados eram
do sexo feminino; 37% estavam na faixa etária entre 26 e 35 anos; 50% possuíam renda entre 1 e 2 salários mínimos; 40% possuíam ensino médio
completo; 30% escolheram morar na ilha por ser um local tranquilo; 38% residem no local entre 5 e 10 anos; 50% afirmam não possuir nenhum
conhecimento sobre preservação ambiental; 59,5% não acreditam que apenas a coleta seletiva acabaria com a poluição no local; 50% acreditam
que os efluentes sem tratamento são o pior tipo de degradação da ilha; 70% dos moradores declararam contribuir de alguma maneira para a
degradação da ilha; 51,5% afirmaram descartar seus resíduos em qualquer local; 50% gostariam da adoção de procedimentos para a melhoria
ambiental da ilha mas não sabem o que fazer; 62% afirmam que os próprios moradores são os principais responsáveis pela degradação do local. A
análise dos resultados permite concluir que existe a necessidade da efetiva atuação do poder público na coleta de lixo, tratamento de efluentes e
implantação de um programa de educação ambiental com os moradores e turistas. Também foi possível verificar que os moradores possuem
consciência de que suas atitudes degradam a ilha, mas por outro lado, não sabem como proceder para evitar o problema.
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RESUMO
Nas últimas décadas têm sido intensos e constantes os debates sobre a problemática ambiental, os possíveis riscos que seu agravamento pode
trazer para a sobrevivência da humanidade e dos diversos ecossistemas mundiais. Problemas ambientais diversos têm sido o polo de atenção,
pesquisas e estudos de cientistas, educadores, políticos e mesmo da população em geral. Nesse sentido, a abordagem da percepção ambiental
torna-se bastante relevante uma vez que, por meio dela, é possível identificar e caracterizar as distintas relações entre ser humano e ambiente e
compreender suas expectativas, julgamentos e condutas. O presente trabalho teve como objetivo determinar a percepção ambiental
dos.moradores da Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro – RJ. O estudo foi feito através de formulários com questões semi-fechadas. Foram
entrevistadas 20 pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de outubro de 2012. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de
um formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram considerados. Analisando os dados
obtidos foi possível verificar que 50% dos entrevistados eram do sexo masculino; 30% estavam na faixa etária entre 26 e 35 anos; 55% possuíam
renda entre 2 e 5 salários mínimos; 45% dos entrevistados possuíam ensino superior incompleto; 70% informaram que o número de lixeiras,
distribuídas pela ilha, é insuficiente para atender à demanda; 43% utilizavam as praias de Paquetá apenas eventualmente; 80% afirmavam
depositar o lixo no local apropriado; com relação ao lixo na areia, 45% afirmaram que atrapalha tanto os frequentadores quanto o turismo; 85%
acreditavam que o número de banhistas diminuiu em função da poluição da areia e do mar; 95% afirmavam que a qualidade da água é péssima e
na maioria das vezes está imprópria para banho; 70% evitavam o contato direto com a areia por medo de contrair doenças. A análise dos
resultados permite concluir que a poluição das praias (areia e mar) tem afetado bastante o turismo. Os moradores cobram das autoridades locais
programas de despoluição da Baia da Guanabara, das areias da praia e atividades de educação ambiental.

Titulo:

Aplicação da educação ambiental para o manejo dos resíduos de serviço de saúde através de oficinas no
Hospital da Criança Santo Antônio, Boa Vista/RR

Autor(es) Aderciene Lucena de Miranda
E-mail para contato: cleunerf@yahoo.com.br
Palavra(s) Chave(s): RSS; Educação Ambiental; Oficina Ambiental

293

IES: FAA

RESUMO
Os Serviços de Saúde apesar de serem indispensáveis ao desenvolvimento humano geram um grande volume de resíduos considerados um
grande vilão da sociedade moderna em virtude do seu alto potencial de patogenicidade. O manejo correto destes resíduos contribui para a
redução aos riscos expostos à população e consequentemente para a minimização dos impactos ambientais. Porém, é necessário que, quem gera
ou maneja os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), obtenha conhecimento sobre os possíveis riscos que estão expostos e como minimizá-lo. Com
isso, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) em conjunto com órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), assumiram o papel de orientar, definir regras e regular condutas para diferentes agentes que geram tais
resíduos. Estes órgãos criaram a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA n° 306/2004, que trata do Gerenciamento interno dos RSS e a
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) do CONAMA nº 358/2005, que trata do gerenciamento externo dos RSS. O objetivo destas resoluções é
orientar as unidades geradoras destes resíduos sobre o seu gerenciamento desde a geração até o destino final. A pesquisa foi realizada no
Hospital da Criança Santo Antônio – HCSA, nos meses de Julho a Outubro de 2012 e objetivou propor uma política de Educação Ambiental através
de Oficinas Ambientais voltadas para o manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), despertando a sensibilização dos colaboradores para o
manejo correto e também para a minimização dos insumos gerados. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A quantitativa levantou
dados através de visitas informais, observações e dados documentais sobre os tipos de resíduos gerados, onde são gerados e a quantidade
gerada. A qualitativa utilizou questionários para verificação do grau de conhecimento dos colaboradores sobre o manejo dos RSS, conhecimentos
das normas vigentes e percepção sobre os impactos gerados pelos RSS ao meio ambiente. As Oficinas Ambientais teve a participação de 58
colaboradores e o apoio do Coordenador do Departamento de Resíduos e do Coordenador do NEP- Núcleo de Ensino e Pesquisa. Para a realização
das oficinas foram utilizadas quatro dinâmicas: “repolho, forca, montagem e quebra-cabeça”, com materiais usados no dia-a-dia dos
colaboradores. Este método foi utilizado para que os colaboradores entendessem de uma maneira simples a necessidade do correto manejo dos
RSS à saúde humana e ao meio ambiente. Após a aplicação das oficinas foram distribuídos folderes e colocado cartazes nos pontos estratégicos
do hospital relatando sobre o manejo correto dos RSS e a importancia da educação ambiental no hospital. As oficinas ambientais trouxeram
mudança no manejo dos RSS pelos colaboradores, que procuraram por em prática o conhecimento adquirido. Pôde-se perceber que os
colaboradores demonstraram que a aplicação da política de educação ambiental através de oficinas os ajudou a compreender tanto a questão do
manejo dos RSS quanto às questões ambientais que envolvem estes resíduos. Como resultado, obteve um índice satisfatório por parte dos
colaboradores e a compreensão de que o manejo destes resíduos minimiza a proliferação de doenças e os impactos ambientais. Observou-se que
as oficinas ambientais no HCSA se tornaram uma grande aliada no complemento da educação ambiental e induziu os colaboradores a tomarem
medidas mitigatórias em benefício da saúde e ao meio ambiente.
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RESUMO
Maricá localiza-se a 50 km da cidade do Rio de Janeiro- RJ e é conhecida por suas belas praias oceânicas, dentre as quais destacam-se a de Jaconé,
Ponta Negra, Barra de Maricá, do Francês e Itaipuaçu. Apesar de ser um município residencial, costuma receber muitos visitantes, principalmente
das cidades próximas. O presente trabalho teve como objetivo determinar o comportamento ambiental dos frequentadores das praias de MaricáRJ. O estudo do comportamento ambiental foi feito através de formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 50 pessoas,
escolhidas aleatoriamente, no mês de outubro de 2012. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a
utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de um formulário piloto
testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram considerados. Analisando os dados obtidos foi possível
verificar que 60% dos entrevistados eram do sexo masculino; 50% dos entrevistados estavam na faixa etária de 26 a 35 anos, seguidos pela faixa
etária compreendida entre 36 e 45 anos (30%); 40% dos frequentadores tinham faixa de renda entre 1 e 2 salários mínimos; 40% possuíam ensino
médio completo; 50% afirmam que a quantidade de lixeiras distribuídas pela praia são insuficientes e que a prefeitura deveria investir nessa
questão; 40% frequentam a praia eventualmente, seguidos pelos que a frequentam nos finais de semana (30%); 20% afirmam descartar o lixo
adequadamente quando lembra e quando as lixeiras estão disponíveis; 90% acreditam que a qualidade da praia (água do mar e areia) é boa; 50%
afirmam que deveria haver investimentos em programas de educação ambiental para os frequentadores e 40% que os investimentos deveriam
ser empregados na melhoria da infraestrutura; 50% evitam sentar diretamente na areia da praia por medo de doenças; 40% ao encontrar lixo na
praia trocam de lugar, pois o mesmo incomoda; 80% dos entrevistados ao avistarem pessoas jogando lixo na areia acreditam se tratar de atitude
errada, mas nada fazem; 20% acreditma que os animais domésticos devem frequentar a praia contrapondo 40% que são contra, pois têm medo
de contrair zoonoses; 60% revelaram não saber da existência da prática da caça/pesca submarina nas praias; 40% não possuem o hábito de
comprar peixes diretamente com os pescadores locais; 50% revelaram gastar entre R$ 50,00 e R$ 100,00 cada vez que vai à praia; 38,5% vão
acompanhados da família e 60% acreditam que a implantação de um programa de educação ambiental vai ajudar na recuperação das belezas
naturais. A análise dos resultados permite concluir que o lixo existente na areia da praia incomoda os frequentadores embora os mesmos não
atuem diretamente para resolver a questão. A maioria (60%) acredita que um programa de educação ambiental ajudará a resolver a questão e
preservar as belezas naturais.
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RESUMO
Este trabalho visa apresentar através de revisão de Literatura uma alternativa para geração de energia elétrica, a fim de substituir o petróleo e
outras fontes não renováveis de energia. Com os crescentes problemas ambientais causados pelas formas tradicionais de geração de energia
inúmeros setores da sociedade procuram por soluções e tecnologia limpa para a geração de energia elétrica, com isso cresceu o interesse pelo
uso do sistema fotovoltaico que é entendido como energia limpa e renovável. Neste trabalho mostra-se o funcionamento e suas aplicações no
setor elétrico. O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão da literatura existente referente ao Sistema Fotovoltaico gerindo de
maneira eficiente uma matriz energética que não cause danos ao meio ambiente promovendo o planejamento energético baseado em critérios
socioambientais. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica por meio de livros, artigos periódicos, artigo de jornal, monografias, teses e
dissertações e como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário qualitativo exploratório para verificação como está,
atualmente, o conhecimento das pessoas sobre o sistema fotovoltaico e seus benefícios. A revisão de literatura foi obtida por acervo impresso e
pesquisa na internet. Diante do consumo crescente e os impactos ambientais causados pelas fontes de energia tradicionais, é de suma
importância que se realize um trabalho buscando conscientizar a população global do uso de energia limpa. PRINCIPAIS APLICAÇÕES:
•Iluminação residencial; •Iluminação pública; •Balizador solar; •Cerca elétrica; •Sinalização de estradas; •Ferrovias; •Sistemas conectdos
à rede; •Captação de água (bombas); •Satélites; •Estações de medições meteorológicas e monitoramento de poluição, etc. QUESTIONÁRIO
APLICADO, RESULTADO E DISCUSSÃO: O questionário foi respondido por 22 moradores do Municipio de Ourinhos/SP, cujo objetivo foi
quantificar como está, atualmente, o conhecimento sobre o sistema fotovoltaico e seus benefícios. A pergunta 1 abordo qual energia é utilizada
na residências dos entrevistados. Observou-se nas respostas obtidas que 19 (86%) dos entrevistados utilizam energia elétrica e apenas 03 (14%)
utilizam energia solar. A pergunta 2 abordo o grau de conhecimento sobre a energia fotovoltaico. Observou-se nas respostas obtidas que 08
(36%) dos entrevistados não conhecem o sistema fotovoltaico, 08 (36%) já ouviram falar do sistema fotovoltaico e 06 (27%) conhecem o sistema
fotovoltaico. A pergunta 3 abordo se os entrevistados conheciam como era o funcionamento do sistema fotovoltaico. Observou-se nas respostas
obtidas que 15 (68%) dos entrevistados não sabem como funciona o sistema fotovoltaico, 07 (32%) sabem como funciona o sistema fotovoltaico.
A pergunta 4 abordo o conhecimento dos entrevistados dos beneficios que a energia fotovoltaico (solar) trazem à sociedade e ao Meio Ambiente.
Observou-se nas respostas obtidas que 14 (64%) dos entrevistados não sabem os beneficios que a energia fotovoltaica traz para a sociedade e ao
meio ambiente e 08 (36%) sabem os beneficios que a energia fotovoltaica traz para a sociedade e ao meio ambiente. A pergunta 5 abordo se os
entrevistados teriam interesse em instalar o sistema de energia fotovoltaica em sua residência, mesmo que o valor do KW/h seja mais caro que o
gerado em uma hidroelétrica, com objetivo de minimizar os impactos ambientais. Observou-se nas respostas obtidas que 14 (64%) dos
entrevistados instalariam o sistema de energia fotovoltaica e 08 (36%) não instalariam o sistema fotovoltaico em sua residência. Como vimos ao
longo deste trabalh, o sol é a maior fonte de energia conhecida, com isso o sistema fotovoltaico é uma excelente alternativa para geração de
energia elétrica, porque apresenta mais vantagens do que desvantagens na sua utilização apesar do seu custo elevado. O setor elétrico não previa
um crescimento do sistema fotovoltaico, mas com os crescentes problemas ambientais e com medo de novos apagõe a sociedade está exigindo
soluções que minimizem estes problemas adquirindo o sistema fotovoltaico. Conforme pesquisa de campo aplicda à população apontou que
poucas pessoas conhecem o sistema fotovoltaico e seus benefícios implantados, devemos dessa forma informar a população através de
campanhas promocionais e explicativas do produto, pois o que é desconhecido sofre rejeições.
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RESUMO
A legislação brasileira sobre resíduos sólidos, por ser muito complexa e abrangente, é pouco observada por alguns segmentos da sociedade em
face das muitas deficiências do sistema, inclusive por instituições e órgãos públicos, entre os quais as prefeituras de pequenas cidades. A lei
federal que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de agosto de 2010, passou a se constituir em um marco sinalizador da problemática
do lixo no país. Também, representou uma mola propulsora para a viabilização de políticas voltadas para o gerenciamento dos resíduos sólidos e
implantação de programas visando à adequação destes fatores para uma uniformização da sistemática e dos procedimentos que aglutinassem
todos os seguimentos envolvidos. A preocupação com esta temática serviu de estímulo para o desenvolvimento deste projeto apresentado como
exigência para obtenção de grau na disciplina Projeto em Gestão e Comunicação Ambiental, do Curso de Gestão Ambiental, Nova América. Tratase de uma pesquisa cujo objetivo é: “Analisar o processo de coleta de lixo existente na cidade de Saquarema RJ, observando detalhadamente o
modelo utilizado e apresentando sugestões de melhorias por meio de um sistema de gestão integrado de coleta seletiva de resíduos associada à
reciclagem, visando promover a conscientização da população local sobre os benefícios que o sistema proporcionará”. A análise foi realizada por
meio de informações obtidas em documentação disponível como também em uma pesquisa de campo. Constatou-se que, o município de
Saquarema possui uma área de aproximadamente 354 km² dividido em 32 bairros, o que sugere a ideia de que o bairro do Gravatá, local de
implantação do projeto-piloto de coleta seletiva de resíduos possui cerca de 11 km². Conforme cálculos estimados e informações obtidas das mais
diversas fontes, todas disseminadas ao longo do desenvolvimento do presente estudo, conta o bairro com 2.317 moradores distribuídos por 721
domicílios e a produção diária de resíduos comporta perfeitamente dentro do idealizado para esta fase inicial, instalando-se nove coletores de
240 litros em três pontos e com uma rotina diária de recolhimento às segundas, quartas e sextas feiras em intervalos de no máximo por volta das
dez horas da manhã. Sendo a produção diária de resíduos dos moradores do bairro em torno de 1.854 kg e destes, cerca de 50% corresponde a
lixo orgânico, não considerado como destinado aos LEVs, pois a coleta de porta a porta continuará, a capacidade instalada de coletores somará
2.160 kg, o que dá uma margem de segurança de 306 kg além do produzido já que bairro do Gravatá fica próximo da praia e os pontos onde serão
instalados os coletores constituem acesso à mesma e um destes fica bem próximo a dois campos de futebol e destes de grama sintética, bem
estruturado possui inclusive um quiosque com duas churrasqueiras e um pequeno bar que atende a um número substancial de peladeiros e
frequentadores. O trabalho disponibiliza ainda, sugestões para melhorias, visando à reestruturação do modelo existente de gestão coletiva de
resíduos sólidos urbanos, associada à reciclagem e focada na preservação do meio ambiente, assim como da mitigação dos impactos ambientais
produzidos, e para a conscientização da população local e, por extensão, educação ambiental.
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RESUMO
O acúmulo de embalagens e produtos descartáveis que não são biodegradáveis aumentou de forma assustadora nos últimos anos, constituindose em um dos maiores vilões do meio ambiente, poluindo matas, rios e córregos. Neste sentido, o homem é responsável pelo cenário devastador
que se encontra o meio ambiente, por meio de suas atitudes destrutivas que comprometem a vida no nosso planeta. Este trabalho é fruto de
inquietações sentidas ao observar a grande quantidade de garrafas pet que são largadas ao ar livre, inclusive na área interna da Escola Municipal
Casimiro de Abreu, localizada na rua paramaribu s/n, bairro vila nova, município de Pacaraima - RR . Por sua vez, sendo a Escola formadora de
opiniões, faz-se necessário que a mesma esteja engajada na busca de soluções para a preservação do meio ambiente, visando o despertar dos
alunos para novas atitudes que favoreçam a reflexão sobre a responsabilidade ética com o próprio planeta. Diante disso, o presente trabalho tem
como objetivo conhecer os problemas ambientais e conscientizar os estudantes e sociedade em geral sobre a importância da redução dos
resíduos sólidos e reaproveitamento de materiais. Para alcançar os objetivos buscou-se sensibilizar os estudantes e a comunidade para a
problemática ambiental dentro e fora da escola, para que percebam a importância da reutilização das garrafas pets como forma de obter uma
convivência ambiental saudável. Assim, a ação envolveu o uso de garrafas pets na criação de jardins no entorno da escola, construindo canteiros
com os alunos com diversas formas geométricas, facilitando as brincadeiras e as analogias com conteúdos já estudados. Buscou-se trabalhar a
teoria da conservação da massa proposta por Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), onde na natureza nada se perde nada se cria tudo se
transforma, mesmo trabalhando neste enfoque as ações também foram voltadas para a perspectiva interdisciplinar. O projeto foi realizado em
várias etapas desde autorização da gestão da escola para a construção dos canteiros, pesquisa bibliográfica, desenhos em formas geométricas dos
jardins, conscientização nas salas de aulas e participação dos alunos na construção dos canteiros, bem como adubação, plantação das flores e por
ultimo a conservação das flores. Para que as garrafas tenham maior resistência ao tempo foi usado água com corante líquido para pisos. Após a
montagem dos canteiros tornou-se necessário a conscientização dos alunos nos três horários de aula e a comunidade em geral, mostrando a
todos que um jardim, usando reaproveitamento de materiais, é uma alternativa barata e prazerosa. Desta forma as ações de jardinagem foi
desenvolvida com grande êxito junto a comunidade escolar, promovendo o espírito cooperativo do trabalho em grupo, gerando integração social
e comunitária com elevação do nível de qualidade de vida dos mesmos. Percebeu-se a importância, no processo de ensino-aprendizagem,
contextualizando a implantação de jardins na escola usando materiais reciclados fazendo interdisciplinaridade aos conteúdos problemáticos
abordados na sala de aula.

V Seminário de Pesquisa da Estácio

Gestão e Negócios
CST em Gestão Ambiental

| 295

Titulo:

Lagoa de Araruama da eutroficação à revitalização: o caso de São Pedro da Aldeia/RJ

296

Autor(es) Aldimir Lowndes Vieira; Vera de Fátima Maciel Lopes*; André Luís Soares Smarra; Cesar Augusto Lotufo
E-mail para contato: verafml@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Lagoa de Araruama; Eutrofização; Gestão Costeira; São Pedro da Aldeia/RJ
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo traçar um panorama da balneabilidade do complexo Lagunar de Araruama, no município de São Pedro
D’Aldeia – RJ, neste projeto piloto, visou-se obter maior conhecimento sobre a percepção ambiental da população local, quanto à importância da
preservação do sistema Lagunar, seja em relação ao turismo como para a continuidade de práticas artesanais de sustento. Pretende-se contribuir
para um sistema de Gestão Ambiental local com sustentabilidade. A lagoa de Araruama é um ecossistema lagunar de 206.8 Km2 situado no norte
do Estado do Rio de Janeiro, se estendendo por 35 km paralelamente ao Oceano Atlântico. É a maior lagoa salina de um conjunto de outros
sistemas lagunares que se estendem paralelamente à costa do Estado do Rio de Janeiro. É também a mais profunda, com uma profundidade
média de 3m. O espelho d’água alcança os municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. A área
superficial da lagoa é de 275 km2. Possui ligação com o mar pelo canal de Itajurú sendo limitada por uma restinga litorânea pelo lado oceânico.
Uma característica marcante desta laguna é a sua alta salinidade que chega a ser o dobro da água do mar possibilitando a extração de sal natural,
atividade tradicional da região. Trata-se de uma pesquisa básica cujo objetivo é gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência, com
abordagem qualitativa, cujos procedimentos metodológicos envolvem: levantamento bibliográfico, coleta de dados sobre a percepção ambiental
da população fixa. Para isso, foi realizada pesquisa, com usos de formulários com questões semifechadas, direcionadas ao público em dois grupos
definidos por faixa etária, um até os 20 anos e outro, acima dos 30 anos. O resultado da pesquisa mostrou que, há um alto índice de
desconhecimento de projetos de melhoria e áreas voltadas para a preservação e manutenção do Complexo Lagunar de Araruama, apesar da
atuação desde 1998 da Concessionária Prolagos, responsável pelos serviços de saneamento básico do município de São Pedro D’Aldeia, dentre
outros. Em relação à percepção ambiental, a pesquisa demonstra carência na divulgação junto à população, das ações que estão sendo realizadas
pela concessionária Prolagos e captação de esgoto para tratamento e abastecimento de água e do Consórcio Intermunicipal Lagos São João
(CILSJ). Esse consórcio é responsável pela Gestão das Bacias da Região dos Lagos, rio São João e Zona costeira, que tem como finalidade,
promover medidas destinadas a conservação do meio ambiente e despoluição da região.
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RESUMO
Desde a utilização medicinal das praias a partir do final do século XVIII até as mais variadas e sofisticadas atividades esportivas da atualidade, as
praias transformaram-se no espaço de lazer preferido dos habitantes do Rio. Falar das praias do Rio é tocar o coração do carioca. Sua orla
representa a fachada onde cada cidadão pode aproveitar desde o nascer do dia até o pôr-do-sol. Os episódios de vazamento de petróleo
envolvem, entre outros elementos, navios petroleiros, rompimento de oleodutos e acidentes em poços e plataformas. Tais desastres têm causado
recorrentes e imensuráveis prejuízos aos ecossistemas costeiros em várias regiões do mundo. De acordo com a Lei Federal 9.966/2000 é
obrigatório o mapeamento, em toda a costa brasileira, de regiões sensíveis ao derramamento de óleo, através de mapas especializados segundo
especificações do Ministério do Meio Ambiente. Tais mapas são denominados Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de Óleo ou
simplesmente Cartas SAO. A praia de Itaipu fica localizada na cidade Niterói – RJ. É uma praia oceânica, com águas calmas e ideais para famílias
com crianças e idosos. Além da tranquilidade e beleza natural ela apresenta vários sítios arqueológicos (sambaquis), tartarugas marinhas, uma
antiga colônia de pescadores e vários restaurantes especializados em peixes e frutos do mar. O presente projeto tem como objetivo o
mapeamento da sensibilidade ambiental da fauna da praia de Itaipu (Niterói – RJ) de modo a nortear os procedimentos em caso de acidentes
envolvendo o derrame de petróleo. O mapeamento de sensibilidade ambiental foi realizado de acordo com a metodologia empregada pela
National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA e as especificações determinadas pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA. Foi
utilizado um mapa cartográfico do local e após o mapeamento das espécies locais foi feita a inserção das legendas, de acordo com a padronização
estabelecida pela NOAA e Ministério do Meio Ambiente. O levantamento das espécies de fauna da área de estudo foi baseado em pesquisas
bibliográficas, visualização sistemática, entrevistas com pescadores da colônia Z7 e de levantamentos junto a moradores das proximidades.
Constatou-se uma maior ocorrência das seguintes espécies: pombo (Columba livia), urubu-comum (Coragyps atratus), garça branca grande
(Casmerodius albus), gaivota (Larus dominicanus), pinguim de Magalhães (Spheniscus magellanicus) e tartaruga-verde (Chelonia mydas). Por meio
da atividade dos pescadores artesanais locais foi detectada uma grande variedade de espécies de peixes, sendo as mais frequentes: corvina
(Micropogonias furnieri), pescada (Cynoscion spp), robalo (Centropomus spp), badejo (Mycteroperca spp), pargo (Pagrus pagrus) e olho de cão
(Priacanthus spp). De acordo com as orientações do MMA, foram inseridos no mapa os sítios arqueológicos com sambaquis e o Museu
Arqueológico de Itaipu (MAI) existente dentro das ruínas do antigo Recolhimento de Santa Tereza, fundado em 1764. O presente trabalho
mapeou os principais pontos de sensibilidade a derrames de óleo e/ou petróleo na praia de Itaipu e os resultados revelaram a necessidade da
organização de uma Cartilha de Educação Ambiental com os procedimentos a serem tomados em caso de acidentes. A próxima etapa do trabalho
será a elaboração da referida cartilha.
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RESUMO
O problema da preservação socioambiental e da sustentabilidade de culturas tradicional-locais está diretamente relacionado ao modelo de
desenvolvimento econômico imposto pela autodenominada civilização global. A Responsabilidade Social das empresas surge como ferramenta de
busca de soluções para a questão do equilíbrio entre desenvolvimento e a conservação de um nível elevado de qualidade de vida dos grupos
sociais nas suas relações com a natureza. O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de um estudo interdisciplinar que viabilizasse a
participação dos pescadores na promoção do turismo sustentável na região e na preservação do patrimônio socioambiental. Foram realizadas
observações sistemáticas ao longo dos meses de fevereiro a junho de 2012 e entrevistas com, aproximadamente, 50% dos pescadores da colônia
Z-7. De acordo com a pesquisa realizada registrou-se que, na percepção dos pescadores locais, a degradação ambiental e do Patrimônio
Arqueológico da região deve-se ao descaso das autoridades públicas, que não controlam/orientam os frequentadores da Praia de Itaipu sobre a
importância cultural desses locais de memória social; não existem publicações mínimas (folhetos) com informações sobre o local nem sobre as
atitudes dos frequentadores, em termos de sustentabilidade socioambiental, para serem distribuídos entre os frequentadores da Praia de Itaipu;
não existem cestas de lixo nem banheiros públicos na praia; o crescente processo de urbanização da região (com o "boom" registrado nos últimos
20 anos) forçou muitos pescadores a abandonarem a região, retirando da mesma seus aspectos culturais peculiares, o que contribui de forma
negativa para o turismo da região; o processo de formação da Identidade cultural dos pescadores de Itaipu, que acreditam na sua descendência
dos homens pré-históricos que habitaram a região há cerca de 4.000 anos A.P. (Antes do Presente) é ignorado pela sociedade, o que permite a
degradação ambiental e a depredação do Patrimônio Arqueológico e Histórico, apesar dos esforços do IPHAN, através da equipe de
pesquisadores do Museu Arqueológico de Itaipu (MAI), que desenvolve na região, junto aos estudantes das escolas municipais e das famílias
residentes, um importante trabalho de Educação Ambiental e Patrimonial. Com base na análise da literatura científica, nas observações
sistemáticas e entrevistas com os pescadores foi elaborado um documento que fornece os dados necessários para a criação de um programa de
promoção do turismo sustentável e consequente preservação da praia de Itaipu, tornando os pescadores agentes ativos deste processo. Diante
do exposto, recomenda-se a criação de um Programa de Conservação e Valorização do Patrimônio Cultural e Socioambiental da região com fins
turísticos, unindo os esforços de universidades, de empresas, do Poder Público, junto ao Museu Arqueológico de Itaipu e à população local, no
sentido de transformar e fiscalizar a região que é alvo desse estudo para que as gerações futuras possam desfrutar e manter a sustentabilidade
local.
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RESUMO
A qualidade da água consumida está diretamente associada às questões de saúde e qualidade de vida. A perfuração de poços artesianos sem
seguir as técnicas adequadas pode ser uma fonte de contaminação e o consumo dessa água pode ser um risco para a saúde da população. O
presente trabalho teve como objetivo determinar a percepção ambiental dos moradores de Duque de Caxias-RJ em relação ao uso da água e
utilização dos poços artesianos. O estudo da percepção ambiental foi feito através de formulários com questões semi-fechadas. Foram
entrevistadas 62 pessoas, escolhidas aleatoriamente, nas áreas do Parque Fluminense e Cidade dos Meninos, no mês de novembro de 2012. Cada
participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação
das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de um formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das
questões não foram considerados. Analisando os dados obtidos foi possível verificar que 57% dos entrevistados eram do sexo feminino; 35%
possuem ensino médio completo; 29% possuem entre 51 e 59 anos; 36% têm renda entre 1 e 2 salários mínimos ; 74% acreditam que economizar
água é a melhor maneira de preservá-la; 29% acreditam que campanhas, através dos meios de comunicação, são a melhor maneira de
conscientização sobre a importância da economia de água; 40% dos usuários de poços artesianos têm dúvidas em relação à qualidade da água
que consomem; 55% acreditam que deveriam reaproveitar a água dos poços artesianos; 31% dos entrevistados revelaram não acreditar que a
perfuração e utilização de água de poços artesianos impactam o ambiente. Os resultados revelam a extrema necessidade da intervenção do poder
público em relação à fiscalização da perfuração e utilização de poços artesianos e a qualidade da água disponibilizada para uso e implantação de
programas de educação ambiental.
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RESUMO
As praias estão entre as principais atividades de lazer e esporte da população e é na areia que ela passa grande parte do tempo. A conscientização
ambiental cada vez maior da população traz dúvidas sobre a qualidade da areia das praias e quais os danos para a saúde e igualmente os impactos
ambientais que podem ser ocasionados pela disposição incorreta de resíduos na natureza. O presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil
e a percepção ambiental dos quiosqueiros da Praia do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeito – RJ. A coleta de dados foi realizada, durante o
mês de novembro de 2012, através de formulários com questões semifechadas, sendo analisados, aproximadamente, 52% de todos os quiosques
existentes na praia do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ. Cada responsável pelo quiosque assinou o “Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido”, autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões utilizadas foi feita através de um
formulário piloto realizado com dez pessoas e os dados obtidos não foram considerados para a presente pesquisa. Os resultados revelaram que
em relação ao perfil dos quiosqueiros, 60% são do sexo masculino; 40 % estão na faixa etária entre 26 e 35 anos; 40% tem um faturamento
variável entre R$ 622,01 e R$ 1.244,00; 80% têm nesta atividade sua única fonte de renda, 50% possuem ensino médio completo e 40% estão há
mais de 10 anos nesta atividade. Com relação à percepção ambiental pode-se constatar que 70% tem como padrão de trabalho enviar o óleo de
cozinha usado para cooperativas; 60% deixam as latinhas de alumínio no ambiente pois sabem que serão recolhidas pelos catadores; 80%
descarta o coco juntamente com o lixo comum; 70% acreditam que minimizam os impactos causados por suas atividades; 50% alega orientar os
clientes quanto à destinação correta do lixo, mas apenas 10% recolhem todos os resíduos deixados pelos frequentadores; 40% acredita que o lixo
na praia atrapalha tanto os frequentadores quanto os negócios; 70% acreditam que a implantação de um projeto de Educação Ambiental
melhoraria os negócios. Os resultados obtidos permitem concluir que existe, por parte dos quiosqueiros, interesse em melhorar a qualidade da
praia, no que diz respeito ao lixo deixado pelos frequentadores, pois isto se refletiria, de forma positiva, nos negócios. Com isso, é essencial a
elaboração de um programa de educação ambiental que vise instruir tanto os frequentadores como os comerciantes sobre a importância da
disposição correta dos resíduos gerados na praia.
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RESUMO
Uma boa maneira de buscar a preservação ambiental dos ecossistemas é avaliar qual a percepção ambiental que os moradores ou frequentadores
deste local têm sobre este. Isto porque geralmente os impactos ambientais são causados pela população local, embora em muitos casos sejam
causadas por fatores externos (indústrias, especulação imobiliária, etc), e a melhor forma de preservar o meio ambiente é conscientizando a
população, através da educação ambiental. O Parque Nacional da Tijuca está inserido no Maciço da Tijuca, localizado no Município do Rio de
Janeiro, entre os paralelos 22º55’S e 23º00’S e os meridianos 43º11’W e 43º19’W, estendendo-se por uma área de 3.953 hectares. A Floresta da
Tijuca (Setor A) recebe o maior número de visitantes, principalmente aos finais de semana, e por isso, faz-se necessário um estudo sobre a
maneira como os frequentadores percebem, ambientalmente, o local. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a percepção ambiental dos
frequentadores do setor A (Floresta da Tijuca) do Parque Nacional Floresta da Tijuca, RJ. A metodologia para o estudo da percepção ambiental foi
feita através de formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 50 pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de outubro de
2012. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A
validação das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de um formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da
testagem das questões não foram considerados. Analisando os dados obtidos foi possível verificar que 60% dos entrevistados eram do sexo
masculino; 26% estavam na faixa etária entre 26 e 35 anos; 30% possuíam renda entre R$ 1.020,01 e R$ 2.530,00; 36% possuíam ensino superior
completo. Com relação à percepção ambiental verificou-se que 38% acreditam que os parques e áreas verdes são importantes para equilibrar o
clima no planeta; 40% afirmaram que as pessoas jogam lixo no chão por descaso, pois acreditam que será recolhido; quanto aos animais
abandonados no parque (principalmente cães e gatos) 52% afirmam que os antigos donos não se preocupavam com o bem estar dos animais.
Com relação ao Parque da Tijuca constatamos que 46% dos entrevistados o frequentam para fazer caminhadas; 66% que o parque possui uma
boa sinalização; 90% descartam seu lixo nos cestos espalhados pelo parque; 68% das pessoas frequentam o local com a família; 48% acreditam
que o local possui um bom estado de conservação sendo que 28% apontam as melhorias na infraestrutura como a principal reivindicação, seguido
pela melhoria nos acessos às trilhas (26%). Com base nos resultados pode-se concluir que os frequentadores possuem uma boa percepção
ambiental em relação ao local. Verificou-se que este público gosta do local não só como área de lazer, mas também como uma área que abriga
uma grande biodiversidade. Esses frequentadores entendem que este tipo de local deve ser preservado e que outros locais como esse são
essenciais para a preservação das espécies e o bem estar da população humana. Recomenda-se a elaboração de uma cartilha de educação
ambiental para orientar os frequentadores, principalmente os esporádicos e turistas.
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RESUMO
A Área de Preservação Ambiental (APA) de Gericinó Mendanha é uma área recoberta por Mata Atlântica localizada no estado do Rio de Janeiro,
nas divisas das cidades de Nova Iguaçu, Mesquita e do Rio de Janeiro. É constituído por diversas montanhas, planícies, cachoeiras, riachos sendo
que alguns rios, como o Rio Sarapuí e o Rio da Cachoeira, encontram-se poluídos. Os atrativos variam desde as belas cachoeiras, poços naturais,
trilhas, grutas, rampa de vôo livre, rapel na Pedra da Cotenda, alguns sítios históricos e, com destaque, a cratera do vulcão de Nova Iguaçu. O
objetivo deste trabalho foi determinar o perfil e a percepção ambiental dos frequentadores da APA – Maciço Gericinó visando a conscientização
dos mesmos, quanto à preservação dos locais visitados. A metodologia para o estudo da percepção ambiental foi feita através de formulários com
questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 50 pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de outubro de 2012. Cada participante assinou o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas
na pesquisa, foi feita através de um formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram
considerados. A análise dos resultados obtidos permitiu verificar que 70% dos frequentadores são do sexo feminino; têm renda entre 2 e 5
salários mínimos; 32% estão na faixa etária entre 46 e 60 anos; 38% possuem ensino médio completo; 66% são moradores da Zona Oeste do Rio
de Janeiro; 44% frequentam a APA esporadicamente; 62% afirmam jogar o lixo em local apropriado; 4% afirmam recolher o lixo encontrado na
APA e depositá-lo em lixeiras; 68% utilizam o local para a prática de atividade física; 58% frequentam no período da manhã; 58% consideram a
segurança ruim; 90% acreditam ser de extrema importância a implantação de um programa de educação ambiental no local. A análise dos
resultados permite concluir que os frequentadores da Área de Proteção Ambiental (APA) – Maciço do Gericinó-Mendanha são, em sua maioria,
moradores do entorno, possuem preocupação com a preservação do local e cobram, das autoridades responsáveis, maior segurança no local e a
implantação de um programa de educação ambiental para os frequentadores e comunidades do entorno.
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RESUMO
A Cidade de Deus é um bairro situado na zona oeste do Rio de Janeiro, originário de um processo de remoção de favelas ocorrido em 1966.
Mesmo estando localizado ao lado da Barra da Tijuca, considerado um dos bairros nobres do Rio de Janeiro, apresenta indicadores sociais críticos.
Dentre os vários problemas existentes, destacamos as inúmeras reclamações dos moradores sobre o lixo amontoado nas ruas, calçadas e
terrenos. Tal problema já gerou várias reportagens no local, sendo uma das últimas veiculadas pelo jornal “O Globo”, em 19 de abril de 2013. O
lixo contribui para a poluição visual, do solo, do ar e da água. Além disso, vários vetores de doenças que afetam os seres humanos são nele
encontrados. O presente trabalho teve como objetivo determinar o perfil e a percepção ambiental dos moradores da Cidade de Deus, em relação
ao lixo. O estudo do perfil e da percepção ambiental foi feito através de formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 50
pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de outubro de 2012. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de um
formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram considerados. Analisando os dados
obtidos foi possível verificar que 60% dos entrevistados eram do sexo masculino; a faixa etária predominante (29%) foi de indivíduos entre 19 e
25 anos; 38% têm faixa de renda entre 1 e 2 salários mínimos; 51% possuem ensino fundamental incompleto; 54% acreditam que a frequência da
coleta de lixo precisa melhorar; 21% declaram que, com relação ao lixo que produz na rua, só joga em lixeiras quando lembra ou elas estão por
perto; 51% não sabem o que fazer ao ver uma pessoa jogando lixo na rua; 49% afirmam que as lixeiras espalhadas não comportam a quantidade
de lixo necessária. Analisando os resultados foi elaborada uma proposta de Cartilha de Educação Ambiental para orientar a população em relação
ao descarte de lixo e os principais problemas, por ele, causados. Pode-se concluir que os moradores da Cidade de Deus desejam aprender sobre
as questões ambientais e melhorar o local onde vivem. Existe, ainda, a necessidade de melhoria na coleta de lixo, aumento da quantidade de
lixeiras e caçambas, além da instalação de Ecopontos.
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RESUMO
A notória mudança no perfil demográfico mundial que passou a apresentar um contingente crescente de idosos e com maior expectativa de vida
vem suscitando o interesse de diversos campos do conhecimento e de atuação em todos os setores da sociedade. Enquanto o âmbito
governamental reúne esforços para tratar dos impactos do envelhecimento populacional nos cofres públicos, o âmbito privado vislumbra nesta
faixa etária potencialidades diversas de consumo e já no âmbito do terceiro setor despontam mobilizações que visam o bem estar, em diferentes
esferas, para esta população. Diante deste cenário, despontam estudos científicos que buscam compreender as mais diversas relações do
envelhecimento populacional com a sociedade. Neste sentido, nesta pesquisa pretendeu-se colaborar para melhor compreensão da relação do
envelhecimento com as atividades de lazer e de turismo, bem como o impacto destas atividades na sociabilidade destes indivíduos. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, desenvolvida a partir de pesquisa bibliográfica, seguida de pesquisa de campo que objetivou
discutir o papel do lazer e do turismo na sociabilidade dos entrevistados, sob sua própria ótica. Dessa forma, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com idosos que têm a viagem como opção de lazer, selecionados por meio de indicações. Os resultados apontaram que não apenas
as viagens, mas as atividades coletivas de lazer em geral cumprem um papel relevante na sociabilidade destes indivíduos. Por outro lado, a viagem
apresenta atributos, tais como desenvolvimento pessoal, enriquecimento cultural, além de proporcionar o reposicionamento social, fatores que
são valorizados por estes indivíduos, pois favorecem a auto-concepção de uma velhice saudável. Considera-se que as atividades de lazer e de
turismo favorecem a sociabilidade no envelhecimento, porém ressalva-se que não se aplica à faixa etária como um todo, visto que a avaliação
positiva destas atividades está atrelada a um processo pessoal e social construído historicamente.
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RESUMO
A região central da cidade de São Paulo configurou-se historicamente no imaginário coletivo como um espaço de passagem, no qual as pessoas se
cruzam para chegar de um ponto a outro da cidade. Haja vista que os principais corredores da malha urbana cortam esta área, onde também se
podem fazer interligações ou conexões por meio do transporte público, seja ele o metrô, o ônibus ou o trem. Esta imagem é largamente
divulgada pelos veículos de comunicação, especialmente pela televisão, que apresentam informações visuais que reafirmam esta ideia. Apesar
deste panorama, o Centro de São Paulo apresenta possibilidades de convívio que contradizem a idéia de passagem, pois é justamente a sua
posição na malha viária que favorece o encontro de pessoas que moram em lugares distintos. Assim, o Centro de São Paulo se configura como um
importante espaço de sociabilidade, montando um mosaico significante do ponto de vista da diversidade de grupos sociais com diferentes modos
de viver e de se relacionar. A presente pesquisa objetivou identificar espaços de sociabilidade no Centro de São Paulo na atualidade, num cenário
estabelecido como sendo de passagem e também de trabalho e consumo. As referências conceituais para elaboração deste trabalho basearam-se
nos estudos conduzidos por Magnani sobre as ‘tribos urbanas’, caracterizadas por suas singularidades e por difundirem-se no espaço urbano, e no
conceito de hospitalidade, fundamentado na teoria de Mauss, o qual prevê a necessidade de criar e manter vínculos entre grupos de iguais.
Utilizou-se como metodologia de pesquisa estudos exploratórios de campo, com a realização de visitas à referida região, durante os finais de
semana, quando ocorre o encontro entre estes indivíduos. Foram realizados registros fotográficos, buscando traduzir em imagens as
particularidades dos grupos e foram realizadas entrevistas com atores representativos de seus grupos de iguais, selecionados aleatoriamente,
focando, especificamente, dois pontos de encontro, ambos com relevante representatividade no cenário turístico paulista. Sendo o primeiro o
“Bar Brahma”, marco para a comunidade adepta do samba e o segundo o “Shopping Center Grandes Galerias”, popularmente conhecido como
“Galeria do Rock”, que reúne diversos segmentos de admiradores do ritmo, em suas mais variadas vertentes. Foi possível perceber que o Centro
de São Paulo desempenha um significativo papel na sociabilidade de grupos de minorias, que pulverizados no cotidiano urbano podem passar
despercebidos ou, no outro extremo, chamar atenção por suas características peculiares. Nesse contexto pode-se observar que estes grupos
adquirem uma identidade singular motivada pelas trocas sociais, impulsionando o espiral da sociabilidade.
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RESUMO
Os conflitos existem desde o início dos tempos, ou seja, são originados da própria natureza humana e pode ser estudado e compreendido por
meio do comportamento humano para que se possa estabelecer modelos/habilidades mais eficazes no gerenciamento de conflito. Este trabalho
diz respeito a questões do conflito no ambiente de trabalho, perpassando pelas relações interpessoais e abordando os impasses dali emergidos,
criando assim relações conflituosas. O conflito seja ele positivo ou negativo possui uma função que por sua vez faz parte do crescimento e
desenvolvimento em qualquer sistema. Os conflitos são responsáveis por uma sérias ameaças à estabilidade da organização, mas também podem
agir de maneira construtiva estimulando o potencial de inovação, por exemplo. O conflito não pode ser visto como uma experiência ruim ou erro.
Ou até mesmo como uma falha de relacionamento. Não existe certo ou errado. Bem ou mal. Diante disto, é de grande importância que o
profissional saiba gerenciar suas emoções, possua autoconhecimento e saiba gerenciar relações conflituosas, pois o conflito pode ser essencial
para o indivíduo, suas relações e a organizações em si como fonte geradora de mudanças. A diferença de crenças, valores, ideias, planos, entre
outras coisas permite a expressão e exploração de diferentes pontos de vistas entre os indivíduos envolvidos, possibilitando assim o crescimento
pessoa e profissional e a aceitação de outrem. Desta forma o presente trabalho busca onde estão as maiores incidências de conflitos em qualquer
nível dentro da organização, focado em diagnosticar, minimizar, articular e manter o autocontrole no momento em que ocorre grande
divergencia de opiniões. Pode-se por meio das técnicas de administração de conflito, diagnosticar a incidencia dos maiores motivos da ocorrencia
de conflitos no dia-a-dia. Por meio desta administração procura-se minimizar os conflitos dentro da organização tanto no pessoal como no
profissional, através das técnicas da administração de conflitos, visando não perder um bom profissional dentro da organização. O objetivo dos
conflitos consiste na escolha e implementação de estratégias mais adequadas para se lidar em cada situação, a maneira como lidamos com eles é
que pode gerar algumas reações, Portanto, desenvolver e observar atentamente o ser humano são fator primordial na administração de conflitos.
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RESUMO
A velhice na sociedade urbana contemporânea tem sido objeto de investigação de diversas áreas como psicologia, ciência, história e antropologia.
Muitos autores tem trazido à tona algumas discussões a respeito do tema, tentando responder indagações como as que permeiam os aspectos
biológicos e sociais da velhice. O envelhecimento é um processo complexo, que traz caraterísticas individuais e sociais. O ato de envelhecer,
mesmo sendo um aspecto individual, está relacionado com a esfera coletiva, pois o homem está inserido na sociedade, bem como a sociedade se
insere dentro dele. A ideia do idoso como uma pessoa fora do contexto social não é mais válida. Hoje, no que diz respeito ao mercado de trabalho
especificamente, pessoas que estão vivendo a "terceira idade" estão voltando à cena, inserindo-se novamente ou, muitas vezes, nem sequer
saindo desse segmento da sociedade capitalista. Observa-se um grande crescimento da população idosa e essa população é composta por
pessoas cada vez mais saudáveis, mais produtivas, dispostas a continuar fazendo parte da sociedade em seus diversos campos. Dentro deste
contexto, algumas empresas tem aberto suas portas para a contratação de profissionais da terceira idade. O presente artigo tem como objetivo
identificar o perfil desses trabalhadores, bem como avaliar a relação entre a organização e o trabalhador da terceira idade e ainda levantar as
razões pelas quais eles retornam ao mercado de trabalho. Para isso, foi realizado um estudo de caso, no Supermercado Festval de Curitiba, uma
empresa que conta com 33 colaboradoes acima de 60 anos em seu quadro funcional. A ferramenta utilizada foi uma pesquisa aplicada entre os
colaboradores da terceira idade, abordando desde aspectos relacionados ao local de trabalho, até aspectos de sua vida social. O trabalho, para as
pessoas que estão vivenciando a terceira idade, é visto como algo que contribui de forma positiva na qualidade de vida. Além de se sentirem
úteis, contribuindo com sua vasta experiência, elas tem a oportunidade de se relacionarem com as pessoas, de aumentar sua renda familiar e
mostrar à sociedade que ainda são capazes de realizar seu trabalho tão bem como qualquer pessoa mais jovem. A contratação destes
profissionais tem contribuido para sanar, em parte, a falta de candidatos para preenchimento de vagas em algumas empresas do setor de
supermercados. E para essas empresas que contratam idosos, o retorno é gratificante, pois estes profissionais demonstram maior
comprometimento, maior responsabilidade na execução de suas tarefas e uma maior satisfação com o ambiente de trabalho dentro da empresa.
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RESUMO
Neste artigo abordam-se os tipos de Recrutamento Interno e Externo associados a uma nova ferramenta de trabalho: as Redes Sociais. O intuito é
avaliar as vantagens e desvantagens para as empresas de Recursos Humanos com a utilização das Redes Sociais Facebook e Twitter, no momento
em que estão divulgando as vagas. Mostrar a vantagem que o candidato possui tendo mais um veículo de comunicação para acessar as vagas
disponíveis no mercado e as desvantagens para uma recrutadora de não conseguir identificar o perfil comportamental do candidato, entre outros
fatores descritos neste artigo. De forma detalhada, abordam-se as vantagens e desvantagens do uso das mídias sociais no processo de
recrutamento externo, iniciando com uma breve pesquisa sobre o que é internet, seus termos e uma breve história da internet no Brasil. Em
seguida, abordam-se o que é rede social, a sua importância na sociedade moderna, suas várias opções de uso como compartilhamento de
informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de um objetivo comum entre seus usuários. Atrelado a esse conceito, passa-se a
uma breve explicação das redes sociais pesquisadas: Facebook e Twitter, onde são apresentadas sua história (surgimento, fundadores), suas
características, suas finalidades (compartilhamentos, comunicação) e etc. Os tipos de recrutamento interno e externo são abordados. É colocado
um conceito geral sobre o assunto e posteriormente explicado de forma mais pontual sobre cada um, incluindo suas características. Para dar
início ao tema, abordam-se as redes sociais no processo de recrutamento e apresentam-se suas vantagens e em seguida as desvantagens da
utilização das mídias sociais Facebook e Twitter no processo de recrutamento externo. Para finalizar, foi exposta uma pesquisa feita com as
agências de Recursos Humanos de Curitiba. O método utilizado para levantamento de dados foi o questionário aplicado nas agências e
respondido por recrutadores das mesmas. Seus nomes não foram divulgados já que esse não é o foco principal da pesquisa. Os resultados foram
transcritos em sua maioria e os comparativos foram demonstrados em gráficos. Concluiu-se que de fato as Redes Sociais Facebook e Twitter são
de baixo custo, fácil acesso, utilização, entendimento e liberdade de fazer e desfazer as informações em curto espaço de tempo. Fácil divulgação,
visualização, compartilhamento das informações por diferentes grupos aumentando sua rede de contatos e possíveis perfis adequados às vagas
futuras com público alvo em grupos específicos criados dentro das redes, porém, por serem informais e descompromissadas, não atendem às
necessidades de um recrutador em uma agência de Recursos Humanos. Portanto, as Redes Sociais são úteis no processo de recrutamento, porém
não substituem o contato pessoal com o candidato.
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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo aprofundar o entendimento acerca da questão do uso de armas denominadas não letais no Brasil.
Teóricos divergem sobre o que seriam as armas não letais e consequentemente sobre o seu uso. Diante do quadro recente histórico onde o Brasil,
especificamente o Rio de Janeiro, receberá diversos eventos mundiais de grande projeção, esta discussão se faz necessária. Um dos pontos no
que tange a segurança nos grandes eventos é a atuação das forças de seguranças públicas frente às novas demandas de serviço, ao aumento de
público estrangeiro, a liberação de consumo de bebidas alcoólicas nos Estádios de futebol, ao tipo de comportamento adotado por torcidas que
estarão pisando em solo pátrio pela primeira vez, dentre tantos outras. Dentre as diversas mudanças posturais que são exigidas em relação aos
operadores de segurança pública, uma das que vem sendo mais visadas é o uso comedido da força. Um número significativo de instituições de
segurança pública nas esferas federal, estadual e municipal tem adquirido equipamentos para o uso das polícias que buscam a redução da
letalidade e das lesões permanentes. Esta alternativa no uso da força policial vem sendo denominada de arma não letal ou com menor potencial
de letalidade. Uma das modalidades de armamento não letal é a “pistola elétrica”, tendo o seu uso consagrado nos Estados Unidos da América.
Sendo objeto de críticas pelas Associações dos Direitos Civis na França. As armas não letais têm polarizado discussões no Brasil, sendo ora
defendidas, ora atacadas. Ganhou notoriedade nos filmes e na vida real, quando recente relatório da Anistia Internacional apontou-a como
responsável por 11 mortes ocorridas no desenrolar de abordagens policiais. Um brasileiro, em passeio na Austrália, teria aumentado esta
estatística. A metodologia utilizada foi descritiva por meio da análise documental e buscou-se identificar os parâmetros legais e técnicos para
conceituar e classificar as armas como não letais e, em quais circunstâncias estas armas podem e devem ser usadas. Os resultados apontaram
para a existência de um único documento nacional que trata do assunto – A Portaria Interministerial nº 4226 de 2010. Foi analisada a legislação
penal e processual penal, bem como o posicionamento jurisprudencial a respeito do uso do armamento não letal, descobrindo-se que há
possibilidades legais para o seu uso. Verificou-se que o manuseio inadequado da tecnologia possibilitou as ocorrências de lesões e mortes das
pessoas contra as quais foram, de forma errada, utilizada. Conclui-se pela necessidade de maiores estudos que possam levar a criação de
legislação regulamentadoras da utilização desses equipamentos não letais pelos encarregados de aplicar a lei, tomando por base o princípio da
dignidade humana e os gradientes para utilização da força.
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RESUMO
A imagem corporativa funciona como interface entre a realidade exterior e o indivíduo, permitindo-lhe abstrair e simplificar conteúdos complexos
sobre a organização, com a finalidade de permitir que a mente só pondere os significados julgados relevantes. A imagem corporativa é, assim,
complexa e diversa. É dentro de uma teia de significados intrinsecamente inter-relacionados que a firma deverá atuar para fortalecer a sua
imagem, pois não tem a faculdade no ambiente extremamente competitivo em que está inserida de ignora-la. Nesse contexto, a imagem
corporativa é um dos ativos mais nobres possuídos pela firma, constituindo o seu fortalecimento um objetivo que continuamente deve ser
perseguido pela organização, independentemente do ramo em que atue. A imagem sólida representa o instrumento mais eficaz para neutralizar
ações competitivas, sendo imprescindível enquanto mecanismo de ampliação da participação da organização no mercado. De fato, a
sobrevivência, no curto prazo, de faculdades isoladas e a ampliação de sua participação no mercado, ao longo do tempo, dependem,
sobremaneira, da consolidação de sua imagem corporativa. Para fortalecer a imagem, é preciso que sejam conhecidas as variáveis que mais a
influenciam, objetivando, posteriormente, desenhar um plano de ação eficaz que eleve a sua solidez. Assim, é indispensável que se tenha uma
escala de mensuração da imagem corporativa. Em outros dizeres, considerando a importância da imagem, é fundamental que se saiba como
mensurá-la. O presente estudo objetiva desenvolver escala para medição de imagem corporativa de instituição privada de ensino superior. Para
tanto, realizou-se pesquisa de survey, com amostra de conveniência composta por 230 respondentes. O instrumento de coleta de dados foi o
questionário estruturado e auto-administrado, com cinco opções de respostas do tipo Likert. Para tratamento dos dados empregou-se a análise
fatorial confirmatória, com auxílio da modelagem de equações estruturais. Os resultados evidenciaram a solidez da escala proposta,
acompanhados de inúmeros insights sugestivos de ações estratégicas. Entre as suas principais conclusões, convém observar que os alunos dão
destaque, na formação da imagem corporativa de instituição privada de ensino superior, à sólida formação acadêmica, a qual necessita despertar
o interesse de empresas conceituadas pelo profissional recentemente graduado. O fato de a instituição adaptar a sua grade curricular à mudanças
do ambiente profissional também está fortemente relacionado à imagem corporativa sólida.
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RESUMO
Este trabalho busca desenvolver um modelo de embalagem para proporcionar melhorias nas atividades que compõem a cadeia logística de uma
empresa, e estruturá-la para suportar de forma eficiente o aumento da produção. A análise da cadeia de relacionamentos entre fornecedores e a
empresa reforça a idéia de que a organização para obter uma performance positiva no sistema logístico precisa ser flexível, conectada e integrada
às demais áreas. Frente à nova realidade dos negócios globais, não basta simplesmente que as empresas tenham colaboradores comprometidos e
profissionais capacitados. Elas devem rever seus processos e forçar a melhoria continua por meio de uma análise dos pontos positivos e negativos
que possam impactar o negócio. Tendo em vista que o setor do agronegócio está em constante crescimento, realizou-se o estudo em empresa de
máquina agrícola com o intuito de conhecer melhor a logística, que ocupa um cenário cada vez mais abrangente no processo de gerenciamento
para agregar valores aos produtos e serviços oferecidos. Busca, enfim, satisfazer às necessidades e desejos dos clientes. É preciso que o gestor
conheça todo o processo interno de abastecimento, armazenagem, transporte e distribuição das mercadorias dentro da organização, para
atender suas demandas. A falta de um bom sistema de logística interna deixa as empresas suscetíveis à perda da sua participação no mercado,
sobretudo, relacionada à satisfação de seus clientes. Destarte, o gerenciamento da logística ganha uma nova dimensão e aumenta os esforços
para que dela se obtenha reduções de prazos, custos e melhoria da qualidade dentro da cadeia de suprimentos e, consequentemente, que
agregue valor. A melhoria na atividade do caso apresentado está relacionada à implantação da embalagem retornável (rack metálico) que
possibilita melhorar o desempenho dos processos logísticos, atendimento do cliente interno e redimensionamento de recursos para
investimentos em outras áreas necessitadas. Diante do exposto, para verificar se a embalagem retornável pode ser um diferencial no processo
logístico o problema que se deseja abordar é se a empresa em análise no estudo de caso deste trabalho pode apresentar vantagens competitivas
na implantação de embalagem retornável? Justifica-se na medida em que se deseja constatar a compatibilidade da embalagem com a logística da
empresa, e se a mesma vai garantir e assegurar a integridade das peças, e facilitar o manuseio e o transporte do produto do fabricante ao cliente.
Espera-se reduzir custo em toda a operação e otimizar a linha de montagem. O objetivo é desenvolver um trabalho de confiança e parceria com
os fornecedores via intercâmbio de informações, e que venha a prestigiar a pontualidade, qualidade e eficiência no transporte evitando perdas
com as paradas de linha e capacidade produtiva. A metodologia utilizada ampara-se em pesquisa bibliográfica e em um estudo de caso que
abrange o processo logístico na fabricação de tratores e máquinas agrícolas, com a garantia da entrega da peça certa, no local certo, no tempo
desejado pelo cliente a um custo adequado. O resultado deve expressar a vantagem competitiva na cadeia de suprimentos com grande número
de componentes cadastrados em seu estoque de produção. A conclusão indica que após cinco meses da implantação dos racks os resultados no
sistema logístico se remeteram à melhoria no follow-up com gestão visual (kanban), transporte, movimentação e armazenagem. Com essa
flexibilidade e racionalização dos processos, notou-se a redução de horas paradas, estoques e melhoria na parceria com fornecedores, o que
levou a empresa à agregação de valor.
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RESUMO
O artigo aborda como o orçamento e o planejamento podem se constituir em importantes instrumentos para a redução e controle dos custos nos
empreendimentos na construção civil. O mercado da construção civil altamente competitivo exige que as empresas tenham controle dos seus
métodos de planejar e executar, visando à redução das perdas e gastos, a competitividade e a maximização dos lucros dentro dos contextos do
mercado atual. Para que isso ocorra saber orçar e planejar é fundamental para tal eficiência. O objetivo deste artigo é demonstrar que o
orçamento e o planejamento são fortes aliados para a redução e controle dos custos nos empreendimentos, bem como uma boa elaboração dos
mesmos pode identificar e corrigir as falhas num projeto, maximizando assim os resultados. A metodologia utilizada envolveu a realização de
pesquisa bibliográfica e de campo utilizando-se como instrumento de coleta de dados a entrevista. A análise dos dados confrontou teoria versus
prática, ou seja, foi confirmada a importância da utilização das ferramentas, bem como demonstrou também as dificuldades ainda encontradas
para sua utilização. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com o objetivo de apresentar a relevância do planejamento e orçamento no controle
eficaz dos custos na construção civil, tendo como objetivo também a identificação de fatores que possam minimizar os resultados e até mesmo
gerar prejuízos. Foram realizadas entrevistas com profissionais da área, com o objetivo de proporcionar uma maior reflexão sobre o tema
abordado, trazendo para a prática as movimentações teóricas abordadas no corpo do artigo. Segundo o entrevistado, o planejamento de obras
deve ser elaborado com o comprometimento das partes envolvidas (stakeholders) sempre visando à equalização do orçamento com o real.
Através de planilhas de custeio pode-se acompanhar o desenrolar do empreendimento, estas planilhas serão margeadas pelo orçado sempre
considerando os imprevistos e custos inerentes as atividades. A informação é a chave para o sucesso neste novo momento da Construção Civil,
com ela, é possível prever tendências, antecipar fatos e guiar as ações com mais segurança. Como o mercado da Construção Civil tem se
mostrado um mercado altamente promissor, ao longo dos últimos anos, algumas grandes empresas já detectaram a importância de utilização do
orçamento aliado ao planejamento e mesmo que não tendo um retorno tão imediato, já passaram a investir nessas estratégias como aliadas para
que se destaquem no mercado. Diante de estudos feitos e de acordo com sua relevância é prudente afirmar que nenhuma ferramenta utilizada
poderá resolver todos os problemas de uma organização, porém, notou-se a importância do planejamento e do orçamento como ferramentas
capazes de antecipar decisões, e de ajudar nas análises que levem as organizações na tomada de decisões rápidas e precisas para viabilização de
negócios.

Titulo:

Prática logística na pequena e média empresa como fator contribuinte para a manutenção do negócio

Autor(es) Juarez Nuno; Cláudio Pitassi*
E-mail para contato: claudio.pitassi@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): PME'S; Logística; Contribuição

305

IES: UNESA
RESUMO

As pequenas e médias empresas (PMEs) são responsáveis pela maior parcela de empregos gerados no Brasil. Esta representatividade na economia
nem sempre está acompanhada de eficiência na gestão dessas empresas, condição que devem desenvolver de forma a contribuir para a
manutenção e competitividade dos negócios. Ao longo dos anos as PMEs vêm apresentando significativo aperfeiçoamento no modo de conduzir
seus negócios, porém alguns fatores ainda pesam como determinantes para a sua mortalidade. Dentre estes fatores, pesquisas recentes apontam
os problemas relacionados à ineficiência da gestão como contribuintes para o fechamento das empresas. Esta pesquisa desenvolveu estudos de
casos em seis empresas dos setores comercial, industrial e de serviços com o objetivo de identificar e compreender a participação das atividades
logísticas de compras, planejamento e controle da produção, administração de estoques, transportes “inbound” e “outbound” e atendimento ao
cliente na gestão das empresas, de tal forma que tenham contribuído para a manutenção dos negócios na opinião dos empresários participantes
da pesquisa. As análises dos resultados evidenciaram que as práticas logísticas nas atividades de compras, administração de estoques e
atendimento ao cliente foram apontadas pelos empresários como as mais importantes a serem desenvolvidas para a eficácia da gestão,
contribuindo para a manutenção do negócio. Os estudos de casos revelaram ainda que temas como; treinamento na gestão de pessoas, sistemas
de informação adequados ao porte das PMEs e indicadores de desempenho compatíveis com as suas operações, podem ser explorados como
oportunidades de futuras pesquisas, trazendo sua contribuição a este conjunto de empresas que deve evoluir permanentemente mantendo seus
negócios em plena atividade para a desafiadora competitividade do mercado.
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RESUMO
O trabalho tem uma importância fundamental na vida das pessoas e a relação do trabalhador com a organização vai além do caráter técnico e
econômico e o contexto organizacional não deve ser visto apenas como ambiente de trabalho, mas também como espaço de criação, troca e
representação − cercado por um imaginário construído e vivido diariamente. Neste contexto, este estudo buscou idenuﬁcar modelos de defesas
que trabalhadores utilizam para permanecerem por muitos anos em uma organização. Os modelos de defesas foram estudados a partir do
referencial teórico de Thiry-Cherques quanto ao Golem laborioso, Kafka Assalariado, Weber profissional, Maquiavel funcional e Borges o
Inspetor. A abordagem de pesquisa utilizada foi a qualitativa, a partir de estudo de caso múltiplo com oito participantes que ocupam cargo de
gestão, dentro de um contexto organizacional na área de saúde. Os dados foram coletados através de levantamento bibliográfico, pesquisa
documental, , entrevistas semiestruturadas, utilização de técnicas projetivas e observação direta. Os resultados evidenciaram que o trabalho tem
uma importância vital na vida das pessoas, que elas não são livres e acabam ficando aprisionadas psiquicamente dentro das próprias armadilhas
que criam para se manterem nos seus trabalhos, pois ficar sem emprego é perder o sentido da vida. Como forma de garantir a subsistência
material e sobreviver às pressões impostas no dia a dia, as pessoas acabam desenvolvendo de forma inconsciente os modelos de defesa. Assim,
foi possível identificar e classificar os casos estudos de acordo com os modelos proposto, sendo seis na categoria do Golem Laborioso, um como
Weber profissional e um como Borges Inspetor. De acordo com os modelos apresentados pelos participantes na pesquisa foi possível entender a
realidade que os mesmo vivenciam e o porquê da necessidade de lançarem mão de modelos de sobrevivência, já que viver no mito é acomodar e
tranquilizar o homem. Pode-se concluir que a relação que o trabalhador estabelece com seus trabalhos e organizações vão além do sustentar-se e
sim de tentar conciliar a subsistência material com a sobrevivência espiritual, para tentar manter a racionalidade no mundo do trabalho.
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RESUMO
Este artigo mostra que a Tecnologia da Informação está cada vez mais presente nas organizações e que o Brasil cresce e ganha destaque nessa
área. Hoje, a TI enfrenta grande desafio na busca por profissionais qualificados. A capacidade de reter talentos representa um diferencial
competitivo para as empresas que queiram sobressair-se. Para tal, investem no capital humano e beneficiam toda a sociedade. Atualmente,
observa-se nova revolução na área de TI. A informação apoiada pela informática, comunicação e internet, é protagonista de um cenário de
constantes mudanças. Todavia, como um bem intangível, apresenta vantagem competitiva para as empresas, e necessita de gerenciamento.
Dessa necessidade, surgiu a área de TI e se tornou vetor de importância vital para o sucesso das organizações. Questiona-se por que uma área
imprescindível, que apresenta perspectiva de crescimento, enfrenta dificuldades de mão de obra qualificada? Justifica-se pela disparidade entre a
oferta e o nível de qualificação dos profissionais para a TI, no momento que se aguarda um crescimento macroeconômico do país. Analisa a
importância dessa tecnologia nas empresas e reúne os motivos que levam à escassez de mão de obra qualificada no setor, com a proposição de
alternativas para minimizar essa deficiência. A metodologia utilizada respalda-se na pesquisa bibliográfica. Explora a sociedade e a era da
informação, de mudanças vertiginosas com grandes descobertas e novas tecnologias. Essa era carece que governos, universidades e empresas
sejam os agentes estimuladores da troca de informação e serviços à Sociedade da Informação. Esses agentes devem indicar o conjunto de
impactos sociais das novas tecnologias da informação e da comunicação direcionadas para um contexto que produza conhecimento. O
desenvolvimento do computador pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial trouxe importantes negócios ligados à informática (hardware
e software). A internet tornou-se uma rede de comunicação horizontal global composta de milhares de redes de computadores. Transformou e
revolucionou culturas. Tornou a TI essencial para o trabalho nas organizações e facilitou suas atividades. As empresas se beneficiaram dos usos
desses sistemas, porém, salienta-se a carência de profissionais na área. A conjuntura brasileira que permeia esse momento indica a possibilidade
de um panorama otimista diante da expectativa de um período de crescimento sustentável da economia. Espera-se uma série de novos
investimentos em bens de capital, incluindo a implantação de novas fábricas por multinacionais e volume significativo de novos projetos para
atender o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e outros voltados à copa do mundo de 2014 e olimpíadas de 2016, favorecendo o
progresso do setor de TI abrindo espaço para oportunidades profissionais, criando novos postos de trabalho, e preenchendo outros ainda abertos
por falta de mão de obra qualificada. A falta de profissionais leva à supervalorização dessa mão de obra. As boas remunerações, mesmo com
pouca experiência do profissional são consequência. O artigo mostra dados pertinentes à lacuna existente entre a oferta de empregos na área de
TI e o preenchimento dessas vagas. Discorre sobre as razões da existência desse cenário que residem, sobretudo, na ausência de capacitação
necessária e falta de experiência na função. Aponta que as empresas, a médio e longo prazo, podem partilhar os custos com a qualificação na
carreira dos colaboradores. O investimento no capital intelectual inicia-se na identificação de colaboradores e candidatos com alto potencial e a
capacitação desses profissionais com cursos e certificações específicas os qualifica para atuarem onde existe maior carência nas áreas de
negócios, com resultados bem significativos. Hoje, o Brasil detém o sétimo maior mercado de TI do mundo e necessita que as empresas, o
governo e a sociedade promovam ações para que a economia tenha condições de competir no mercado global.
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RESUMO
A crise financeira global é um episódio recente e seus efeitos continuam a se propagar. Porém, alguns países conseguiram contornar a crise mais
rapidamente que outros: é o caso islandês frente ao caso irlandês. O artigo, a partir do contexto pré-crise, compara as medidas tomadas na
Islândia e na Irlanda para solucionar a crise financeira em seus países, ocorrida após 2008. Apresenta argumentos econômicos para mostrar as
ações que foram efetivas, ou não, pelos dois países. E mostra, também, a participação da sociedade islandesa no processo. Apesar da origem
semelhante, duas ilhas no continente europeu que tiveram um rápido desenvolvimento capitalista, seus destinos foram opostos. A crise foi o
ponto de inflexão nas medidas adotadas pelos países parônimos: a Irlanda, integrante da zona do euro, aceitou o pacote de ajuda externa e
injetou recursos para tentar salvar seus bancos; a Islândia, menor país do mundo a possuir sua própria moeda, recusou a ajuda financeira e
nacionalizou seus bancos. O mais profundo mergulho na crise, sem dúvida alguma, foi dado pela Islândia. No entanto, sua recuperação foi acima
da Irlanda e dos países da zona do euro. A Islândia e a Irlanda partiram de bases comuns. Após bons anos de crescimento econômico,
principalmente centrado no sistema financeiro, foram gravemente afetadas pela falência dos bancos especuladores, que possuíam um volume de
negócios várias vezes o valor do PIB de seus países. Contudo, suas semelhanças se encerram no ano de 2008, ao mostrarem diferentes formas de
lidar com a crise que as assolava. O pequeno país nórdico trouxe lições para o mundo. Em vez de transformar a dívida privada dos bancos em
dívida pública, ao aceitar a ajuda financeira externa como fez o governo irlandês, os islandeses nacionalizaram seus bancos a fim de evitar que sua
população pagasse o preço da ganância dos “neo-vikings”. Além do mais, ao contrário da Irlanda, a Islândia possui sua própria moeda, e a possível
desvalorização da krona (países que adotam o euro não possuem essa opção) representou um aumento das exportações, consequentemente, um
superávit na balança comercial. Esses foram os dois principais fatores que influenciaram a história dos dois países para um final oposto. Como
diria um artigo de 2010 do Courrier International: Uma Islândia que ri e uma Irlanda que chora.
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RESUMO
O trabalho visa compreender o papel do Centro da Lavoura e Comércio (associação não governamental), criada em1881, pelos comerciantes
portugueses radicados no Rio de Janeiro Eduardo de Lemos e Joaquim Ramalho Ortigão. Dessa forma, o trabalho tem como objetivo analisar a
importância do Centro da Lavoura e Comércio na formulação da política econômica e comercial do Brasil no exterior (na década de 1880), cujo
principal produto era o café. O café foi o grande propulsor da economia brasileira desde o século XIX até a década de 1930. Estava concentrado,
principalmente, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo e Paraná. Foi o principal produto de exportação do país por cerca de cem anos. O
Centro desde sua primeira exposição de café realizada no Rio de Janeiro (1881), além de premiar os melhores cafés produzidos no país, visou a
excelência do produto, bem como uma política de divulgação do café brasileiro no exterior, que findou por colocar o Brasil em primeiro lugar
como exportador do produto no mundo (cerca de 80 por cento da expansão da produção de café do século XIX deveu-se ao Brasil), tornando o
café uma bebida mais popular. Foi proposta também do Centro, a substituição de intermediários estrangeiros por agentes diplomáticos
brasileiros, para fazer propaganda do café brasileiro no exterior. Tal proposta não só foi aceita, como foi implementada pelo governo Imperial nas
diferentes exposições que Cento organizou em Moscou, Berlim, Antuérpia, Amsterdã, Paris, Zurique, Londres, Nova York, Viena e outras cidades.
Sabe-se que a produção de café brasileiro contribuiu para redefinir a natureza do mercado de consumo, massificando o consumo da bebida com
preços cada vez mais baixos. Esse trabalho monográfico é produto de pesquisa do Curso de Relações Internacionais, no âmbito do Programa de
Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá. Foram utilizadas para realização da pesquisa, fontes primárias, como relatórios sobre
exposições organizadas pelo Centro da Lavoura e Comércio, documentos oficiais do governo Imperial (Arquivo Histórico do Itamaraty), bem como
fontes secundárias importantes para a construção da problemática em tela.
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RESUMO

Historicamente a zona portuária da cidade do Rio de Janeiro foi um lugar segregado do restante da cidade. No século XIX a região próxima ao
porto era importante, pois o Porto do Rio de Janeiro foi a principal porta de entrada de pessoas e mercadorias, mas ao mesmo tempo vivia à
margem da região central, local onde os mais ricos viviam com sua famílias. Essa região abrigava trabalhadores livres e escravos, localizado na
região o famoso Cais do Valongo, cais que recebia os escravos oriundos da África. No século XX a região sofreu grandes abalos, tão profundos que
deixou a região estigmatizada até hoje. Até 2009, os moradores viveram com intervenções pontuais por parte do poder público, mas que não
melhoravam de fato a qualidade de vida e a eliminação da imagem negativa da região. A má reputação afastou o setor privado, que passou a
investir em outras bairros da cidade. A consequência foi o aumento do abismo que separava a zona portuária com o restante da cidade. Com a
escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede de dois importantes eventos esportivos mundiais, a zona portuária enxerga uma nova
oportunidade para mudar a realidade em que vive. O projeto Porto Maravilha está sendo o primeiro projeto de intervenção urbana a ser, de fato,
inteiramente executado. Ele faz parte do compromisso do poder público com o Comitê Olímpico Internacional, e promete resgatar a região ao
restante da cidade. O Porto Maravilha procura melhorar a infraestrutura urbana e de requalificar a região para o turismo, transformando a área
esquecidas em novas opções de visitação para turistas e cariocas. O objetivo deste trabalho é apresentar como os moradores percebem a
turistificação que está acontecendo nos bairros portuários e se aprovam o processo de requalificação da região. Para atingir o objetivo foi
aplicado questionários com os moradores dos bairros. Através de pesquisas bibliográficas, o presente trabalho propõe conceituar alguns pontos
importantes para a compreensão do processo de turistificação. Com a pesquisa, observou-se que os moradores possuem sentimentos ambíguos
em relação ao turismo e que observam no projeto Porto Maravilha uma oportunidade de modificar a situação em que vivem. O presente trabalho
possui o intuito de aumentar a discussão sobre os impactos do turismo nas regiões receptoras e de reforçar a ideia de que é necessário estimular
a participação social na atividade turística.
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RESUMO
Com a globalização através dos meios de comunicação, o profissional clínico se depara com um obstáculo a ser transposto. Como manipular
adequadamente o conjunto de informações de que necessita para atender suas auvidades coudianas? Este volume de informações tem
crescido nos últimos anos, em função do desenvolvimento de uma variedade de procedimentos clínicos e com novos exames. Uma das grandes
preocupações consiste na busca de soluções para armazenagem dos detalhes e posterior recuperação. Parundo de sistemas informauzados, a
área de informática na saúde está evoluindo e se especializando, abrangendo desde o processamento de imagens, sons e sinais até os sistemas de
informação, contribuindo para informações conﬁáveis e relevantes, auxiliando o proﬁssional clínico na tomada de decisões estratégicas. O
objetivo do projeto foi implantar no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, conhecido por ser um dos maiores centros acadêmicos, clínicos e
de pesquisa em Cardiologia da América do Sul, na Seção de Hemodinâmica, um sistema que pudesse proporcionar os seguintes benefícios:
agilidade no processo de acompanhamento dos procedimentos realizados diariamente, cadastro do procedimento que será realizado, histórico
do paciente, rapidez no processo de identificação, melhor organização e maior agilidade na manipulação de informações imediatas para o
paciente e funcionários, maior exaudão e ﬁdelidade nos resultados ﬁnais e informauzação dos procedimentos manuais. Como metodologia
para o desenvolvimento do projeto foi utilizado a Análise Estruturada para o desenvolvimento do sistema. Utilizou-se para implementação o
Microsoft Visual Basic 2008 que é uma ferramenta para programação, e SQL para armazenamento dos dados. Os estudantes do curso de ADS, que
desenvolveram o presente projeto, são membros da empresa Gesthos – Gestão em Sistemas Hospitalares®, especializada no desenvolvimento de
sistemas do setor da saúde, cujo principal produto é um sistema de gestão hospitalar abrangente, com diversos módulos. A necessidade de
automação do setor de Hemodinâmica surgiu da preocupação natural quanto aos problemas causados pela dificuldade de informações que um
exame pode precisar em tempo rápido, pois a demora em realizar os processos pode prejudicar o andamento do exame. Em muitos dos
departamentos do Instituto Dante Pazzanese, a excessiva quantidade de fichas, papéis, prontuários, laudos, relatórios médicos e o número
elevado de pacientes pode contribuir para que todo esse processo se torne moroso. Ilegibilidade, extravio ou duplicidade de informações, falta de
padronização e inconsistência são outras conseqüências do atual processo. Com a implantação deste sistem, os médicos, secretárias e demais
envolvidos tiveram a oportunidade de visualizar em tempo real a trajetória do paciente na seção de Hemodinâmica desde o momento de chegada
à secretaria da Hemodinâmica para a realização do exame até sua saída da sala de exame. O sistema coletou informações dos setores envolvidos
para gerar um relatório final e melhorar o relacionamento entre pacientes e médicos. O sistema desenvolvido não teve como propósito substituir
o sistema que é já usado no hospital. A ideia central foi criar um suporte para o acompanhamento do paciente nas etapas do processo, ou seja, no
momento do exame e posteriores relatórios solicitados. Ao final da implantação, foi possível concluir que problemas verificados anteriormente,
tais como: demora no atendimento e na liberação do paciente anotações em quadros brancos (possibilitando erros de escrita ou entendimento)
anotações em cadernos das informações dos procedimentos realizados, pouca agilidade em buscar informações sobre o procedimento e
dificuldades no levantamento de informações no final de cada mês foram minimizados com o uso do sistema desenvolvido pelos estudantes do
curso de ADS do Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo.
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RESUMO
Este trabalho buscou investigar o processo de descoberta de conhecimento e a visão relacionada com a tecnologia necessária para tomada de
decisão, além de analisar que resultados a utilização da técnica de Business Intelligence (BI) pode trazer para as instituições, sejam públicas ou
privadas. O trabalho objetiva a investigação de recursos usados para extrair, transformar e analisar os grandes volumes de dados, que produzem a
descoberta de conhecimento para auxiliarem os gestores de instituições a tomarem decisões, garantido assim o sucesso do negócio. Para a
realização deste trabalho foi utilizado como cenário de estudo o Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP), por ser se tratar de um
ambiente que contempla o escopo da pesquisa, isto é, possuem todas as áreas administrativas em pleno funcionamento. Para confirmar se o MPAP se adaptava ao estudo deste artigo, foram feitos procedimentos que ilustram técnicas para realização da pesquisa, envolvendo um conjunto
de processos que serviram para recolher informações sobre o campo de interesse. O passo inicial da pesquisa foi o levantamento de dados, tendo
como fonte de coleta secundária, a pesquisa bibliográfica. Nessa pesquisa, foram considerados livros, monografias, pesquisas, revistas, teses e
etc. A pesquisa serviu como modelo teórico inicial referencial que auxiliou na determinação do plano geral do trabalho. O passo seguinte foi
realizar a pesquisa de campo, com objetivo de conseguir informações acerca do objeto de estudo, para a qual se procurou uma resposta de
descobrir a relação do tema tratado. Logo após, foi definido as técnicas de coleta de dados, considerando observação direta e questionário. A
observação direta foi utilizada para coletar informações para obter determinados aspectos da realidade do órgão, e ainda auxiliar no exame dos
fatos e obtenção de provas sobre o assunto abordado, no qual os gestores não tinham conhecimento. Dessa forma, o processo observacional que
foi desempenhado tornou-se o contato mais direto com a realidade. A segunda técnica utilizada na pesquisa foi o questionário construído na
forma eletrônica com perguntas ordenadas, a qual foi enviada aos gestores dos departamentos de Recursos Humanos (DRH) e Tecnologia da
Informação (DTI). Esse processo trouxe algumas vantagens, entre elas: economizou-se tempo, obtiveram-se respostas mais rápidas e precisas,
houve menos riscos de distorção, pela não influência do pesquisador, os gestores tiveram melhor tempo para responder em horários favoráveis.
A pesquisa considerou os dados do período compreendido entre Janeiro a Maio de 2013, observou-se durante a pesquisa de campo, o
funcionamento e a rotina das áreas investigadas, sendo a análise dos dados realizada a partir de todas as evidências coletadas e estruturada de
acordo com o propósito e o referencial teórico da pesquisa. O resultado dos dados obtidos foi referente à comparação do cenário antes e pósimplantação da ferramenta de BI (QlikView). Observou-se que após a implantação da ferramenta de BI no DRH, as informações passaram a ser
acessadas facilmente e com maior rapidez pelo gestor. Portanto, torna-se importante que as instituições destinem atenção para utilização correta
da informação, visto que o formato como é obtido, é fundamental para análise de grandes volumes de dados para as pessoas que ocupam
posições estratégicas na tomada de decisão dentro das organizações.
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RESUMO
O modelo do Trabalho Remoto é uma reaçlidade no Brasil. Pesquisas mostram o crescimento exponencial de empresas adotando este modelo.
Em http://glo.bo/KKtPyf, por exemplo, observa-se que o Brasil encontra-se em terceiro lugar no ranking de trabalhos remotos, ficando atrás
somente da China e de Singapura. No cenário de desenvolvimento de software, o trabalho remoto é interessante porque as empresas não
precisam dispor de espaço sico e computadores para que os funcionários produzam. A adoção de trabalho remoto, contudo, demanda a
utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos que possam garantir que o desenvolvimento será realizado de acordo com os processos
definidos pela empresa, ou seja, garantir que os projetos serão executados e acompanhados como acontece no modelo presencial de trabalho.
Existem várias modelos de processos atualmente utilizadas pelas empresas, dentre eles os processos ágeis, a exemplo do SCRUM, o qual
demanda uma interação maior da equipe de desenvolvimento e um maior controle das atividades, para garantir a entrega frequente de pequenas
versões ao cliente. Neste contexto, usar uma ferramenta aderente às práticas do SCRUM é fundamental para o sucesso do projeto. Essa
necessidade se potencializa quando se trata de projetos desenvolvidos remotamente. Existe um grande número de ferramentas que tem o
objetivo de gerir projetos e auxiliar o processo de desenvolvimento de software, porém, nem todas se adequam ao processo utilizado pela
empresa. Elas se diferenciam em funcionalidades e precisam ser estudadas para identificar qual realmente atende as especificações do processo
de desenvolvimento da empresa. Este trabalho tem o objeuvo de desenvolver um estudo comparauvo entre as soluções de gerenciamento de
projetos aplicáveis ao desenvolvimento de soware remoto com equipes distribuídas e que usam SCRUM. A metodologia uulizada para
desenvolver o projeto consistiu inicialmente em um levantamento bibliográfico sobre o desenvolvimento ágil e o SCRUM. Em seguida, foi
realizado um estudo de caso em uma empresa denominada Sapling Learning, que trabalha com este cenário, para identificar as suas necessidades
de gerenciamento. O passo seguinte consistiu na análise das ferramentas atualmente disponíveis no mercado e posterior estudo comparativo
entre as funcionalidades destas e as necessidades do SCRUM e da empresa considerando o modelo de desenvolvimento remoto. O estudo
comparativo realizado contemplou três ferramentas, escolhidas de acordo com a demanda da empresa usada no estudo de caso: Jira, Redmine e
Rally. Observou-se que a ferramenta Jira é a que tem o maior nível de aderência às praticas do SCRUM e melhor está preparada para atender a
equipes distribuídas. Todos os papéis, perfis de usuários e atividades descritas no SCRUM, além dos os artefatos gerados, foram encontrados
nesta ferramenta. Com uma grande quantidade de itens que podem ser customizados, esta ferramenta se adequa a diversos tipos de modelos de
desenvolvimento, incluindo o modelo de equipes distribuídas remotamente. Em segundo lugar, tanto no nível de aderêncàs práucas do SCRUM,
quanto nos itens necessários para um cenário remoto, ficou a ferramenta Rally. Ela deixa de cumprir com duas das atividades do SCRUM, a
revisão e a retrospectiva do sprint e não possui todos os itens mencionados para o cenário remoto. Outro ponto fraco é que a ferramenta possui
uma interface gráﬁca um pouco rudimentar para os padrões atuais. A ferramenta Redmine se mostrou menos aderente às práucas do SCRUM.
Apesar de ser um software livre, precisa de softwares adicionais para sua adaptação às práticas do SCRUM. Deixou também de se adequar a
alguns itens definidos pela empresa como importante para o desenvolvimento em um cenário remoto a exemplo da customização de estórias e
do quadro da sprint.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal pesquisar evidências nas empresas que implantaram ou estão em processo de implantação de
Governança de TI seguindo as normas legais e as boas práticas de Governança de TI como: PMBOK, ITIL, COBIT, BPM, e se elas atingiram seus
objetivos estratégicos com as implantações dos Sistemas ERP.O trabalho foi desenvolvido através do método indutivo, com abordagem
qualitativa. Foi utilizada pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário enviado a 17 empresas de médio e grande porte de vários segmentos,
com atividades nos estados do Ceará e Pernambuco. Foi utilizado um questionário do tipo fechado e com múltiplas escolhas, abordando a
Governança de TI em implantação de sistemas ERP, como também a identificação do conhecimento sobre o tema. O questionário, com 13
questões, foi enviado através de endereço eletrônico. Foi realizada uma análise qualitativa dos dados, através da leitura e interpretação do
material coletado, traçando-se um paralelo entre a opinião dos gerentes, coordenadores de TI e analistas de sistemas e o material bibliográfico
pesquisado. Os dados fornecidos permitiram várias análises. As principais ameaças identificadas nas empresas no Projeto de Implantação do ERP
foram: processos internos indefinidos (30%), escopo do projeto mal definido (26%), e falhas de comunicação (19%). Outras 03 ameaças
importantes foram identificadas: falta de envolvimento da alta direção, resistência interna de colaboradores a mudança e falta de planejamento
do projeto. Dentre as principais dificuldades em relação às adaptações dos sistemas ERPs nas empresas, predominou o processo de
parametrização/customização como a maior dificuldade relatada por 36% dos pesquisados. Isso demonstra que as parametrizações têm um grau
de complexidade muito grande na implantação, como também as customizações que são necessárias quando a empresa não se ajusta ao sistema.
Outro fator relevante foi à identificação e adaptação aos processos de negócios com 25%. No cenário atual sobre a Governança de TI, pode-se
observar que em 48% das empresas existem projetos em andamento, em 24% estão pensando em adotar na organização, e em 12% estão
certificando a equipe com o objetivo de implantar a governança de TI. Encontrou-se evidências que em relação aos conceitos, práticas e modelos
de governança de TI as empresas ainda estão num nível médio de aplicação. É relevante ressaltar que os projetos já estão em andamento nas
empresas: Governança de TI (47%), PMBOK (35%), COBIT (18%), e BPM (18%). Este cenário é bastante satisfatório, demonstrando que as
empresas estão se adequando às inovações tecnológicas. Por meio desse estudo, pode-se observar que o nível de maturidade em implantação de
Sistemas ERP é maior que o nível de maturidade dos projetos em Governança em TI. Enquanto os Sistemas ERP já estão implantados na maioria
das empresas há mais de cinco anos, os projetos em Governança de TI estão em andamento em 47% das empresas pesquisadas. O assunto
abordado ainda é recente nas empresas dos Estados do Ceará e Pernambuco. Parece claro afirmar que a Governança de TI e implantação de
sistemas ERP estão diretamente relacionadas. Esta pesquisa não apresenta um fim em si, mas fica evidente que outros estudos são necessários
para melhor entender este contexto de Governança de TI e Sistemas ERPs.
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RESUMO
O objetivo deste projeto é a pesquisa dos trabalhos relacionados às técnicas de pré-processamento digital de séries temporais de sinais de
eletrocardiogramas (ECG) para detecção dos complexos QRS e dos estados da arte relacionados; a definição de um processo de desenvolvimento
de sistemas inteligentes para o pré-processamento digital de séries temporais de sinais de ECG para detecção dos complexos QRS; a análise das
séries temporais dos sinais de ECG; o desenvolvimento do algoritmo FEBION inédito, baseado em técnicas de inteligência artificial para o préprocessamento digital de séries temporais de sinais de ECG para detecção dos complexos QRS; o desenvolvimento, a implementação e os testes
de um sistema especialista para o pré-processamento digital de séries temporais de sinais de ECG para detecção dos complexos QRS para
plataformas de computação pervasiva e a apresentação dos resultados e das conclusões do trabalho. Além disso, apresenta o desenvolvimento
de técnicas de configuração dinâmica em tempo real para as diferentes morfologias encontradas nos sinais de ECG de diferentes indivíduos e do
mesmo indivíduo. Um sistema computação pervasiva é capaz de obter informações do ambiente, detectar as mudanças do contexto e, sem a
intervenção do usuário, adaptar-se dinamicamente ao novo contexto. Isto significa que um sistema de computação pervasiva deve estar
continuamente monitorando o seu ambiente que pode mudar a qualquer tempo. Uma nova classe de sistemas pervasivos importante que está
começando a fazer sucesso é a relacionada aos serviços de saúde e cuidado da saúde pessoal. Em razão do aumento da capacidade de:
processamento, armazenamento e comunicação; a redução relativa de custos das plataformas móveis; o aumento do custo de serviços e
tratamentos médicos; a reduzida disponibilidade das pessoas para se deslocarem até o local das consultas médicas por falta de tempo; o consumo
elevado de tempo no trânsito por causa de congestionamentos nas grandes cidades; ou restrições físicas impostas pela idade ou doença; estão
sendo desenvolvidos novos dispositivos para monitorar o estado de saúde de indivíduos em seu ambiente de convívio e, quando necessário,
entrar automaticamente em contato com médicos e serviços de saúde. O banco de dados utilizado para os testes de desempenho dos sistemas
inteligentes desenvolvidos neste trabalho é o MIT-BIH Arrhythmia Database. Este banco de dados é de classe 1. Portanto é um banco de dados de
referência completamente validado por cardiologistas e suportado pelo MIT-BIH (Massachusetts Institute of Technology e Boston's Beth Israel
Hospital (BIH), atual Beth Israel Deaconess Medical Center). O MIT-BIH Arrhythmia Database é o banco de dados mais usado como referência para
testes de desempenho de técnicas de processamento de sinais de ECG. O MIT-BIH Arrhythmia Database contém 48 gravações de duas derivações.
O MIT-BIH Arrhythmia Database é um dos requisitos para validação ANSI e validação US FDA de dispositivos de ECG, inclusive de detectores de
complexos QRS. Estas validações são obrigatórias para que os dispositivos de ECG ambulatorial possam ser comercializados no mercado europeu
e americano, respectivamente. O objetivo deste trabalho foi completamente atingido e superado com o desenvolvimento adicional do sistema SENeuro-Fuzzy. O sistema especialista com o algoritmo FEBION, SE-FEBION, é capaz de processar ECG de diferentes indivíduos, assim como
diferentes traçados presentes no ECG de um indivíduo, de forma eficiente e com auto-adaptação dinâmica, sem qualquer intervenção do usuário
para configuração, o que permite que seja utilizado em plataformas de computação pervasiva. O desempenho do SE-FEBION, com sensibilidade
(Se) de 99,41% e valor preditivo positivo (+P) de 99,41%, é mais eficiente do que as técnicas apresentadas nos estados da arte pesquisados,
considerando-se que produz um menor atraso no processamento dos sinais de ECG e atinge este desempenho processando uma maior
quantidade de batimentos cardíacos sem exclusão de episódios.
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RESUMO
Esta dissertação investigou a aplicação dos processos de Knowledge Discovery in Databases (KDD) e técnicas de inteligência artificial para a
criação de uma ferramenta de avaliação de textos da WEB de acordo com um determinado perfil. O trabalho, na área de sistemas de
computação, teve como objetivo o desenvolvimento de técnicas que em conjunto com técnicas de inteligência computacional podem
automatizar a avaliação de textos. Foram ainda pesquisados e implementados algoritmos inéditos para extração de características e avaliação de
textos. A validade destes algoritmos foram comprovadas através dos resultados dos estudos de casos apresentados neste trabalho. Uma outra
contribuição deste trabalho é a pesquisa de técnicas de inteligência computacional baseadas em sistemas especialistas e rede neurais para a
avaliação de textos sem a necessidade de um Processador de Linguagem Natural (PLN), tornando-as independentes da linguagem natural escrita
utilizada nos textos dos documentos. Esta característica permite a utilização destas técnicas em documentos escritos em diferentes línguas, como
foi comprovado neste trabalho, considerando-se textos em português e inglês. Além disso, ﬁ desenvolvido e implementado um processo inédito
de Knowledge Discovery in Text (KDT). Um outro objetivo concluíd foi a implementação do sistema computacional SITEX - Sistema Inteligente
para Textos da Web - desenvolvido em linguagem de programação C++, usando-se o processo de KDT, as técnicas de inteligência computacional e
o algoritmo desenvolvido nesta pesquisa. Os estudos de casos foram realizados com textos fornecidos pela WE, através de inscrições em jornais
on-line e avaliados de acordo com três tipos de perfis: economia, esportes e informática. Os estudos de casos comprovam que a rede neural não
é dependente do perfil. Isto significa que os algoritmos descobertos nesta pesquisa possuem a capacidade de extrair conhecimento do perfil para
a base de conhecimento e os valores calculados das características de representação dos textos que indicam se o texto pertence ou não ao perfil
de interesse. Esta condição, oferece uma grande robustez ao sistema. A realização dos estudos de casos, com serviços e textos reais da Internet,
comprova a utilidade destas técnicas em aplicações reais. A comparação dos resultados do SITEX superiores aos resultados do TextAnalyst,
produto de mercado para análise de textos da Web baseado em inteligência computacional, comprovam a qualidade do processo, das técnicas e
do algoritmo apresentados nesta dissertação. Os resultados comprovam a validade do processo, das técnicas e do algoritmo desenvolvidos e
implementados neste trabalho: (i) acertos sobre arquivos dentro do perfil de 83,33%; (ii) acertos sobre arquivos fora do perfil de 96,36% e (iii)
acertos sobre todos os arquivos de 93,15%. Estes resultados atendem a principal mouvação deste trabalho que é a veriﬁcação do crescimento
explosivo de documentos disponíveis a Web e da necessidade das pessoas utilizarem uma ferramenta de auxílio para o tratamento e seleção
destes documentos de uma forma inteligente e personalizada. Todos os objetivos propostos neste trabalho foram concluídos com sucesso.
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RESUMO
O projeto tem a proposta de criar um sistema de automação residencial que possua características não tão comuns ou até mesmo indisponíveis
no mercado: Estrutura modular, módulos independentes (controle descentralizado), fácil instalação e baixo custo. Tais características permitem
ao sistema criar uma “Casa Inteligente” de uma forma acessível e prática, através de um sistema focado no baixo custo e pouca complexidade. O
sistema utiliz a tecnologia Bluetooth para se comunicar sem fios com os dispositivos de controle, sejam eles computadores, celulares, PDAs ou
tablets. A tecnologia Bluetooth possui um alcance máximo de aproximadamente 10m (Classe II) e velocidade máxima de comunicação de 1Mbit/s
(limitado a 9600bauds pela interface RS-232). Apesar do controle dos dispositivos poder ocorrer em tempo real, por intervenção do usuário, o
projeto implementa um sistema de controle autônomo pré-configurado, que permite ao usuário configurar previamente o modulo com condições
especificas. Tais condições são utilizadas pelo sistema para realizar tarefas autonomamente, baseado em informações obtidas através de
sensores. O controle via Celular/Tablet é feito utilizando um aplicativo instalado no mesmo, que é responsável por fornecer uma interface gráfica
intuitiva (User Friendly) para controle dos módulos que constituem o sistema. Este aplicativo é programado para funcionar na plataforma
Android, que é um sistema operacional para telefones celulares e tablets. O motivo da escolha do Android se dá pela existência de ferramentas
oficiais gratuitas para desenvolvimento, e ao fato do mesmo estar presente na maioria dos dispositivos celulares atuais. Os módulos do sistema
são constituídos basicamente por: Um Microcontrolador, um Transceptor Bluetooth, uma Memória Regravável e uma Interface de Potência. O
microcontrolador é o “cérebro” do módulo, sendo responsável por todo processamento e controle interno do módulo; A memória regravável é
uma memória EEPROM (Flash), que serve para armazenar as configurações do módulo, não perdendo as informações em caso de desligamento
da energia elétrica; O transceptor Bluetooth é um módulo que se comunica via rádio com qualquer dispositivo que suporte a Bluetooth (Celulares,
computadores, tablets, PDAs, etc.). O modulo transceptor utilizado se comunica com o microcontrolador via protocolo RS-232; A interface de
potência é constituída por TRIACs e Reles, sendo a parte responsável por controlar diretamente os dispositivos, controlando a corrente elétrica
dos mesmos. Possui capacidade de controle dimmerizado para lâmpadas incandescentes e dicróicas, mas também pode controlar lâmpadas
fluorescentes através dos reles. Após a definição de uma estrutura para o projeto, foi necessário projetar os circuitos eletrônicos do modulo,
nessa etapa, percebeu-se que não seria possível definir estes circuitos, sem antes testar cada subsistema do modulo. Dessa forma, foram
adquiridos os componentes eletrônicos e ferramentas necessárias. Após diversos testes utilizando o circuito montado em um protoboard, foi
possível controlar um par de LEDs de forma remota utilizando um telefone celular, o que demonstrou a funcionalidade do sistema de controle via
Bluetooth e software Android. Os testes realizados demonstraram a total capacidade de progresso na construção do sistema, restando
apenas testar os subsistemas restantes do modulo para então construir um protótipo funcional do modulo. Mesmo ainda não concluído, o
projeto apresenta grande valia no quesito didático, pois incentivou a pesquisa e aprendizagem de conteúdos na área técnica. O aluno envolvido
no projeto de Iniciação Cientifica do Instituto Federal Fluminense – Macaé, tem apenas 16 (dezesseis) anos, adquiriu um vasto conhecimento na
área. Seu projeto foi reconhecido três congressos internacionais: Shewc 2012, Icece 2013 e Rio+20.
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