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APRESENTAÇÃO

No ano de 2009 a Estácio criou a Diretoria de Pesquisa Aplicada com
vistas a

apoiar, incentivar e divulgar a produção científica de alunos e

professores. A partir deste período foi estruturado um grupo de professores em
regime de tempo integral com objetivo de dedicar uma parcela expressiva de
sua carga horária às atividades de pesquisa
Neste mesmo ano foi concebido o Seminário de Pesquisa da Estácio
com a proposta de divulgar a atividade de pesquisa e estimular a interação
entre alunos e professores da pós graduação e graduação.
A primeira versão deste evento contou com a apresentação dos
trabalhos de Pesquisa do grupo de professores supracitado. O evento
possibilitou a divulgação dos projetos desenvolvidos e a discussão dos
mesmos de forma interdisciplinar, uma vez que havia 12 cursos envolvidos
Com a ampliação e disseminação das atividades de pesquisa na
instituição, o evento ganhou maior expressividade. No II Seminário de
Pesquisa da Estácio foram realizadas 145 apresentações orais em 10 salas,
nos dois dias do evento, além da exposição de painéis.
A publicação dos

Anais do II Seminário de Pesquisa da Estácio,

contendo os resumos dos trabalhos apresentados, criam não só um registro do
evento, como também um importante instrumento para a divulgação dos
trabalhos de pesquisa realizados na Estácio.
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Normas para publicação
1- O conteúdo do trabalho apresentado deve ter pertinência com
o título proposto

2- O Resumo deve conter a importância do estudo do tema na
área, bem como apresentar título, objetivos ou proposição,
descrição do método e resultados. Estes ítens não precisam
estar explicitados sob a forma de tópicos, mas são
importantes para o bom entendimento do texto.

3- O Resumo deve conter entre 2000 e 4000 caracteres (com
espaços).

4- Os autores listados devem ter participação direta no trabalho
de pesquisa que deu origem ao resumo

5- Os resumos devem ser submetidos utilizando o formulário
próprio do evento

6- Os resumos submetidos serão analisados para seleção pelo
Corpo Editorial dos Anais do II Seminário de Pesquisa da
Estácio.

Centro Conhecimento
Ciencias Juridicas
Curso de Direito
Titulo:

Populações Tradicionais em Áreas de Conservação

Autor (es):

Marilza Pereira da Silva e Rita de Cassia Carreiro Morais Caseiro
Resumo

Há grande dificuldade na gestão e manutenção das Unidades de Conservação, criadas para a preservação dos recursos naturais de ecossistemas
exemplares. Uma delas é a relação com as populações humanas tradicionais que ali viviam. Este artigo aponta a importância da educação
ambiental nessas áreas e o reconhecimento do trabalho de quem a habita, de maneira que se tornem aliados das autoridades ambientais, na
manutenção e no enriquecimento da biodiversidade. O art. 225 da Constituição atual determina que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impõe ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assegura ainda o direito à moradia (art.6º) e a função social da propriedade (art.5º,
XXIII). A realidade de países como o Brasil obriga a examinar com maior profundidade a relação entre o homem e o meio ambiente. já que há
populações com ações benéficas. O tema não se esgota, pois há correntes a favor e contra a permanência de populações tradicionais nessas áreas.

Titulo:

A Lei de Biossegurança e Benefícios com o Advento das Células-Tronco

Autor (es):

Mara Cristina Haum Elian e Marcus Vinicius Silveira de Mendonca
Resumo

O estudo apresenta o imbróglio ora causado por parte do Estado em não vigorar a Lei nº 11.105/2005, que versa sobre normas de segurança e
mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o
armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados
– OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à
saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente; em especial, pesquisa e terapia de
células-tronco obtidas através de embriões humanos, produzidos mediante fertilização in vitro. Por tais razões, e pelo fato de estarem envolvidos
princípios de ordem constitucional, se faz premente a positivação da lei em comento.

Titulo:

Direito Ambiental: Reciclagem à Luz do Direito Constitucional

Autor (es):

Mara Cristina Haum Elian e Doroty Nascimento
Resumo

O trabalho faz uma reflexão a respeito da produção de lixo no Brasil, que é considerado um dos mais ricos do mundo. A administração do lixo é,
hoje, uma das grandes preocupações na organização urbana. As instituições e entidades ambientalistas têm divulgado números astronômicos sobre
o assunto. Nesse sentido, a pesquisa analisa os desequilíbrios ambientais que desafiam uma qualidade mínima de vida. Analisa também ações e
caminhos que podem minimizar o impacto da produção de lixo com vistas a tomada de decisões pessoais e estatais que possam favorecer uma vida
mais digna para todos.

Titulo:

O Princípio da Boa-Fé no Direito Tributário

Autor (es):

Aluisio Goncalves de Castro Mendes e Elizabete Rosa de Mello
Resumo

Amplamente adotado no Direito Civil, o princípio da boa-fé encontra larga aplicação nas relações privadas e poucas manifestações doutrinárias e
jurisprudenciais na área pública, principalmente, no Direito Tributário.O presente estudo é resultante da dissertação de mestrado apresentada por
Elizabete Rosa de Mello na Universidade Estácio de Sá, na linha de pesquisa Relação Jurídica Tributária, e de estudos realizados durante sua
atuação como diretora acadêmica na EMERJ (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro).A dissertação foi transformada em livro e,
enfatiza a criação de modelos jurisdicionais autônomos como sugestão para serem utilizados em decisões administrativas e judiciais, com o
objetivo de constituir meios para soluções mais ágeis de demandas, além de ajudar o contribuinte a identificar situações que possam eximi-lo de
efetuar o pagamento de tributos ou de penalidades tributárias, como multas punitivas ou moratórias.
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Titulo:

Direitos Sociais dos Idosos

Autor (es):

Mara Cristina Haum Elian e Regina Maria Nunes
Resumo

O trabalho trata da questão dos direitos sociais dos idosos,abordando a ineficácia da aplicação da Lei 10.741/03 – ESTATUTO DO IDOSO, diante de
toda problemática vivida pelos idosos nos dias de hoje. A pesquisa apresenta uma síntese do que a Constituição de 1988 determinou como sendo
as garantias fundamentais do idoso, e o Estatuto veio regulamentar tais determinações, entretanto, apesar dos seus 07(sete) anos de vigência,
ainda se depara, com frequência, com o descumprimento da lei e um total descaso com os idosos por parte do Poder Público, da Família e da
Sociedade, ou seja, dos mesmos que deveriam, por determinação legal, zelar pela efetividade do cumprimento dessas garantias.

Titulo:

A Responsabilidade Civil pela Prática do Buylling nas Escolas Privadas

Autor (es):

Marcus Vinicius Vieira Rodrigues e Mariana Serpa Alves
Resumo

O é bullying uma violência, portanto ao ser detectado deve imediatamente ser solucionado, já que podem causar sérios danos as vitimas, fator este
que permite a escola privada com base no Código de Defesa do Consumidor responder objetivamente, independente de comprovação de culpa,
por ser um prestadora de serviço onde os alunos são meros consumidores, portanto devem promover segurança, bem estar, conhecimento e
educação. Baseando-se também em dispositivos do Código Civil pode se dizer que se a instituição de ensino permanecer omissa face ao problema
estará cometendo ato ilícito e portanto deverá responder objetivamente pelos danos causados a outrem. Logo os pais não podem ficar isentos de
responsabilidade, pois estes possuem o dever de educar seus filhos, sendo os principais responsáveis pela educação dos menores, já que o primeiro
convívio social se dá no âmbito familiar e somente posteriormente em âmbito escolar, sendo assim as instituições de ensino particular respondem
solidariamente pelos danos causados as vítimas do bullying dentro de uma instituição de ensino particular.

Titulo:

A Constitucionalização do Direito Civil e o Direito das Sucessões

Autor (es):

Marilza Pereira da Silva e Cassius Ivis Pereira da Cruz
Resumo

Para desenvolver o tema “A Constitucionalização do Direito Civil e o Direito das Sucessões”, inicialmente, discutem-se os novos avanços da
tecnologia de fertilização artificial e seus efeitos no ramo do direito civil-sucessório, detendo-se na possibilidade de sucessão ao embrião. Busca-se
também saber até que ponto o direito constitucional da vida pode ser relativizado e a correlação entre o Direito de Propriedade e Sucessão,
conforme a Constituição de 1988, e o mandamento constitucional de distribuição de riquezas e erradicação da pobreza. Após pesquisa doutrinária,
legislativa e jurisprudencial, verificou-se que o problema reside na possível sucessão legítima ao embrião, isto é, a lei põe a salvo os direitos do
nascituro, porém, ignora o embrião. Um ponto de vista sobre o caso deve-se palpar em princípios constitucionais, como Dignidade da Pessoa
humana e Direito à vida. Conclui-se que, com a incidência direita dos direitos fundamentais nos particulares, os interessados nesses meios de
reprodução deveriam ser mais cautelosos para que não se firam o Direito à Vida e da Dignidade da Pessoa Humana.

Titulo:
Autor (es):

Tem Que Plantar Para Germinar - Levantamentos de crimes de furto e roubo na primeira Vara Criminal do Forum Regional
de Jacarepaguá – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Stela Luiza Moura Aranha Carneiro e Marcia Cavalcante de Andrade
Resumo

O Projeto Grão, do qual este estudo é parte, é um projeto da Primeira Vara Criminal do Fórum Regional de Jacarepaguá que visa criar possibilidades
de fazer um trabalho integrado de parceria entre o Judiciário e a comunidade. Tendo em vista a crescente criminalidade em nossa sociedade,
verificamos que não bastam apenas ações repressivas para os que cometem os delitos numa determinada região, mas que seria necessário a
concretização de medidas preventivas que objetivassem a interação com a comunidade .O objetivo da pesquisa é realizar um levantamento geral e
específico dos crimes de furto e roubo na área de Jacarepaguá .Trata-se de explorar, de forma geral, a natureza dos crimes praticados, seu
quantitativo, prazos e procedimentos adotados nos processos já instalados.

Titulo:

Aspectos Jurídicos do Uso e Ocupação do Solo sob Mata Atlântica

Autor (es):

Marilza Pereira da Silva e Eliane Maria Ribeiro da Silva
Resumo

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), no art. 225 §4º, considera a Mata Atlântica como patrimônio nacional e prevê
que sua utilização se faça, “na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais”. O princípio da dignidade da pessoa humana está muito relacionado ao tema porque o uso inadequado do solo, assim como sua
ocupação incorreta favorecem a desigualdade social, diminuindo a qualidade de vida, causando, por exemplo, mortes por desabamentos em
encostas impróprias para moradias. No presente trabalho pretende-se analisar se o atual uso e ocupação do solo sob Mata Atlântica no sul
fluminense promovem o direito que todos têm ao meio ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida, previstos no art. 225 da CRFB/88. Serão
investigados se os referidos usos e ocupação estão em conflito com a CRFB/88 e com a legislação infraconstitucional e se há demandas para
mudanças na legislação sobre o tema. A metodologia a ser usada envolve pesquisas bibliográficas com consultas à legislação infraconstitucional
sobre o assunto e pesquisas sobre o uso e ocupação do solo no sul fluminense.
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Titulo:

Propriedade Industrial: a Questão das Patentes Pipeline no Brasil

Autor (es):

Luiz Gonzaga de Moura e Marco Antonio Ferreira Gavarra
Resumo

O Artigo discute a introdução de um instituto temporario, conhecido como PATENTE PIPELINE, pela Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. A finalidade
seria a de corrigir a falta de patentes e produtos com fins alimentares e farmacêuticos devido à proibição da legislação anterior. Julga como
inconstitucional os dispositivos da referida lei, em especial os artigos 230 e 231. Envolve no desenvolvimento do Artigo as questões de soberania
nacion al, o Principio da Igualdade, a questão da livre concorrência, o direito adquirido, acrescentando jurisprudencia sobre a questão.O Artigo,
além original, é crítico e sua abordagem clara e absolutamente convincente

Titulo:

Aborto de Feto Anencéfalo

Autor (es):

Mariza Alves Braga e Alexander Alves Mendonca
Resumo

O tema envolve a discussão em torno dos princípios constitucionais do direito à vida, da dignidade da pessoa humana, do direito de escolha e
autonomia de vontade da gestante. Com o avanço tecnológico e científico, surge a possibilidade de se diagnosticar a má formação do feto no início
da gestação o que traz para a esfera jurídica a questão daqueles que pretendem ou não gerar um filho nessas condições. A pesquisa sobre o tema
deixa claro que a legalização do aborto do feto anencéfalo, pode trazer conseqüências fisiológicas e psicológicas à mulher defendendo que o
Direito à vida se sobrepõe sobre os demais direitos fundamentais da gestante. Considera que, a preservação da vida é o maior bem que o homem
possui e, ainda, busca conscientizar à sociedade e aqueles diretamente envolvidos na questão, de que a vida é um bem indisponível e não se pode
dispor dela sem motivo justo

Titulo:

A Hermenêutica Constitucional como Fundamento de (In)Validade do Julgamento "Prima Facie"

Autor (es):

Otavio Agueda Sobrinho e Vandilson Moreira da Silva
Resumo

O presente estudo cuida da análise da validade e invalidade do julgamento prima facie previsto no Art. 285-A do CPC, inserido no ordenamento
jurídico vigente através da Lei Federal 11.277/2006. Abordou-se o reconhecimento da normatividade dos princípios, como característica indelével
do pós-positivismo. Desvelaram-se, com amparo na doutrina e jurisprudência, os requisitos necessários para a aplicação da norma
supramencionada, bem como a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura pelo tribunal. Analisou-se a aplicação da norma no caso
concreto, onde se deduziu pela inconstitucionalidade circunstancial, por malferir os princípios da isonomia e segurança jurídica. Ao final, apontouse para a interpretação conforme a Constituição, como solução adequada para a manutenção daquela norma no ordenamento jurídico vigente.

Titulo:

Da Delegacao Do Poder de Policia da Administracao Publica

Autor (es):

Otavio Agueda Sobrinho e Jorge Goncalves de Souza Junior
Resumo

O escopo do presente trabalho visa demonstrar a impossibilidade de delegação do poder de polícia da Administração Pública a um ente privado por
força do poder coercitivo cuja competência apenas ao Poder Público se atribui. Para melhor compreensão traçamos um paralelo entre a delegação
do poder de polícia e a delegação de serviços públicos onde neste existe apenas a mera delegação da execução do serviço, enquanto naquele, a
delegação envolveria transferir ao particular a própria soberania do Estado e o seu jus imperium. Procuramos demonstrar que, pela supremacia do
interesse público, ao particular é cabível apenas a delegação do exercício do poder de polícia, notadamente em sua modalidade fiscalizatória onde
a sanção de polícia continuará a cargo da Administração Pública, uma vez que tal poder indelegável possui como objeto a proteção dos direitos da
coletividade. O desenvolvimento perpassa por análises, como: o surgimento do Estado como autoridade “artificial”, o poder de polícia judiciária e
administrativa com seus limites, serviços públicos: problemas conceituais e sua delegação e a delegação do exercício do poder de polícia e do seu
exercício.

Titulo:

A Prova no Processo Penal e Aspectos Constitucionais

Autor (es):

Sergio Leitao Vasco e Wandilson Guimaraes Alheiros
Resumo

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LVI, consagrou o Princípio da Inadmissibilidade das Provas Ilícitas, inserindo-o no rol dos direitos e garantias
individuais. O Processo Penal deve buscar a verdade real dos fatos acontecidos, que envolveram a prática da conduta criminosa. Não se satisfaz,
com “meias-verdades” ou “verdades presumidas”.Surgem no contexto as provas Ilícitas, que não se confundem com Provas Ilegítimas. As primeiras
produzidas por meio de violação de regras atinentes ao Direito Material. Já as Ilegítimas são aquelas que afrontam as regras à dinâmica processual.
O estudo em questão, tenta mostrar que o estado; é posto diante de dois interesses relevantes e antagônicos. A defesa de um Principio
Constitucional e a necessidade do Estado perseguir e punir o criminoso; logo as provas submetem-se a vários Princípios da Verdade Real. O da
Presunção do Estado de Inocência, no qual estão inseridos os (“Indícios”).
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Titulo:

Constitucionalidade da Lei Maria da Penha

Autor (es):

Sergio Leitao Vasco e Marta de Oliveira Do Vale
Resumo

Este trabalho é fruto de uma pesquisa sobre a Lei Maria da Penha e a sua constitucionalidade. Objetiva-se por este, debater os benefícios, as
conseqüências da utilização da supracitada lei, o seu impacto no mundo jurídico, assim como a violação dos princípios constitucionais da isonomia
e da culpabilidade. A metodologia de pesquisa aplicada foi a exploratória e as informações utilizadas foram obtidas por meio de pesquisas a livros,
ao código penal, às leis extravagantes e a internet, desde a entrada em vigor da lei 11.340/06 até os dias atuais.

Titulo:

Das Medidas Sócio-Educativas para a Ressocialização do Menor Infrator

Autor (es):

Sergio Leitao Vasco e Sônia Maria Agripe
Resumo

As medidas sócio-educativas presentes na lei “8.060/90”, permite ao legislador ter subsídios necessários para dispor em determinadas situações
aplicando os dispositivos de acordo com o caso concreto, visando proporcionar ao menor infrator com a interferência da sociedade através de
recursos humanos especializados que ajudarão os respectivos familiares na condução da problematização buscando juntos, com a parceria do
judiciário promovendo ações em prol da solução dos problemas e a conscientização do individuo, demonstrando o caminho que deve percorrer no
sentido de distância do motivo que o levou a praticar ato ilícito.O papel do juiz é de suma importância, pois será responsável em julgar o deleito e
sua repercussão social e aplicar as medidas mais cabíveis dentro da referida situação.Caberá ao juiz ajuizar valores e aplicar as ações pelas quais o
menor absolvera e será aplicada a devida coerção. O artigo retratou todas as medidas e a sua respectiva aplicação ao caso concreto, expondo a
distância entre a lei e os meios despossíves, mas sempre alertando para a real necessidade de envolvimento e a responsabilidade de todos os
membros da sociedade.

Titulo:

Guarda Compartilhada

Autor (es):

Sergio Leitao Vasco e Kelly Cristine A. Jesus
Resumo

É cada vez mais freqüente, entre nós, a separação entre casais, sejam elas amigáveis (consensuais) ou litigiosas. Uma das questões que decorre da
separação é a guarda dos filhos.A guarda compartilhada dos filhos numa dissolução conjugal tem capacidade de mitigar os efeitos de uma possível,
ou eminente, perda para criança, pois um menor com má formação pode ser um futuro problema para a sociedade. Por esta razão, Tem por
objetivo a busca da proteção do menor que, potencialmente, tende a estar exposto a uma serie de prejuízos à sua integra formação psíquico-social,
por ocasião dos distúrbios gerados pela separação conjugal. Além disso, busca a ampliação da esfera de influências constituidoras de sua formação
física e moral, educacional e espiritual, através da mútua convivência com os pais separados.A jurisprudência já vinha deferindo a guarda
compartilhada, mas apenas quando esta era requerida. Agora com a nova redação do Código Civil, dada pela Lei 11.696/08, a guarda
compartilhada passa a ser a primeira opção, quando NÃO EXISTE ACORDO ENTRE OS PAIS. O enfoque então mudou. Deste modo, deixou de ser um
"precedente" jurisprudencial para se tornar efetivamente uma opção legal que deverá ser aplicada pelo juiz, segundo o artigo 1584, § 2º do Código
Civil, quando não houver acordo entre os pais.

Titulo:

Agências Reguladoras : a Descentralização do Poder Estatal e sua (In)Constitucionalidade

Autor (es):

Marilza Pereira da Silva e Leticia da Silva Siqueira de Paula
Resumo

O presente estudo visa analisar as Agências Reguladoras de modo a compreender de forma mais clara o papel importante que desempenham na
estrutura administrativa do Estado. Além disso, discutir acerca dos Regulamentos por elas expedidos, bem como o dever da Administração Pública,
no que concerne à imposição de limites às Agências para que suas determinações não afetem a Democracia e os Direitos Fundamentais, haja vista
sua relação direta nos interesses da sociedade. O estudo realizou-se à luz do Princípio da Legalidade (artigo 5º CRFB/88), do Estado democrático de
direito (artigo 1º, caput, CRFB/88) e do Princípio da separação dos poderes (art. 2º CRFB/88). A orientação metodológica se deteve na pesquisa
doutrinária, legislativa e jurisprudencial. Após apresentar o papel das Agências Reguladoras no Ordenamento Jurídico Brasileiro, identificou-se o
seu imite de atuação. Discutiu-se em seguida se os seus regulamentos são democráticos e se existe efetivamente um controle jurisdicional destas
agências para que o Estado Democrático de Direito não seja violado. Quanto ao primeiro questionamento, conclui-se, a partir da pesquisa
realizada, que a representação existente nas Agências Reguladoras é democrática e, portanto, constitucional. No que tange à segunda questão, fazse necessário debate mais aprofundado do assunto, a fim de que o controle sobre elas exercido garanta que as decisões das Agências Reguladoras
não atendam, sob qualquer hipótese, a interesses particulares, dado o caráter público que possuem.

Titulo:

Pluralismo e Representação Proporcional

Autor (es):

Claire Neib Ferrari Guimaraes e Andrea Pires Ribeiro
Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar o tema sob o prisma incessante da controvérsia entre o princípio democrático de direito, a garantir no
artigo 10 inciso V da Carta Federativa de 1988, o pluralismo político, liame objetivo do sistema democrático, como construção do fundamento
institucional de um Estado, uma normatização principiológica no texto constitucional, a noção de governo do povo, aliado aos princípios da
liberdade e isonomia a permear a realidade presente face à representação proporcional a incidir como instrumento limitador ao vincular a
existência de um partido político, tido como de pouca expressão nacional, com partidos de bases ideológicas distintas. Ao se fazer uso da préponderação como instrumento de equidade seria um afronto aos direitos fundamentais, já que a motivação recai no interesse de sobrevivência, de
acordo com o disposto no artigo 106 da lei 4.737/65.
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Titulo:

A Constituição de 1988 e a Questão do Usucapião no Brasil

Autor (es):

Andre Luiz Dos Santos e Paula Marinho de Mesquita
Resumo

Um dos temas introdutórios da cadeira de Direitos Reais diz respeito à interpretação do instituto da propriedade à luz do princípio
constitucionalmente consagrado da observância da função social da propriedade. Os bens particulares podem ser adquiridos por usucapião, desde
que observados os requisitos legais. No tocante aos bens públicos, existe uma vedação constitucional à aplicação do instituto da usucapião sobre
tais bens. Desta forma, este trabalho visa possibilitar identificar os tipos de usucapião, dando uma maior ênfase ao usucapião coletivo, explicando
como ocorreu o seu surgimento, assim como explicar porque existe a vedação em usucapir bens públicos e se existe alguma divergência doutrinaria
ou jurisprudencial nesse aspecto.

Titulo:

Adoção por Casais Homoafetivos: Possibilidades Jurídicas e Realidade Social

Autor (es):

Artur Nunes Gomes e Filipe de Carvalho Buchbinder
Resumo

O projeto de pesquisa intitulado “Adoção por casais homoafetivos: realidade social e possibilidades jurídicas?” objetiva investigar a possibilidade do
reconhecimento da adoção por casais formados por pessoas do mesmo sexo, e suas implicações sociológicas e jurídicas. Faz-se uso de legislação,
doutrina e jurisprudência relativas ao tema, buscando identificar os possíveis entraves ao reconhecimento desse novo modelo de família. Concluise que, com base em uma análise sistemática da Constituição, no que tange aos princípios da: dignidade da pessoa humana (art.1º, II – regra-matriz
dos direito individuais), do direito à intimidade (art.5º, X), da não-discriminação, enquanto objeto fundamental do Estado (art.3º, IV), da dignidade
em relação ao tratamento dado à união estável entre o homem e a mulher (art.5º, caput), é possível falar-se em união estável homoafetiva como
espécie do gênero união estável. Sendo concedida a união estável homoafetiva, e sendo a união estável uma das espécies de entidade familiar, não
haveria nenhum óbice no que tange ao direito de adoção.

Titulo:

Justiça Itinerante: Acesso à Justiça ou Acesso ao Judiciário?

Autor (es):

Artur Nunes Gomes e Francisco de Assis Oliveira Naval Junior
Resumo

O projeto “Justiça Itinerante: acesso à Justiça ou acesso ao Judiciário?” objetiva realizar um balanço reflexivo da atuação do Poder Judiciário junto
às comunidades participantes do Projeto Justiça Itinerante, tomando como primeira delas a cidade de Mesquita. Busca, por meio de observação
participante, identificar aspectos polêmicos quanto à eficácia da prestação jurisdicional no tocante à busca de soluções conciliadas como fórmula
de pacificação social. Visa, também, detectar até que ponto o Projeto Justiça Itinerante consegue ocupar de forma exitosa lacunas deixadas por
políticas públicas deficientes, no sentido de ampliar a possibilidade de suprir demandas relacionadas às necessidades essenciais de solidariedade e
reciprocidade humana. Por fim, objetiva cotejar os objetivos e resultados do Projeto Justiça Itinerante com a noção contemporânea de cidadania,
como pré-compreensão para a materialização dos valores ético-juridicos fundamentais.

Titulo:

Peculiaridades do Artigo 285-A do Código de Processo Civil

Autor (es):

Carlos Alexandre Lavinas Pereira / Lilian Dias Coelho e Simone Alvarez Lima
Resumo

O artigo 285-A do Código de Processo Civil, que trata do julgamento antecipadíssimo da lide, é objeto de discussão acerca de sua
constitucionalidade. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs a Ação Declaratória de inconstitucionalidade nº3695 em face
do Presidente da República e do Congresso Nacional.Tamanha foi a repercussão que o Instituto Brasileiro de Direito Processual veio a intervir no
processo na qualidade de amicus curiae.o objetivo deste trabalho é provar que o artigo citado é constitucional e que a intenção do legislador ao
criar este artigo fo atender à celeridade processual proclamada pela Emenda Constitucional 45 de 2004 que acresceu o inciso LXXVIII ao artigo 5o
da Constituição Federal.

Titulo:
Autor (es):

A Admissibilidade das Provas Obtidas por Meios Ilícitos no Processo Penal Brasileiro Tendo em Vista a Teoria da
Proporcionalidade dos Valores Contrastantes
Claire Neib Ferrari Guimaraes e Felipe Ridolf Kovacs
Resumo

O presente trabalho analisou a problemática das provas ilícitas no Direito Processual Penal Brasileiro, observando, primeiramente, o tratamento
dado ao tema pela Constituição Federal e a colisão de direitos fundamentais gerada. Em seguida, estabeleceu-se o conceito de provas, seus limites,
princípios e sistemas de apreciação. Feito isso, passou-se ao estudo das modificações feitas no Código de Processo Penal pela Lei n° 11.690/08, em
relação às provas ilícitas, bem como das espécies de provas ilegais. A partir deste ponto foram analisadas as posições da doutrina no que tange à
admissibilidade e inadmissibilidade das provas ilícitas e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, finalizando-se com as hipóteses nas
quais o princípio da proporcionalidade poderá solucionar a colisão de direitos fundamentais gerada por uma prova ilícita, tendo em vista que tais
direitos não são absolutos.
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Titulo:

A Atuação do Poder Judiciário como Guardião Institucional dos Tratados de Direitos Humanos

Autor (es):

Claire Neib Ferrari Guimaraes e Jaqueline Moraes da Silva
Resumo

Diante da realidade excludente, de violação de direitos humanos, compete ao Estado-Juiz a inclusão, com o respeito aos direitos violados, os quais,
se observados, podem proporcionar vida digna, bem como minimizar a atual descrença dos jurisdicionados em relação à figura da instituição. O
presente trabalho analisa os avanços efetuados pelo poder judiciário, na qualidade de instituição, a fim de dar maior amplitude aos direitos
humanos, visto que sua observância significa nada mais que a inserção na esfera social do homem enquanto cidadão, bem como os mecanismos
de garantia que estão sendo efetivados. Não obstante se apresentem alguns motivos pelos quais o judiciário passou a ser visto de forma cética
como guardião de direitos humanos, quais sejam: decisões e sentenças analisadas de forma superficial, que não compactuam com a realidade
social do ordenamento jurídico brasileiro, morosidade dos processos em geral, bem como falência dos meios auxiliares ao bom andamento da
instituição. Por fim, a concretização entre a realidade do judiciário brasileiro como instituição tuteladora dos direitos humanos e a perspectiva da
corte interamericana de direitos, na qual resultou na primeira condenação do Estado brasileiro.

Titulo:

A Função Social da Propriedade sob a Ótica do Artigo 1288 do Código Civil

Autor (es):

Claire Neib Ferrari Guimaraes e Claudia Baptista Machado de Mello
Resumo

O presente estudo visa demonstrar a função social da propriedade, que pode ser entendida como as transformações sociais ocorridas no direito
privado, ao longo da história. A propriedade coletiva primitiva é a primeira manifestação de sua função social. Já no direito romano a propriedade
tem caráter individualista, seguido pela Revolução Francesa. A partir do século XX, busca-se um sentido social na propriedade, em virtude do
desenvolvimento industrial, das encíclicas papais, dentre outros fatores. Este trabalho, ao mesmo tempo, pretende abordar algumas questões
controvertidas que cercam o artigo 1228, e seus parágrafos 4° e 5° do Código Civil de 2002, o qual não tem correspondente no Código Civil de 1916.
Dentre as discussões suscitadas pela doutrina, tem-se que a norma apresenta impropriedades terminológicas, lacunas legislativas, dificuldades para
sua aplicação, como também divergências quanto à natureza jurídica.e legitimidade constitucional. Por outro lado, há quem rebata essas críticas
com argumentos de que a norma está em consonância aos princípios constitucionais, sobretudo por concretizar o direito fundamental da função
social da propriedade. Pelo exposto, é imprescindível refletir sobre as questões discutidas, a fim de participar do debate e ponderar sobre a
compatibilidade e aplicabilidade do novo dispositivo frente à Constituição Federal de 1988.

Titulo:

A Importância do Georreferenciamento para Melhor Retificação do Imóvel Rural

Autor (es):

Mara Cristina Haum Elian e Barbara Correa Nunes
Resumo

A Lei 10.267/2001, regulamentada pelos decretos 4.449/2002 e 5.570/2005, criou o Cadastro Nacional De Imóveis Rurais (CNIR), bem como a
obrigação de georreferenciar os imóveis rurais com datas precisas e a obrigação de troca de informações entre o INCRA e os cartórios de registro
de imóveis fiscalizando assim, entre outras coisas, a implementação do georreferenciamento. O georreferenciamento consiste na obrigação da
descrição do imóvel rural em suas características, limites e confrontações, através de memorial descritivo firmado por profissional habilitado pelo
INCRA, com a devida ART. Ele foi criado no ordenamento jurídico com intuito de criar uma solução para a defasagem histórica em relação à
questão fundiária do país.Esta descrição traz uma correta identificação da propriedade rural, fazendo com que haja perfeita equivalência entre o
que consta registrado no cadastro imobiliário e o que consta, de fato, no imóvel. Diminui litígios relacionados a metragens e conferindo certeza ao
que existe no imóvel, respeitando assim o princípio da especialidade. Os pontos principais do georreferenciamento, foram trazer para os imóveis
rurais os princípios da especialidade objetiva e da segurança jurídica, que trazem credibilidade nunca antes possível em registros rurais, facilitando
a liberação de transações bancárias que antes não eram autorizadas, em virtude desta ausência. O georreferenciamento é obrigatório para que se
realize qualquer alteração no registro de imóvel da propriedade rural com datas escalonadas, de forma que após o prazo que se finda em 2011
todos os imóveis estejam incluídos na determinação legal.

Titulo:

Execução Penal no Estado do Rio de Janeiro: Teoria e Prática

Autor (es):

Claire Neib Ferrari Guimaraes e Michelly de Paula Paz Lopes
Resumo

Este artigo científico tem como objetivo discutir a questão da constitucionalidade da prática da Lei de Execução Penal no Estado do Rio de Janeiro,
abordando os preceitos legais e sua transferência para a realidade penal vivida nestes dias dentro dos sistemas penais cariocas. As práticas hoje
presenciadas nas "Casas de custódias" e "Presídios" do Estado do Rio de Janeiro remetem ao total desrespeito aos princípios constitucionais
básicos, garantidos na Lei de Execução Penal e, acima de tudo, na Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. Princípios como os da
dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da legalidade, da igualdade, dentre outros, estão sendo violados diariamente, ante uma
sociedade alienada e omissa, que prefere se calar ao invés de analisar se tal tratamento não seria o real e principal responsável pelos altos índices
de reincidência apresentados nos dias atuais.
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Titulo:

Sistema Carcerário: Polinter-Base Pavuna

Autor (es):

Luiz Gonzaga de Moura e Patricia Andreia Soares Pacheco
Resumo

O Artigo desenvolve o seu enfoque crítico a partir de Relatorio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, as estatisticas da Defesa Legal,
do Relatorio da II Caravana de Direitos Humanos e da Carta da Vítima. Artigo muito bom, real e convincente para uma mudança em relação ao
tema. Os dados são concretos e a análise bastante proveitosa. Mostra a realidade do autal sistema caracerario que, segundo o Artigo, contraria
todos os principios inerentes à pessoa humana. Busca apresentar possiveis soluções com a intençao de diminuir o índice de reincidencia de
detentos. Sugere que o incentivo fiscal a ser oferecido às empresas, para contratação de ex-detentos, estaria entre uma das provaveis soluções
para o grave problema enfrentado pelo atual sistema carcerario do pais.Artigo muito bom, real e convincente para uma mudança em relação ao
tema. Os dados são concretos e a análise bastante proveitosa.

Titulo:

Em Questão o Acolhimento Institucional na Baixada Fluminense ou quando os Direitos Só São Direitos no Papel

Autor (es):

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann e Terezinha de Jesus Zarro
Resumo

O presente ensaio é fruto de um projeto de pesquisa, ainda em execução, que promove uma abordagem crítico analítica em torno às estatísticas
obtidas no censo dos anos de 2008/09 do Módulo Criança e Adolescente – MCA realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em parceria
com o curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, vencedor do Prêmio INNOVARE-2008, sobre acolhimento institucional de crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social promovida nas instituições de acolhimento infantil públicas e privadas, nos municípios da
Baixada Fluminense: Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu, na qual se traça um paralelo dos modelos de institucionalização passado e
presente, visando, pela v ia da investigação da realidade, analisar criticamente os resultados parciais dos dados obtidos até o momento. Dando
conta de que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes e de suas famílias, embora positivados carecem da eficácia necessária para
mudança do paradigma pobreza versus acolhimento institucional. Razão pela qual é apenas um Direito de Papel.PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento
institucional prolongado – crianças – adolescentes.

Titulo:

A Nanotecnologia e o Desafio para a Criação da Regulamentação Jurídica

Autor (es):

Larissa Santiago de Sousa e Cristiane Regina Frazao Gomes de Lima
Resumo

O estudo analisa as possibilidades de regulamentação legal da Nanotecnologia diante dos benefícios do avanço tecnológico e os riscos
desconhecidos dessa nova tecnologia. A discussão sobre a criação de normas está focada no contexto da formulação de políticas de
desenvolvimento científico-tecnológico, de gestão de riscos ambientais e de riscos à saúde humana. E já que não existem normas jurídicas
específicas que tratem sobre o assunto e até mesmo diferenciem a Nanotecnologia e que imponham limites à sua utilização, ponto este primordial
de observação, assim como o Princípio da Precaução e da Informação, são importantes fundamentos para a tomada de decisões, diante das
incertezas e aplicabilidade pelo sistema jurídico. O tema não deve ser observado pela visão patrimonialista, a fim de embarcar na era dos direitos
exercidos em face dos riscos tecnológicos e o que implicará sobre a questão da regulamentação.

Titulo:

Inconsciente Coletivo Autoritário e o Arquétipo do Inquisidor (o Juiz e a Gestão do Fato Histórico)

Autor (es):

Luis Gustavo Grandinetti C de Carvalho e Antonio Pedro Melchior
Resumo

A tradição inquisitiva é o ato fundador de uma particular forma de ver o mundo e a ciência processual penal, atuando como um sedimento vivo na
realidade psíquica do juiz. A construção de um saber no processo penal que dê conta de um ser humano cindido, clivado em sua subjetividade,
impõe adotar um modo de compreensão que articule - com consciência das limitações próprias ao manejo de dimensões conceituais distintas - a
história, a psicanálise e o direito. Compreender os horizontes que afetam o julgamento consolida um sistema processual democrático que possui na
complexidade do sujeito o foco central de sua preocupação. Destinado a limitar o poder e assegurar a imparcialidade, ao entender o homem, o
processo penal evita um julgador afetado pelos lastros históricos e que, no jogo do ritual judiciário, assuma a iniciativa da prova, destinando seu
psiquismo à obtenção de uma “verdade” sua e imaginária.

Titulo:

Neoconstitucionalismo e Justiça Restaurativa no Brasil

Autor (es):

Luis Gustavo Grandinetti C de Carvalho e Vânia Paim de Souza
Resumo

O estudo faz parte da linha de Pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo do Mestrado em Direito Público e Evolução Social da
Universidade Estácio de Sá. Realizado com a orientação do Professor Dr. Luís Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, pretendeu contribuir para
preencher lacunas na doutrina e legislação brasileira acerca da Justiça Restaurativa no Brasil, com a expectativa de cooperar com nova abordagem
dos conflitos, com destaque à composição e restauração da situação que foi abalada com o litígio, trazendo a vítima para o cenário da relação
dialógica na busca de solução dos problemas. A Justiça Restaurativa deve ser vista como um novo paradigma ao processo penal tradicional.
Respeitando valores como participação, humildade, respeito, honestidade, responsabilidade, esperança, empoderamento, só é possível dentro de
uma sociedade justa, livre, que respeite os direitos fundamentais da pessoa humana.
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Titulo:

Menores Infratores: Prováveis Causas

Autor (es):

Luiz Gonzaga de Moura e Roberta Pinto Canario
Resumo

Partindo de um estudo de caso feito no Educandario Santos Expedito, o aluno apresenta as razões porque menores e adolescentes ingressam no
mundo do crime. Nesse Educandario, cumprem as medidas socio educativas para reinserção na sociedade. Constata, entretanto, que o tratamento
recebido não é adequado, evidenciando que as finalidades dessas medidas nÍ o conseguem reabilitá-los. Além disso, analisa as condições impostas
a esses menores durante o periodo de reabilitação. Sugere, inclusive, possibilidades que poderiam melhorar esse processo.O Artigo é
extremamente crítico, pessoal e a abordagem excelente. Através de gráficos, evidencia a péssima situação do Educandario, sob vários aspectos.

Titulo:

O Real Conhecimento do Direito dos Educadores do Ensino Médio na Região Oeste do Município do Rio de Janeiro

Autor (es):

Luiz Gonzaga de Moura e Graziela Vasques Ramos
Resumo

O Artigo parte de um levantamente feito numa escola da zona oeste, através de um questionario realizado e computado, para chegar a conclusões
expressas no Artigo. Demonstra que o conhecimento do Direito dessa população não atinge às expectativas mínimas priorizadas para o educador
do ensino médio. Direitos fundamentais, sociais e direito à informação deveriam ser do conhecimento daqueles que são responsaveis pela
formação do cidadão. Conclui que seriam os educadores os primeiros a aprenderem os direitos da cidadania.O Artigo é bom, toda estru tura é
construida a partir das respostas dos participantes do questionario. As conclusões evidenciam o despreparo, em materia de Direitos, do educadores
dessa parte do Municipio.

Titulo:

O ICMS Ecológico como Incentivo Fiscal na Preservação do Meio Ambiente

Autor (es):

Mara Cristina Haum Elian e Sonia Regina Fontes de Lemos
Resumo

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil dispõe em seu texto que é direito de todos terem um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, sendo essencial à qualidade de vida da população. Uma das formas mais efetivas de preservar o meio ambiente é através do direito
tributário utilizando a função extrafiscal de seus tributos. Deste modo, pode-se dizer que o tributo que possui maior eficiência para intervir na
política ambiental é o imposto estadual e distrital, denominado ICMS. O ICMS é o imposto de maior aplicação, está presente em toda a cadeia
produtiva brasileira. A sua arrecadação é feita pelos Estados e pelo Distrito Federal que devem repassar 25% desta receita para os seus Municípios.
Um quarto destes 25% poderá ser aplicado de acordo com o que dispuser a lei estadual ou distrital, sendo esta a oportunidade de estimular os
municípios a preservar o meio ambiente.

Titulo:

A Intervenção Federal como Instrumento de Manutenção do Pacto Federativo Brasileiro

Autor (es):

Claire Neib Ferrari Guimaraes e Francisco Meirelles Cardoso
Resumo

O presente estudo busca demonstrar a necessidade da existência de um instituto constitucionalmente estabelecido, com a finalidade de manter
intacto o pacto federativo brasileiro. A intervenção federal, nessa ótica, é estudada a partir das suas origens, quando da implantação do modelo
federativo norte-americano, até a sua adequação ao sistema brasileiro. Conclui-se pela imprescindibilidade da sua adoção, na medida em que
protege não só os laços federativos como também serve de elemento de excepcional aplicação para a manutenção da ordem constitucional e do
Estado Democrático de Direito ao inibir os atos de prepotência e de desmandos dos Estados-membros. A penúltima década do Século XVIII
contribuiu de forma decisiva para o conhecimento de uma forma de governo que preconizava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
Tanto no continente americano quando no europeu surgiram as chamadas Repúblicas, que vieram a transformar as relações entre os indivíduos,
obrigando-os a terem uma participação mais ativa nos destinos das nações.

Titulo:

O Proerd: uma Política Pública de Combate às Drogas

Autor (es):

Luciani Lisboa Kastrup
Resumo

O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS tem por base o Projeto DARE (Drug Abuse Resistance Education), implantado em 1983,
em Los Angeles/EUA. É aplicado em10 lições, distribuídas ao longo de um semestre letivo, oferece estratégias preventivas para a comunidade.O
PROERD/RJ, constitui uma medida preventiva, complementar às ações de repressão ao uso indevido e tráfico de drogas, visando a prevenção ao
consumo de drogas e violência contra e entre crianças e adolescentes.O objetivo do estudo é verificar os resultados do PROERD, avaliando sua
eficiência e efetividade. O objeto a ser investigado são os alunos que frequentaram o PROERD, nos anos de 1993 a 1995, e como estão inseridos na
sociedade.
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Titulo:

O Direito à Identidade Pessoal e o Estigma do Abrigamento

Autor (es):

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann
Resumo

Este ensaio introduz uma reflexão crítica no tocante a obstáculos relacionados à efetividade e ao respeito ao direito fundamental à identidade
pessoal de crianças e adolescentes institucionalizados -aqueles que por conta de condições adversas – seja, orfandade, violência, maus tratos,
abandono ou miséria - , são apartados do convívio familiar e levados a viver em instituições de acolhimento públicas ou privadas. A partir da
contribuição de autores nacionais e estrangeiros a respeito do tema, buscar-se-á promover, uma discussão a respeito da validade social do
conjunto normativo pátrio que dispõe a respeito dos direitos ditos personalíssimos e da precariedade do instituto do acolhimento institucional,
antigo acolhimen to, seus reflexos objetivos e subjetivos na construção da identidade pessoal e o processo de estigmatização dessas crianças e
adolescentes como uma realidade nefasta de nosso tempo, a partir dos elementos obtidos no curso da realização de pesquisa de campo, como
primeira fase de projeto financiado pela FAPERJ, intitulado: Abrigamento: Necessidade ou descaso? A cidadania reconhecida desde a infância é
pilar básico para a justiça social.

Titulo:

A Mediação e a Necessidade de sua Sistematização no Processo Civil Brasileiro

Autor (es):

Humberto Dalla Bernardina de Pinho
Resumo

O texto trata da mediação enquanto forma de solução alternativa de conflitos. Por fim, são vistas as perspectivas para o processo civil brasileiro,
que está em fase de transição com a recente apresentação do Projeto de Lei do Senado nº 166/10, que contempla o instituto nos artigos 134 a 144,
e aproveita parte do conteúdo do referido PL 4827/98.

Titulo:

Tecnologias Aplicadas à Inteligência

Autor (es):

Isnard Martins
Resumo

Diversos métodos têm sido empregados para a construção de mapas criminais ou mapas de inteligência. Neste aspecto é preciso distinguir o
objetivo do objeto; enquanto o primeiro relaciona-se com o propósito, que é comum a todos, o último relaciona-se com o volume tratado e
complexidade dos métodos empregados na construção. Nas investigações focadas em casos singulares, como homicídios, o volume de documentos
ou informes policias envolvidos geralmente é reduzido (exceções podem ocorrer), o que não representa necessariamente uma baixa complexidade
na elucidação das autorias. Isnard Martins (2010), cita que investigações envolvendo descoberta de quadrilhas ou associações criminais, tais como
narcotráfico ou lavagem de dinheiro, podem envolver grandes volumes de informes criminais, tornando a descoberta de conhecimento uma tarefa
trabalhosa e complexa, mobilizando homens/horas deslocados de suas obrigações operacionais para atividades de pesquisas e investigação
(Hauk,2002).

Titulo:

Acesso inquirido por Advogado sem Procuração e Questões Constitucionais

Autor (es):

Leonardo Costa de Paula
Resumo

Através de problemas para acesso de autos na Polícia Federal verificou-se que a Orientação Normativa nº 27/2009 da Corregedoria Geral de Polícia
Federal que dava base a essa negativa é de início inconstitucional, confronta sua exegese para demonstrar a inadequação legal da matéria,
incluindo aí o Estatuto da OAB e a Súmula Vinculante nº 14. A rigor poderia parecer que esta Orientação nunca poderia alterar o mundo pelo vício
de validade, mas que através de teorias de Introdução ao Direito se demonstra a impropriedade de alguns servidores públicos que insistem em
fazer valer sua fúria autoritária para impedir o bom funcionamento dos órgãos estatais, reafirma-se a máxima que lex inferior non derrogat lex
superiori.PALAVRAS CHAVES: ORIENTAÇÃO NORMATIVA 27/2009 CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, SÚMULA VINCULANTE 14,
ESTATUTO OAB, PRERROGATIVA ADVOGADOS, ACESSO AOS AUTOS.

Titulo:

Os Sistemas de Tutela dos Interesses Coletivos e o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil

Autor (es):

Aluisio Goncalves de Castro Mendes
Resumo

O trabalho procurará apresentar o novo cenário do Direito Processual, em termos de tutela dos interesses difusos, coletivos em sentido estrito e
individuais homogêneos, no contexto internacional e nacional, indicando a importância das ações coletivas, especialmente sob o ponto de vista do
acesso à Justiça, da economia processual, do desestímulo ao cometimento dos atos ilícitos e do fortalecimento do princípio da isonomia, efetuando
também a análise dos novos instrumentos coletivos inseridos no anteprojeto de novo Código de Processo Civil.
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Centro Conhecimento
Comunicacao e Artes
Curso de Cinema
Titulo:

Poéticas Visuais e Narrativas Imagéticas: Fotografia,Cinema e Moda

Autor (es):

Denise Jorge Trindade
Resumo

Entre a lógica das palavras e as sensações das imagens encontramos diversas interpretações da história da arte, organizações sensíveís no campo
da estética e inúmeras propostas da teoria e da crítica de arte que tentam reunir e compreender sob diferentes critérios, obras, artistas e
produções. Esta fissura entre visível e dizível é estimulante para a produção de conceitos que reinventam o ato de narrar. Propomos abordar o
fotográfico como um meio de produção de narrativas através da própria da imagem. Ao dialogar com a filosofia, com a semiótica e as teorias da
arte verificaremos a relação da imagem fotográfica em diversos meios e sobre diferentes aspectos, visando a relação entre arte e imagem que o
fotográfico instaura no cinema, na moda e na arte contemporânea.

Curso de Comunicacao Social
Titulo:

Jornalistas Assassinados no Brasil

Autor (es):

Soraya Venegas Ferreira e Branca Azevedo
Resumo

A pesquisa tem como principal objetivo resgatar os registros sobre assassinatos de jornalistas brasileiros ao longo de 200 anos de imprensa
nacional, com o intuito de perceber as conseqüências da existência da censura e coerção em cenários históricos diversos, inclusive em momentos
em que a atividade jornalística era declaradamente livre. Enumerar e resgatar estes assassinatos num trabalho acadêmico não é uma forma de
sensacionalizar a violência contra a imprensa, mas sim a tradução de um desejo de um graduando em jornalismo de contabilizar o quanto nos custa
a ausência de uma imprensa verdadeiramente livre. Os questionamentos levantados ao longo do trabalho buscam estabelecer conexões entre
liberdade de imprensa e democracia e surgiram da percepção de que a impunidade em alguns crimes contra jornalistas contribui no jogo de forças
em que o objetivo de calar a imprensa pelo medo se faz provar ano após ano. O trabalho analisa as relações da imprensa com as sociedades de
poder, no sentido de constatar a existência de divergências de interesse que podem levar a quadros de coerção e de censura, que culminam com a
morte de jornalistas. Palavras-chave: Liberdade de Imprensa, Poder, Censura, Assassinatos de Jornalistas

Titulo:

Fotografia no Documentário Estamira

Autor (es):

Soraya Venegas Ferreira e Suzana França Pedrinho
Resumo

Esta pesquisa pretende abrir uma discussão sobre a imagem na fotografia e na produção do gênero documentário, resgatando o filme enquanto
fotografia em movimento, e as particularidades desta produção quando o cineasta é um fotógrafo por profissão. Para isso, foi feita uma entrevista
com o documentarista Marcos Prado, diretor de Estamira em setembro de 2006, além de levantamentos teóricos com semiólogos, filósofos e
estudiosos da fotografia e do cinema com o objetivo de responder a questão apresentada: como a produção de sentido é construída através da
imagem em movimento? Para isso, o trabalho apresenta um pouco da história da fotografia, porque o vídeo pertence ao mesmo paradigma: o
paradigma fotográfico. Depois, os aspectos conceituais da imagem: percepção e subjetividade na composição da mesma são abordadas.
Finalmente, com o DVD Estamira, os conceitos apresentados no fazer documentário são aplicados, demonstrando através de cenas escolhidas
como a técnica ancora o gênero e direciona a produção de sentido. Palavras-Chave: percepção, subjetividade, fotografia e documentário.

Titulo:

Do Discurso Global das Marcas às Narrativas Localizadas no Espaco da Recepção

Autor (es):

Maria Alice de Faria Nogueira
Resumo

Tendo como contexto a pesquisa sobre consumo e publicidade, esse trabalho tem como objetivo apresentar algumas considerações sobre a
recepção localizada da mensagem publicitária global. Inserido em um cenário mercadológico globalizado no qual as marcas ganham importância
diante dos produtos como objetos-símbolos e veículos de afirmação dos valores culturais, o consumidor contemporâneo, baseado em referências
mundializadas e de sua memória e experiência cotidiana, faz uso das práticas de “bricolagem” como ferramenta fundamental na construção das
narrativas localizadas no espaço da recepção, tornando-se dessa maneira coautor das mensagens publicitárias globais. Como estudo de caso foi
utilizada a campanha Viva o lado Coca-Cola da Vida, veiculada no Brasil desde 2006.PALAVRAS-CHAVES: Consumo, publicidade global, recepção,
marca, bricolagem.
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Titulo:

Imagens Contemporâneas: Câmaras de Vigilância, TV e Cinema Documentário

Autor (es):

Eliana Lucia Santos Monteiro Coelho
Resumo

Este artigo compara o modelo de vigilância criado por Jeremy Bentham (Panóptico) e analisado por Foucault em Vigiar e Punir com o circuito das
câmeras de vigilância instaurado hoje nos grandes centros urbanos. Ao fazer a aproximação entre os dois percebe-se que o circuito das câmeras de
vigilância se constitui em um modelo atualizado do Panóptico este, estabelecido em um espaço geometricamente fixado enquanto que o outro, se
constitui por gestão de fluxos, criando diagramas, rejeitando qualquer confinamento territorial. Tanto um quanto o outro constituem um campo
de visibilidade no qual opera o poder. É preciso diferenciar a natureza de pelos menos duas imagens produzidas na atualidade: aquela captada
através do olho do sujeito na lente da câmera, e a outra, captada pela lente da máquina de visão. No jornalismo, até pouco tempo, as imagens
produzidas e exibidas nos telejornais não eram imagens que traziam uma enunciação de vigilância e sim de informação, matéria prima da notícia
jornalística. Nesse artigo evidenciamos algumas mudanças que ocorrem na atualidade. No caso do cinema, a vigilância tornou-se a própria
narração. Como diz Levin: “o lugar da vigilância deslocou-se imperceptível mas decididamente para fora do espaço da história, para a própria
condição de possibilidade da história. A vigilância passou a ser aqui a assinatura formal da narração do filme”. O projeto busca resgatar a imagem
do monumento da Igreja da Penha como símbolo histórico da cidade do Rio de janeiro através de suas transformações psicogeográficas ocorridas
na atualidade. Este resgate se constitui do levantamento fotográfico, videográfico e do registro de áudios a partir dos quais vão emergir vivências
mágico-religiosas que constituem suas memórias nos tempos.

Titulo:

Os Estereótipos nas Revistas Masculinas

Autor (es):

Isabel Cristina Spagnolo Dos Santos e Danyelle Woyames
Resumo

O presente trabalho faz uma análise sobre a construção de estereótipos nas revistas masculinas, tomando como estudo de caso a revista Men`s
Health. Nesse sentido, a pesquisa foi orientada pela diferenciação entre dois conceitos essenciais ao tema: estereótipo e arquétipo. O primeiro
definido como produtor de imagens superficiais, que funcionam como modelo identificador e o segundo como imagens arquetípicas oriundas do
inconsciente coletivo na teoria de Carl Gustav Jung. Através da seleção e análise de algumas matérias verificou-se que essa publicação, embora
indique a existência de um “novo” homem capaz de estabelecer relações de igualdade, resgata valores da sociedade patriarcal marcada pelo
domínio do homem sobre a mulher. Sendo assim, a discussão foi fundamentada por conceitos como identidade, movimento feminista e a crise do
patriarcado, consumo e pós-modernidade. Palavras-Chave: estereótipo, arquétipo, identidade.

Titulo:
Autor (es):

Imprensa e Política: uma Análise do Atentado ao Jornalista Carlos Lacerda e ao Suicídio de Getúlio Vargas nas Páginas dos
Jornais da Grande Imprensa Carioca
Isabel Cristina Spagnolo Dos Santos e Renata Coelho
Resumo

O segundo mandato do Presidente Getúlio Vargas foi marcado pela oposição de idéias e opiniões na grande imprensa. A disputa mais acirrada
entre esses discursos se deu nos jornais Ultima Hora, de Samuel Wainer (orientação pró-getulsita) e Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda,
apoiado pela UDN, partido político de oposição ao governo. Após diversas tentativas, sem sucesso, de promover o impeachment de Vargas, a
oposição, com a ajuda da imprensa e das forças armadas, conseguiu, finalmente, retirar o Presidente do governo, ao transformar o atentado contra
o jornalista Carlos Lacerda em crise política. O objeto de estudo desse trabalho é o discurso produzido pela imprensa que fomentou a crise política
de agosto de 1954. Essa pesquisa verificou através da análise de alguns dos principais jornais da época, como a falta de imparcialidade da imprensa
(de ambos os lados) interferiu na construção do cenário político do segundo mandato do ex - Presidente. Palavras-Chave: imprensa, política,
opinião pública.

Curso de Design de Moda
Titulo:

Narrativas e Memória: Construindo a Identidade da Moda Carioca

Autor (es):

Lucia Emilia Figueiredo de Sousa Rebello e Ana Maria Ferretti Fioretti
Resumo

Este projeto insere-se na linha de pesquisa Memória da Moda no Brasil do Curso de Graduação em Design de Moda e tem por objeto de estudo a
identidade de moda carioca. O objetivo principal é contribuir para a construção de uma identidade de moda carioca a partir da análise da narrativa
dos sujeitos que fazem parte do cenário da moda da cidade do Rio de Janeiro a partir dos anos 80. Em especifico, buscamos identificar espaços de
diversidade que compõe o cenário da moda no RJ, personagens, enredos e traços culturais constituintes de uma identidade carioca de moda. O
desenho-metodológico pauta-se em um estudo exploratório, qualitativo. Narrativa e História de Vida são utilizadas como estratégias de acesso ao
real. Os sujeitos são estilistas, empresários, artesãos vinculados a cooperativas e organizações não-governamentais, membros do Instituto Zuzu
Angel e da Academia Brasileira de Moda. Palavras-chave: Identidade de Moda, Moda Carioca, Memória, Cultura e Narrativa
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Titulo:

Diálogos Estéticos: Relações entre a Arte, o Design e a Moda na Contemporaneidade

Autor (es):

Maria Lucia Acar e Alessandra Cristine Vaz
Resumo

A partir de uma proposta multidisciplinar voltada para as hibridações dos meios de produção, o projeto tem por objetivo pesquisar as relações que
se estabelecem entre a Arte, o Design e a Moda, onde irá analisar e identificar as convergências entre esses campos e como eles se apresentam na
produção dos objetos que compõem a cultura material contemporânea e seus arquétipos. A carência de material catalogado e disponível à
pesquisa e desenvolvimento dos alunos e interessados no segmento da moda, exige o conhecimento dos objetos produzidos ao longo do tempo,
servindo de base para criações sintonizadas com as necessidades contemporâneas e proporcionando uma interação entre moda, design e arte na
cultura contemporânea.Acreditamos que os campos de conhecimento: arte, design e moda refletem e referenciam os valores culturais de nossa
época, onde se entrecruzam diversas práticas e os objetos passam e ser reconhecidos como portadores de valores estéticos, traduzindo-se em
nosso capital simbólico.

Curso de Marketing
Titulo:

Um Estudo de Recuperação de Serviço: Estratégias Logística e de Marketing

Autor (es):

Ricardo Gaz e Diego Domett dos Santos
Resumo

É um estudo que pretende verificar os impactos da recuperação dos serviços no varejo com grupos de clientes insatisfeitos, que tiveram alguma
percepção abaixo do esperado ou atributos prometidos, mas descumpridos pela empresa. Mediante uma metodologia de incidência crítica,
objetiva-se entender se realmente determinadas estratégias de recuperação de serviço acarretam retenção desses grupos de clientes.
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Centro Conhecimento
Educacao e Licenciatura
Curso de Geografia
Titulo:

Estado, Território e Reestruturação Produtiva no Espaço Fluminense

Autor (es):

Regina Celi Pereira e Felipe Santos Magnani Carneiro
Resumo

Estado e capital privado têm empreendido vasto programa de investimentos capazes de oferecer as condições materiais necessárias ao processo
de transformação do território nacional em espaço de economia global. Este projeto tem como objetivo compreender a posição estratégica
assumida pelo Estado na disseminação de empreendimentos produtivos e de sistemas de engenharia responsáveis pela fluidez do território da
região metropolitana fluminense, identificando processos que possibilitam e caracterizam as bases da dinâmica territorial vinculada à
reestruturação econômica e às transformações engendradas na organização da produção, correspondentes às exigências de competitividade da
atual fase de acumulação capitalista

Curso de Historia
Titulo:

O Tráfico de Escravos para o Rio de Janeiro e suas Implicações na Vida da Cidade

Autor (es):

Leonardo Bruno da Silva e Cleber Alves Barauna
Resumo

A apresentação, que ora fazemos neste II Seminário de Iniciação cientifica da Universidade Estácio de Sá, é fruto da pesquisa que vimos
desenvolvendo a partir dos documentos catalogados e digitalizados no CDROM Tráfico de Escravos no Brasil, produzido pela Biblioteca Nacional e
financiado pela UNESCO.Nesta apresentação cada um dos orientandos focou uma determinada linha de pesquisa do projeto. Em sua apresentação
o discente Thiago Carvalho focou o comércio de escravos no Rio de Janeiro, explorando a documentação e textos referentes a venda, permutas e
aluguéis de escravos. Já Cleber Baraúna, dedicou-se aos impactos dos acordos internacionais que o Império estabelecia na dinâmica da escravidão.
Hindemburgo Rocha explorou a desumanidade da escravidão e do comércio de almas, sem que houvesse preocupação por parte dos senhores
quanto aos laços constituídos pelos escravos e escravas que lhe pertenciam. Marco Aurélio Soares ateve-se aos elementos constitutivos da base do
nosso projeto, ou seja, as relações entre Brasil, Portugal e Inglaterra e as implicações no tráfico de escravos.

Titulo:

História e Memória: o Acervo Documental e a Memória de São João de Meriti

Autor (es):

Alvaro Artur Guedes de Melo e Fernado Rangel
Resumo

Curso de Pedagogia
Titulo:
Autor (es):

Trabalho ou Ensino Superior? O Projeto Pedagógico do Curso de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica e
as Escolhas do Concluinte
Laelia Carmelita Portela Moreira e Maximo Leon Feital
Resumo

Segundo dados do Censo do Ensino Superior de 2009, apenas 27,21% dos candidatos inscritos ingressaram em cursos superiores, deixando ociosas
praticamente a metade das vagas disponíveis. O INEP informa ainda que apenas um pouco mais de 51% dos jovens entre 15 e 18 anos cursam o
ensino médio e que há uma possível demanda de 21 milhões de jovens com mais de 18 anos para esse nível de ensino. Dividido entre o ensino
profissional e a preparação para o vestibular, este é um segmento em crise. Inserida no campo Educação e Trabalho, a pesquisa visa analisar a
experiência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Juiz de Fora com foco nos reflexos dessa
ambiguidade no projeto pedagógico da Escola e nas escolhas dos alunos.
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Titulo:

Representação Social de Criança: o Olhar do Gestor de Educação Infantil

Autor (es):

Tarso Bonilha Mazzotti e Maria da Penha de Souza Salgueiro
Resumo

A pesquisa identifica as representações sociais de criança por 27 gestores de 12 instituições de Educação Infantil do Rio de Janeiro, segundo a
teoria de Moscovici (1961) e articulada com estudo de imagens fotográficas. As fotografias expressam a noção de ‘desenvolvimento da autonomia’,
segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998). Foram selecionadas 16 fotografias de atividades como: comer,
vestir-se, escrever seu próprio nome. Utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin (1977) e os resultados apontaram de imediato a força das
imagens e diferentes interpretações para uma mesma imagem. Para 29,63 % dos gestores, ‘ser criança’ está representada na foto de um menino
saltando de um pequeno banco. Tida como expressão de liberdade, conquista enfrentamento de desafios, ausência de medo, essa imagem
representa o mundo atual que demanda autonomia, diferentemente da imagem de ‘coitadinha’ das décadas de 70/80. Palavras-chave:
Representação Social. Gestores de Educação Infantil.
Imagens Fotográficas. Autonomia.

Titulo:

Curso de Pedagogia Após as Diretrizes Curriculares Nacionais: Políticas de Conhecimento e Formação

Autor (es):

Ines Ferreira de Souza Braganca
Resumo

A presente pesquisa enfoca políticas de conhecimento e formação, no contexto do Curso de Pedagogia, organizando-se em duas dimensões. A
primeira visa o olhar mais amplo sobre as políticas que envolvem a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais, especificamente no Rio de
Janeiro e a segunda direciona o olhar para os processos capilares de formação, por meio do acompanhamento, ao longo de toda graduação, de um
grupo de estudantes do Campus São Gonçalo. A perspectiva teórico-metodológica toma como referência a abordagem qualitativa da pesquisa em
educação, indicando a construção de um conhecimento que envolve todos os sujeitos em uma perspectiva de investigação-formação, buscando-se,
assim, a efetiva relação entre prática-teoria-prática. A investigação se circunscreve na busca de sentidos das políticas de conhecimento e de
formação que, ao mesmo tempo, mobilizam/tensionam a história do Curso no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, mobilizam, também, a
trajetória dos sujeitos que vivem a materialidade cotidiana dessas políticas em sua formação pessoal, acadêmica e profissional. PALAVRAS-CHAVE:
CURSO DE PEDAGOGIA – POLÍTICAS – FORMAÇÃO

Titulo:
Autor (es):

Políticas Públicas de Formação Continuada de Professores na Década da Educação (2001-2010): a Experiência do Município
de Itaguaí
Ines Ferreira de Souza Braganca e Simone Chaves Dias
Resumo

A pesquisa políticas públicas de formação continuada de professores tem por objetivo analisar as políticas públicas elaboradas pela União para
prover a formação continuada dos professores em todos os níveis e modalidades de ensino, dirigindo o olhar, especificamente, para Itaguaí, a fim
de observar de que forma o município implementou essas políticas. O Plano Nacional da Educação foi elaborado por exigência da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96). O objetivo central do plano é garantir padrão de qualidade no ensino do país. Portanto, qualificação
docente parece ser o maior desafio deste Plano. Para vencê-lo era preciso implementação de políticas públicas de formação inicial e continuada
dos profissionais da educação. A meta 18, item 10.3, do Plano Nacional de Educação previa que até 2010 70% dos professores de Educação Infantil
e do Ensino Fundamental possuiriam formação específica de nível superior. Decorridos dez anos, o PNE chega ao prazo máximo e poucas metas
foram cumpridas. A proposta desta apresentação é uma contextualização da pesquisa que está em andamento.

Titulo:

Educação Ambiental Empresarial: Estudo de Caso em uma Siderúrgica

Autor (es):

Ines Ferreira de Souza Braganca e Derli Mauricio Dos Santos
Resumo

O presente trabalho apresenta uma pesquisa, em andamento, que focaliza a Educação Ambiental (EA) empresarial, que busca conceituar as
práticas de EA no espaço empresarial. A falta da EA é fator decisivo na degradação ambiental. A EA deve ser praticada pelas empresas, para
proteger e melhorar o meio ambiente. A EA Empresarial é limitada a algumas corporações, no meio acadêmico e aos órgãos ambientais. Como
referência em EA temos o Programa Nacional de Educação Ambiental que se baseia no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global que, somado aos pressupostos pedagógicos da Declaração de Tbilisi formam o arsenal teórico-conceitual
da EA. Tomamos como referência, uma EA crítica, emancipatória e transformadora, preconizada por vários autores para transformação
socioambiental.
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Titulo:

Educação Ambiental e a Questão do Lixo na Escola Pública Municipal de Juiz de Fora: Contribuições do Projeto Rota Verde

Autor (es):

Ines Ferreira de Souza Braganca e Elpidio Rezende Vieira
Resumo

As políticas públicas são marcadas por programas, projetos e ações em diversos setores econômicos e sociais, dentre eles destacamos a educação,
e em especial a educação ambiental com foco na temática do lixo, onde almejamos as ações direcionadas à reciclagem via políticas públicas de
educação. Para tal, a presente pesquisa tem como objetivo analisar as ações de educação ambiental voltadas para a problemática do lixo, resíduo
sólido urbano, na Escola Municipal Cecília Meireles através da contribuição do projeto Rota Verde, que é direcionado para o provimento da
educação ambiental no município de Juiz de Fora, sendo este projeto desenvolvido pelo Departamento de Limpeza Urbana de Juiz de Fora
(DEMLURB). Essas ações envolvem os conceitos e práxis de educação ambiental e que de certo modo irão proporcionar aos alunos e comunidade
escolar a experiência prática do conceito previamente aplicado. Desse modo, a presente pesquisa está convergindo com embasamento teórico
para uma educação ambiental emancipatória e que traz consigo uma consciência de que a teoria e a prática contribuem positivamente no
cotidiano do educando. Deste modo, contribuindo para uma formação mais humana e consciente em relação ao meio ambiente. Palavras chave:
educação ambiental, lixo e escola.

Titulo:

Organização de Turmas, Práticas de Gestão Escolar e Aprendizagem em Leitura dos Alunos das Escolas Públicas Cariocas

Autor (es):

Elisangela da Silva Bernado
Resumo

O objetivo geral é investigar como as políticas de composição de turmas e as práticas pedagógicas influenciam na promoção da efetividade e da
equidade e traçar perfis de gestão escolar. Mais especificamente: Identificar e caracterizar os critérios utilizados na composição das turmas dos
anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas públicas municipais cariocas; Analisar os impactos das políticas de composição de turmas sobre os
resultados escolares; e, Identificar os perfis de gestão escolar relacionados com práticas diferenciadas de composição de turma. A importância
deste tipo de pesquisa é de duas ordens: para as políticas educacionais, propõe o desafio para professores e gestores de implementação de
estratégias de enturmação promotoras de equidade; e, para a pesquisa educacional, põe em relevo a necessidade de mais pesquisas que produzam
conhecimento sobre a organização de turmas a partir de dados de avaliações em larga escala.Palavras-chave: Organização de turmas, avaliação
educacional, desempenho escolar, estratificação educacional, gestão escolar.

Titulo:

A Retórica Acerca do "Ser Professor"

Autor (es):

Tarso Bonilha Mazzotti
Resumo

“Ser professor” é objeto de debates nos mais variados meios. No âmbito acadêmico uma extensa literatura procura determinar seus significados
corretos. Em qualquer dos casos os autores/oradores comparam noções para estabelecerem um conjunto de qualidades que seriam próprias de
algo. Assim, o “ser professor” resulta de comparações com outras trabalhos intelectuais. Esse procedimento seleciona significados a partir do que
se considera preferível ter ou fazer (valores). No caso da definição de “professor” a noção de “trabalho intelectual” é dividida em dois termos, em
que o segundo apresenta as qualidades consideradas superiores, que determinam e controlam os significados do primeiro, bem como pode supor
um processo de passagem deste para o segundo termo por meio do preenchimento das qualidades que faltam. Neste caso, professor é uma
semiprofissão. Institui-se, então, uma querela indeterminada.

Titulo:
Autor (es):

Ações Educativas de Prevenção ao Uso de Drogas: as Atuações de uma Instituição de Segurança Pública e de uma
Organização do Terceiro Setor
Wania Regina Coutinho Gonzalez e Isabel Cristina Nonato de Farias Melo
Resumo

O presente projeto de pesquisa analisa, comparativamente, a produção técnico-pedagógica de dois programas de prevenção ao uso de drogas, em
quatro escolas públicas do Ensino Fundamental,onde atuam a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através do Programa de Resistência às
Drogas e à violência (PROERD), e a Instituição VIVA Rio, através do seu Programa de Saúde Humana (PSH). Este trabalho acadêmico tem como
objetivo principal identificar os aspectos positivos e os negativos destes programas de prevenção, analisando se é possível haver uma troca de
experiências e de resultados entre as duas instituições, aparentemente tão diferentes.

Titulo:

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio: uma Análise de Trabalhos Acadêmicos

Autor (es):

Wania Regina Coutinho Gonzalez e Haroldo Freitas Ritti
Resumo

Esta pesquisa objetiva analisar a implementação e as práticas da educação técnica em nível médio integrada ao ensino médio nas escolas
profissionalizantes, através da produção acadêmica apresentada, no período posterior à aprovação do Decreto 5.154/2004, até o ano de 2009. Esta
legislação estabeleceu a integração dos ensinos médio e técnico. O procedimento metodológico utilizado é a técnica de análise documental e como
referencial teórico adotaremos as fontes bibliográficas dos autores que analisam a temática em questão. As análises terão por base a abordagem
Civil Democrática, entendida como aquela voltada para a integração do indivíduo na sociedade, habilitando-o a participar de sua transformação e
que integre todas as dimensões da vida no processo educativo: o trabalho, a ciência e a cultura. Espera-se que este diagnóstico contribua para
futuras reflexões sobre as práticas pedagógicas e sobre as concepções desta modalidade de ensino.
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Titulo:

A Formação de Professores na LDB e o Acesso ao Ensino Superior na Área da Educação Via Prouni

Autor (es):

Laelia Carmelita Portela Moreira
Resumo

O ProUni, por sua natureza polêmica, apresenta diversas possibilidades de discussão. Como no caso da reserva de vagas em universidades públicas,
as divergências deságuam em discussões inflamadas, perdendo-se de vista aspectos pragmáticos da questão e o fato de que, desde sua
implantação, milhares de jovens vêm ocupando as vagas oferecidas. Diante dos poucos estudos empíricos existentes sobre o impacto que a adesão
ao Programa tem produzido sobre as IES e ainda sobre os possíveis rebatimentos dessa política no campo da Pedagogia, pretende-se, discutir
alguns aspectos polêmicos do Programa e abordar as possíveis repercussões dessa política na formação de professores.Palavras-chave: ProUni,
Público e Privado, Formação de Professores, Curso de Pedagogia.

Titulo:

Representações de Pesquisa em Educação: um Estudo no Curso de Pedagogia

Autor (es):

Ana Valeria de Figueiredo e Debora Pinheiro
Resumo

O presente trabalho tem como objetivo conhecer e analisar as representações de pesquisa da disciplina Prática de Pesquisa em Educação (PPE)
entre os alunos ingressantes, cursantes e concluintes do Curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. Tomando por base os estudos
anteriores realizados por Demo (1997), André (2008), Lüdke (2001; 2009) entre outros, o trabalho pretende mapear as representações de pesquisa
entre os alunos e as contribuições da disciplina ao longo e ao final do Curso de Pedagogia. O referencial de análise baseia-se na análise de conteúdo
tal qual proposta por Bardin (1977). As considerações iniciais da pesquisa apontam que as representações tomam diferentes orientações com o
passar dos períodos, diferindo qualitativamente entre os alunos ingressantes, os que estão no meio do curso e os concluintes, sendo apontado por
esses últimos o crescimento acadêmico que a disciplina acrescentou em sua trajetória ao longo dos anos de curso.

Titulo:
Autor (es):

Política Nacional de Juventude: Trabalho, Escola e Cidadania Vistos Através dos Alunos Participantes do Programa Projovem
Urbano
Beatriz Maria Arruda de A Pinheiro e Aline Costa Teixeira
Resumo

Esta pesquisa investiga as percepções de educação, trabalho e cidadania desenvolvidas pelos jovens participantes do programa Projovem Urbano,
que integra as Políticas para a Juventude do governo Lula. Busca conhecer o jovem que faz parte do Programa, suas principais dificuldades laborais
e educacionais, bem como identificar as expectativas que a inclusão no Programa traz para estes indivíduos. Para o alcance deste objetivo, foram
formulados os seguintes objetivos específicos: a) Identificar o perfil social, cultural, educacional destes jovens e conhecer suas principais
dificuldades em relação à inserção no mundo do trabalho, ao processo de escolarização e às suas relações com a comunidade na qual está inserido;
b) Analisar o modo como a inclusão no Programa, isto é, como as ações voltadas para a ampliação da educação formal, da educação profissional e
da ação comunitária, impactam esses jovens, propiciando (ou não) novas oportunidades, percepções, a ampliação do status de cidadania e/ou
determinando o surgimento de novas formas de resistência em relação à realidade de precarização e exclusão da vida social e laboral.

Titulo:

Representações Sociais do Trabalho Docente em Narrativas de Alunas de Pedagogia Durante a Trajetória de Formação

Autor (es):

Rita de Cassia Pereira Lima
Resumo

O objetivo do trabalho é investigar representações sociais de alunas de Pedagogia sobre o trabalho docente que podem ser construídas durante a
trajetória no Ensino Superior. A pesquisa fundamenta-se na teoria moscoviciana das representações sociais e em estudos sobre formação docente
e trajetórias de escolarização. Uma classe de Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior privada foi acompanhada do ingresso à conclusão do
curso sendo solicitadas redações em quatro fases diferentes da formação. Foram consideradas as 14 participantes que escreveram redações nessas
etapas e assim analisadas 56 narrativas com base na análise de conteúdo temática. Os dados mostram que aspectos favoráveis do curso, como a
aquisição de um olhar crítico para as questões sociais, parecem não ser suficientemente valorizados quando as alunas ressaltam as lacunas quanto
a aprender a assumir uma sala de aula, momento em que expressam insegurança e despreparo.
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Titulo:
Autor (es):

Estudo sobre a Estratificação Educacional e Trajetória Escolar dos Alunos das Primeiras Turmas dos Cursos Integrados do
IFSEMG-JF no Triênio 2008-2010
Elisangela da Silva Bernado e Sônia Regina H. Paranhos
Resumo

A desigualdade escolar está presente nos programas sociais e políticos, bem como em pesquisas ligadas à educação e a estratificação social. Os
estudos revelam que desigualdade social, cultural, étnica e/ou econômica está intimamente relacionada ao desempenho escolar e ao processo
ensino-aprendizagem desenvolvida dentro das escolas e das salas de aula. As pesquisas educacionais realizadas nas três últimas décadas
evidenciaram que as escolas são diferentes umas das outras, não apenas porque possuem práticas pedagógicas ou gestão diversificada, mas,
principalmente, porque umas apresentam melhores resultados escolares do que outras, mesmo quando são freqüentadas por alunos com
características sociais semelhantes. Isto significa que algumas escolas conseguem, mais do que outras, agregar mais conhecimento (valor agregado)
ao aprendizado e ao desempenho escolar dos seus alunos. A literatura educacional aponta para a influência dos recursos escolares, tanto em
termos do prédio escolar e seu estado de conservação quanto da existência e uso dos espaços didáticos pedagógicos, porém a atual investigação
teve como foco o estudo da estratificação escolar presente nas primeiras turmas da nova modalidade de ensino integrado (Mecânica, Metalurgia,
Informática, Eletrotécnica, Eletromecânica e Edificações) do IF SUDESTE MG/JF a partir de variáveis como: o desempenho no processo seletivo de
entrada no colégio, gênero, nível sócio-econômico, entre outras. A questão investigada foi: Quais são as formas de estratificação educacional
presentes na nova modalidade de ensino integrado? Os principais resultados mostram que, neste estudo exploratório, podemos observar vários
níveis de estratificação que se iniciam a partir do ingresso no curso escolhido.Palavras-chave: estratificação educacional, ensino integrado, políticas
públicas

Titulo:

Espeços de Participação Social nas Questões Ambientais do Município: o Caso do CMMA de Rio das Ostras

Autor (es):

Elisangela da Silva Bernado e Saulo Cezar Guimaraes de Farias
Resumo

O presente artigo traz uma breve análise sobre a efetividade dos conselhos municipais de meio ambiente, em especial o do município de Rio das
Ostras – RJ, como agentes de participação social na esfera política e sua funcionalidade nas decisões, deliberações nas políticas públicas municipais
e de promoção da Educação Ambiental. Apontam-se as estruturas conselhistas, sob a perspectiva dos conselhos municipais de meio ambiente,
como instrumentos viáveis de se implementar uma democracia mais participativa e verdadeira. Conclui-se que o CMMA de Rio das Ostras faz parte
de um sistema municipal de meio ambiente que busca a promoção da Educação Ambiental, que desenvolve a participação social em seu espaço
discutindo os problemas ambientais em conferências, se articula com outros órgãos, instâncias superiores e municípios vizinhos e fiscaliza suas
ações em prol do meio ambiente.

Titulo:

Sala de Leitura: Representações Sociais de Professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro

Autor (es):

Helenice Maia Goncalves e Ana Celeste de Vasconcellos Reis Moraes
Resumo

Buscou-se conhecer as representações sociais da finalidade da Sala de Leitura por professores do Ensino Fundamental do 1º segmento. Aplicou-se
110 questionários, 6 entrevistas e observou-se atividades em duas escolas. O material coletado foi submetido à análise categorial temática. A
finalidade da Sala de Leitura parece ancorar-se no lúdico e no prazer de ler. Ao desempenhar funções que não condizem com suas atribuições, os
professores se vêem como “curinga” e este espaço pode ser definido como “parque de diversão”. Palavras-chave: Representação Social, Sala de
Leitura, Professores de Sala de Leitura e Professores das séries iniciais do Ensino Fundamental.

Titulo:
Autor (es):

Avaliação da Educação Básica Antes e Pós-Plano de Desenvolvimento da Educação: Intenções e Ações em uma Escola
Pública de Ensino Fundamental
Elisangela da Silva Bernado e Marlene Dos Prazeres Rosa
Resumo

O trabalho investiga a avaliação da educação básica antes e pós Plano de Desenvolvimento da Educação, anos 1999 - 2009 e seus reflexos em uma
escola pública de ensino fundamental, baseado nos estudos de Cury, Saviani, Valente, Romanelli, entre outros. A abordagem textual visa dois
eixos: primeiro, a evolução de políticas públicas inscritas no contexto histórico legislativo-constitucional que determinaram a sistematização de
políticas educacionais, presentes nessa primeira década do século XXI; segundo, a avaliação da educação básica no PNE (2001) e no PDE (2007), por
meio de adesão dos entes federados ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e ao Plano de Ações Articuladas, buscando assistência
técnica e financeira da União, para se atingir as metas projetadas pelo Ideb, com propósito de melhoraria da qualidade de educação pública.
Palavras-chave: Constituição. PNE. PDE. IDEB. Avaliação da Educação Básica.
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Titulo:
Autor (es):

Conselho de Meio Ambiente e Educação Ambiental: Exame Crítico das Práticas Sociais Participativas do Conselho de Meio
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro
Elisangela da Silva Bernado e Paulo Cesar da Silva Guimaraes
Resumo

A pesquisa analisou o funcionamento institucional, normativo e político do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro CONEMA, examinando limites e possibilidades da participação sociopolítica e promoção da Educação Ambiental, formal e não-formal. Utilizou
levantamento documental e bibliográfico, observação, entrevistas e questionários. Instalado em 1987, realiza a primeira reunião em 2007 e
apresenta infra-estrutura frágil, utilizando recursos de uma Secretaria Estadual de governo, expondo vulnerabilidades, como atuar com
independência frente essa secretaria. Os indicadores de presenças mostram pouca participação e visibilidade social. A Câmara Técnica de Educação
Ambiental não realizou nenhuma reunião. Como instrumento da democracia e participação social na gestão de questões ligadas ao meio ambiente
e desenvolvimento sustentável, supõe esforços ainda a serem investidos para superação dos desafios.Palavras-chave: Conselhos, democracia,
participação, educação ambiental, meio ambiente, desenvolvimento sustentável.

Titulo:

Curso Normal Médio: Representações Sociais de Formação por Professores e Alunos

Autor (es):

Helenice Maia Goncalves e Luiz Fernandes da Costa
Resumo

Esse estudo buscou conhecer e comparar as representações sociais de alunos e professores sobre formação em nível médio, de acordo com a
abordagem estrutural de Abric. Foi realizado em um Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que é referência na formação para o magistério.
Participaram 66 professores, 188 formandos e 66 iniciantes. Foi solicitado aos grupos que escrevessem as três primeiras palavras que lhes viessem
à mente com a leitura da expressão “formação para o magistério”, organizando e justificando essas escolhas. As palavras foram agrupadas e
submetidas ao software EVOC. No núcleo central foram identificados os seguintes elementos: professores- compromisso, vocação e educação;
formandos- responsabilidade, educação e vocação; iniciantes- ensinar e professor. Percebeu-se que as expectativas desses alunos são
desconstruídas pelos formadores durante a profissionalização. Ao final do curso o novo professor considera que sua formação está relacionada à
vocação para o magistério.Palavras-chave: Formação em nível médio – Professores – Alunos - Representações sociais.

Titulo:

Certo ou Errado: um Estudo sobre as Representações Sociais da Prática Docente

Autor (es):

Monica R. Castro, Alda Mazzotti, Helenice M. Goncalves, Tarso B. Mazzotti
Resumo

Apresentamos os resultados de uma pesquisa piloto referente ao Projeto de Cooperação Acadêmica - PROCAD, envolvendo PPGE de três
universidades, UFAL; PUC/SP e UNESA /RJ. O referencial adotado articula a abordagem sócio-histórica com a clínica da atividade e a teoria das
representações sociais e a análise argumentativa. A metodologia consiste em gravar em vídeo diversas atividades de um professor para, a seguir,
solicitar que ele, à vista das gravações, comente essas atividades. O Modelo da Estratégia Argumentativa é utilizado para reconstruir os argumentos
do corpus discursivo. Os resultados indicaram que, confrontada com sua prática, a docente, em várias ocasiões, mudou de opinião acerca de suas
estratégias, sustentando, em uma mesma seção, argumentos incompatíveis, dos quais ela tomou consciência ao enunciar as discrepâncias entre o
que julgava “estar funcionando” e o que verificou ao assistir o vídeo.

Titulo:

Representações Sociais de Estudantes de Pedagogia sobre os Saberes da Prática

Autor (es):

Rita de Cassia Pereira Lima e Marcia Gentile
Resumo

O objetivo do trabalho é investigar representações sociais (RS) que alunos do curso de Pedagogia constroem sobre saberes da prática. O trabalho
fundamenta-se na teoria moscoviciana das RS e em estudos no campo da formação de professores. A pesquisa foi realizada com 34 alunos do
último ano do Curso de Pedagogia, 10 de uma universidade privada e 24 de uma universidade pública do município do Rio de Janeiro. Foram feitos
quatro grupos focais e a análise do material apoiou-se na análise de conteúdo temática. Os resultados revelam três temas articulados (relação
teoria e prática; saberes da prática; expectativas sobre o curso de Pedagogia) e indicam um núcleo figurativo da RS dos alunos sobre saberes da
prática que destaca a dissociação entre teoria e prática na formação. A relação entre teoria e prática na RS sobre “saberes da prática” reforça a
necessidade de se discutir essa dicotomia nos cursos de formação.
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Centro Conhecimento
Engenharias
Curso de Engenharia de Petroleo
Titulo:
Autor (es):

Utilização Carbon Capture and Storage nos Reservatórios de Petróleo Frente ao seu Uso para Recuperação, Armazenamento
e Impacto Ambiental
Helga Stefania Maranhao Bodstein e Estevao Frederico Nascimento de Souza
Resumo

O CO2 vem sendo considerado um dos causadores do Aquecimento Global, resultado das grandes emissões de gases de efeito estufa. Uma maneira
de reverter tais efeitos é a utilização do CO2 para fins como o de recuperação em reservatórios de petróleo. No presente trabalho é feito um
levantamento bibliográfico sobre o uso do Dióxido de Carbono (CO2) como método de recuperação secundária e seu armazenamento, através do
CCS – Carbon Capture and Storage. Este método é indicado para profundidades maiores que 800m e a capacidade dos reservatórios para o
armazenamento do CO2 pode chegar a 800Gt, sendo a distância entre os pontos de emissão e captura, uma desvantagem. A aplicação do método
possui desafios como manter a miscibilidade, aperfeiçoar o fluxo do mesmo, cessar a preciptação de asphaltenos e partículas sólidas, controlar a
corrosão e os efeitos da temperatura da injeção de CO2, melhorar os baixos valores de injetividade.

Curso de Engenharia Eletrica
Titulo:

Projeto Herald: Visualização de Dados do Herald na Esfera Celeste

Autor (es):

Jose Brant de Campos e Evaldo Bezerra da Costa
Resumo

Este projeto tem como objetivo a construção e implementação de uma ferramenta computacional de visualização 3-D de dados obtidos pela
observação de raios-x cósmico no Observatório Auger, na Argentina. Este projeto envolve uma colaboração com o Laboratório de Sistemas de
Detecção do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), pertencente ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O projeto de IC já está em
andamento, com o envolvimento de três alunos da Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da UNESA. A metodologia empregada pode ser
listada nas seguintes etapas: - Avaliação dos “plug ins” do Sistema Operacional Linux; - Aprendizagem da linguagem de programação dedicada,
desenvolvida pelo CERN; - Preparação ao ambiente de um servidor para a recepção do programa de visualização e do portal; - Desenvolvimento
da ferramenta de visualização 3-D; - Processamento dos dados brutos, recebido pelo Observatório Auger, para sistemas de bancos de dados

Titulo:

Conteúdos de Química nos Cursos de Engenharia: Opiniões dos Discentes

Autor (es):

Marilza Sampaio Aguilar
Resumo

Pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de Engenharia do Ministério de Educação é obrigatório que os Cursos de Engenharia tenham no seu
currículo um núcleo de conteúdos básicos, de no mínimo 35% da carga horária mínima, sendo fundamental que os conteúdos de Química sejam
suportados em atividades práticas.O pressuposto de tais resoluções é que o cumprimento da carga horária mínima garanta a formação profissional
do engenheiro. Verifica-se facilmente que os cursos de graduação no Brasil, apresentam enfoque no conhecimento e são centrados no professor.
Com essa premissa, o presente objetivou verificar, através de entrevistas, como os alunos de Engenharia da Universidade Estácio de Sá, vêem a
importância da disciplina Química Geral e suas atividades laboratoriais em suas formações.
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Centro Conhecimento
Gestao e Negocios
Curso de Administracao
Titulo:

Responsabilidade Social no Shopping São Gonçalo

Autor (es):

Maria Stela Antunes da Silva e Priscila Mendonca
Resumo

A Responsabilidade Social Empresarial tornou-se um fator de competitividade para os negócios no mundo atual. Tomando por base esta afirmação,
realizou-se uma pesquisa, cujo problema consistiu na análise de como as lojas do Shopping São Gonçalo tem colaborado com a comunidade em
que estão inseridas; os resultados para uma organização que desenvolve ações de Responsabilidade Social e como tornar a Responsabilidade Social
integrada na cultura organizacional.Para desenvolvimento deste trabalho a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e a de campo, com
entrevista aos administradores das lojas do shopping, procurando-se verificar se praticam e quais as praticas de Responsabilidade Social
implementadas.Chegou-se a conclusão que 70% das empresas, as grandes empresas, atuam com a Responsabilidade Social, implementando
atividades culturais, e educacionais, em especial dedicadas ao esporte. Foram sugeridas novas pesquisas sobre o tema estudado.

Titulo:

Negócios Inclusivos

Autor (es):

Cleonice de Oliveira Dias e Salvador Moreira Silva
Resumo

As empresas são orientadas para obterem lucro e criadas para oferecer produtos e serviços à sociedade, porém, hoje elas só conseguem atender a
1/3 da sociedade. Ou seja, apesar do crescimento econômico mundial e do desenvolvimento de tecnologias, ainda vivemos em desequilíbrio social
tendo uma enorme parcela da sociedade excluída do processo de desenvolvimento econômico sem acesso a produtos e serviços de
qualidade.Modelos de Negócios Inclusivos são uma proposta de evolução sustentável e lucrativa aos modelos tradicionais já existentes. Propõe
uma discussão na relação entre o setor privado e a pobreza e a inclusão dos pobres no processo de desenvolvimento econômico no âmbito da
demanda oferecendo escolha como clientes e consumidores. E no âmbito da oferta oferecendo oportunidades como fornecedores de matériaprima e donos de negócios.

Titulo:

A Importância da Informação: Fluxo de Pessoas para a Gestão Estratégica do Varejo

Autor (es):

Cleonice de Oliveira Dias e Ana Lucia Santos Borges de Campos
Resumo

Em um mercado extremamente competitivo e dinâmico, a informação pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso dos
empreendimentos. Nesse contexto, as empresas de varejo vem se modernizando através de ferramentas tecnológicas que possibilitam aos
gestores analisar panoramas, antever situações e buscar soluções baseados em dados reais e consistentes, agregando informações relevantes
geradas durante suas atividades. Medem sua produtividade de forma efetiva e constante, analisando todas as variáveis que impactam direta e
indiretamente em seu negócio.Uma variável que possui impacto direto no processo das atividades do varejo, é o fluxo de pessoas.Todavia, apesar
do avanço do tema na realidade dos administradores, são praticamente inexistentes no Brasil, estudos científicos a respeito da utilização do
componente fluxo de pessoas integrado à gestão da informação.O trabalho apresenta um estudo desta nova informação, fundamental para a
efetividade das organizações de varejo.

Titulo:

A Comunicação Interna e sua Importância nas Resoluções das Organizações: Modelo Conferência Call Center

Autor (es):

Cleonice de Oliveira Dias e Jussara Pereira de Oliveira Reis
Resumo

A comunicação pode ser considerada o processo social básico, primário, porque é ela que torna possível à própria vida em sociedade. O Presente
artigo abordará a temática da comunicação interna e sua importância nas organizações: modelo Conference Call. Hoje as empresas se dão conta de
que a comunicação com os colaboradores só é eficiente quando todos se sensibilizam para a importância da mesma..A comunicação e a
informação determinarão o fracasso ou o sucesso de empresas e negócios nas próximas décadas, mudará a estrutura dos mercados, o
comportamento dos clientes internos e externos, e conseqüentemente as relações de trabalho. Considerar as individualidades de uma organização
nunca foi tão necessário; o “público interno” está diretamente relacionado ao conhecimento e à alma da organização; com coerência na
comunicação, os colaboradores também processam as informações da organização e são reconhecidos como agentes e formadores da reputação
organizacional na transmissão da mesma aos clientes. ( o publico externo). Com o tempo, vai impactar toda a vida social, os valores, a política e a
cultura de forma indelével, porém definitiva.PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, Público interno e Conference Call.
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Titulo:

Alinhamento Estratégico em Organizações Não Governamentais: um Estudo de Caso

Autor (es):

Antonio Rodrigues de Andrade
Resumo

Vivemos em uma sociedade estruturada em torno de organizações e desenvolver ações para o seu bom funcionamento é uma condição
fundamental para que se possam obter melhores níveis de desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. A vantagem competitiva de
uma organização seja ela uma empresa, pública ou privada, ou até mesmo uma Nação, está passando a depender cada vez mais de sua capacidade
de tomada de decisões, de gerar estratégias e transformar as estratégias em ações diárias onde seus profissionais possam contribuir gerando
resultados significativos indo ao encontro de seus objetivos. Acrescente-se a isso que os movimentos na administração e gestão de negócios vêm
sofrendo significativas alterações ao longo da história. O mundo, uma vez transformado-se de local para global, onde a busca pela garantia da
obtenção e preservação das competências essenciais à realização do negócio, passou a ser de vital importância fazendo, desta forma, com que a
perspectiva da administração focasse os processos, com uma visão mais horizontal da organização, e não apenas as tarefas, considerando recursos
não somente financeiros, mas, também, humanos em uma perspectiva mais integrada. Assim sendo, o desdobramento do propósito, por meio dos
processos do negócio até as pessoas garante a visão do todo, substituindo a visão vertical por uma ampla visão horizontal da Empresa o que
assegura o desenvolvimento de ações de forma convergente e mais orientadas ao alcance dos objetivos estratégicos da Organização. Desta forma,
este estudo de caso tem por objetivo avaliar a integração entre propósito, processo e pessoas em uma Organização Não Governamental no
Município do Rio de Janeiro. Ele insere-se no contexto da gestão estratégica enquanto procura avaliar a formulação estratégica na organização, no
de gestão de processos de negócio enquanto avalia a implementação estratégica promovida pelos processos da organização e, ainda, na gestão das
pessoas pela perspectiva das competências necessárias para a ocorrência do alinhamento estratégico. Por fim, parte-se do princípio que um dos
fatores para o fortalecimento das ONG’s é o adequado alinhamento estratégico e está na informação, em conjunto com outros elementos da
organização, a possibilidade desta realização. As ONG’s vivem constantemente incertezas e se defrontam cotidianamente com a contradição entre
o discurso que valoriza a importância institucional e a realidade de crescentes dificuldades para a obtenção de financiamentos, bem como o
desenvolvimento de suas atividades. A motivação da pesquisa está no reconhecimento da importância do fortalecimento institucional das ONG’s,
bem como na sua gestão de forma a garantir a sua manutenção e crescimento ampliando a sua capacidade de preservação e capacidade de
assegurarem a coerência de suas práticas com sua missão e valores institucionais no desenvolvimento de benefícios para a sociedade.

Curso de Relacoes Internacionais
Titulo:

A Venezuela de Hugo Chavez no Contexto Latino-Americano

Autor (es):

Marco Antonio Quiniao Manquian e Elisabeth Hatnauer
Resumo

Uma variável que possui impacto direto no processo das atividades do varejo, é o fluxo de pessoas.O trabalho analisa o surgimento do regime
político venezuelano de Hugo Chávez e a sua política externa para América do Sul, a partir do contexto mais amplo de inserção da região no atual
cenário internacional. Primeiramente, contextualiza-se o papel da Venezuela em relação às novas formas ou modelos de inserção da região no
contexto internacional contemporâneo. A seguir, apresentam-se os antecedentes de longa data e os fatores conjunturais que explicam a ascensão
de Hugo Chávez ao poder. Seguidamente analisam-se algumas das características mais relevante da po lítica externa da Venezuela para América
do Sul. Chama-se à atenção, finalmente, para o alto nível de ideologização e uma relativa insuficiência de dados empíricos e indicadores mais
precisos em muitas das análises sobre o desempenho da gestão interna e em matéria de política externa do governo bolivariano
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Centro Conhecimento
Saude
Curso de Ciencias Biologicas
Titulo:
Autor (es):

Efeito dos Impactos Antrópicos no Crescimento de Padina Gymnospora (Kutzing) Sonder (Dictyotales, Phaeophyceae) In
Vitro
Isolda Cecilia Bravin e Gabriela Toscano de Araujo
Resumo

Padina gymnospora é uma feofícia de importância econômica e ecológica, sensível aos impactos antrópicos, e não mais encontrada nas praias
cariocas. A técnica de cultivo in vitro pode ser usada para avaliar o efeito da poluição da água do mar sobre a sobrevivência e crescimento das
macroalgas. O objetivo deste trabalho é usar esta técnica para avaliar o desenvolvimento da macroalga coletada na Praia Rasa (Búzios, RJ). O
material será preparado no laboratório para obtenção de culturas unialgáceas e de explantes axênicos. Os explantes serão incubados em meio de
cultura Von Stosch, preparado com a água do mar da Praia Rasa e da Praia do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ), respectivamente, nas seguintes
proporções: 4:0; 1:3; 2:2; 3:1, 0:4. A cada 7 dias de cultivo será tomada a biomassa fresca. Os valores obtidos serão usados para o cálculo das taxas
de crescimento. Os resultados serão analisados através do pacote Statistica (Stat Soft, v.6.0).

Curso de Educacao Fisica
Titulo:

Relação entre o Índice de Massa Corporal e o Percentual de Gordura de Estudantes do Rio de Janeiro

Autor (es):

Celio Cordeiro Filho e Mayara Gomes S de Azevedo
Resumo

O IMC é utilizado para diagnostico quantitativo da obesidade, sobrepeso e desnutrição. As Dobras Cutâneas são aferições para estimar o percentual
de gordura (%G) em relação à massa corporal total. (Pollock, 1993). O Objetivo do estudo foi Identificar e compara o IMC e o %G de universitárias
de 5 cursos de graduação de instituição de ensino superior. O estudo descritivo com 30 mulheres (28,53 + 11,31 anos). Os protocolos foram IMC e
para %G, equação de Pollock. A média de IMC e do %G das alunas de cada curso se manteve da faixa de normalidade. Observou-se, no grupo
estudado, que as alunas do Curso de Educação Física (CEF), tinham o menor media de percentual de gordura (21,56%). Quando relacionando o IMC
e o %G, nota-se que mesmo com média de %G mais baixo que as demais as alunas da (CEF) tinham IMC semelhante as dos outros cursos.
Provavelmente, as exigências práticas durante o curso favoreçam a menor massa de gordura das alunas do CEF.

Titulo:

Efeitos do Treinamento Resistido para a Autonomia do Idoso

Autor (es):

Marcia Borges A Correa Do Carmo e Marcelo Moura Sant’Ana
Resumo

Há uma preocupação no aumento na expectativa de vida, pois ao envelhecer ocorrem perdas funcionais, grande parte é decorrente de reduções no
funcionamento osteomioarticular. Um dos benefícios mais buscados com o treinamento resistido é o desenvolvimento ou aprimoramento da
autonomia. Objetivo: Ver a autonomia de idosos, praticantes de treinamento de força, atividades físicas que não a musculação e de sedentários.
Todos os indivíduos eram residentes da Zona Oeste do Rio de Janeiro Metodologia: Com 36 idosos de + 63 anos. Divididos em três grupos,
conforme a tabela. Foi aplicado o protocolo GDLAM. Utilizou-se estatística descritiva. O presente estudo atendeu as Normas para a Realização de
Pesquisa em Seres Humanos, Resolução 196/96 do CNS. Resultados: Os resultados obtidos estão expressos na tabela. IG G1 - MUSC 23,46 G2 OUTRAS 26,72 G3 - SEDENTARIOS 29,55 / Conclusão: Idosos do treinamento de força ou atividades físicas apresentam uma melhor autonomia,
para realização de suas atividades da vida diária, representadas no protocolo GDLAM, quando comparados aos idosos sedentários.

Titulo:

Efeito Agudo de Diferentes Intervalos entre as Séries de Alongamento sobre a Amplitude Articular: Curso Educação Física

Autor (es):

Ercole da Cruz Rubini e Alexandre Alves Dos Santos Barros
Resumo

O objetivo desse estudo foi verificar o efeito de diferentes intervalos entre as séries de alongamento sobre a flexibilidade dos adutores de quadril.
Métodos: 12 sujeitos ativos do sexo masculino participaram de quatro visitas. Na primeira visita, foram submetidos às medidas antropométricas e
familiarização dos procedimentos. Na segunda, terceira e quarta visitas os sujeitos foram testados em cada uma das três condições experimentais
randomicamente: 30, 90 s. e livre. Nas três situações foram realizadas quatro séries de alongamento estático. O intervalo mínimo entre as visitas
foi de 48 horas e no máximo de sete dias. Resultados: A ANOVA com medidas repetidas não mostrou diferença entre as medidas pós – pré
alongamentos nas três condições. Conclusão: Pode-se concluir que não há diferença significativa no efeito dos diferentes intervalos entre as séries
sobre a flexibilidade.
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Titulo:

Análise da Autonomia de Idosas Submetidas a um Programa de Atividade Física

Autor (es):

Rodrigo Gomes de Souza Vale e Guilherme Henrique Silva Dos Santos
Resumo

Avaliar os efeitos de um programa de atividade física sobre a autonomia funcional de idosas participantes do projeto Terceira Idade em Movimento
da Universidade Estácio de Sá - Campus Cabo Frio. MATERIAIS E MÉTODOS: Dezesseis idosas sedentárias (Idade: 67,75±6,82 anos; IMC: 28,80±6,09
kg/m²), moradoras do bairro Manoel Correa foram avaliadas através do protocolo GDLAM constituído dos testes: levantar-se da posição sentada;
levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa; vestir e tirar a camiseta; caminhar 10m e levantar-se da posição decúbito ventral, aferidos em
segundos. Calculou-se o índice GDLAM (IG) em escores. Empregou-se o teste t-Student pareado para a comparação intragrupo. RESULTADOS:
Observou-se que os tempos de execução de todos os testes e do escore do IG diminuíram significativamente do pré para o pós-teste.CONCLUSÃO:
Os achados do estudo indicam que os indivíduos idosos participantes do programa de atividade física melhoraram o desempenho de suas
atividades da vida diária. Palavras-chave: Atividade de vida diária, atividade física, envelhecimento.

Titulo:

Alvo Parental e IMC de Meninas Iniciantes à Prática de Ginástica Artística

Autor (es):

Marcia Borges A Correa Do Carmo, Luisa Rodrigues, Adrielle Maronna e Marcia Albergaria
Resumo

Considerando que a maioria das atletas de ginástica artística apresentam baixa estatura, criou-se um mito sobre o fato. Para avaliação do
crescimento utilizou-se o Alvo Parental (AP) que determina um intervalo da estatura em que 95% dos filhos do casal atingirão na idade adulta, a
Velocidade de Crescimento (VC) e o IMC para avaliar o estado nutricional (TANNER, 1986). Foram observadas e analisadas as curvas de distância
das variáveis de estatura e IMC da WHO (2007). As voluntárias (8,55 ± 0,80 anos) para o estudo foram selecionadas de forma intencional, eram
iniciantes de Ginastica Artística a um ano. Todos os padrões utilizados se encontaram dentro da normalidade para suas idades e níveis de
crescimento. Em relação à VC, 55% das crianças se encontraram na faixa adequada para a idade, quanto ao AP, todos os sujeitos deverão ter
alturas normais (Sociedade Brasileira Pediatria); em relação aos Percentis da WHO(2007) o IMC para a idade 70% se localizaram na faixa de
eutrofia.

Titulo:

Perfil do Estilo de Vida de Moradoras da Barra da Tijuca

Autor (es):

Marcia Borges A Correa Do Carmo e Rafael S. Neves
Resumo

Mais de 2 milhões de mortes por ano são atribuídas ao sedentarismo (CDC/EUA), o que provavelmente é um dos fatores do aumento da aderência
em atividades físicas. Vários fatores influenciam a qualidade de vida e o estilo de vida é um dos parâmetros. Objetivo: Ver como as mulheres
residentes do bairro da Barra da Tijuca percebem seu estilo de vida. Metodologia: Estudo descritivo, com 39 mulheres da Barra da Tijuca, 45,9 ±
17,1 anos. Foi usado o questionário de NAHAS. Utilizou-se estatística descritiva. O estudo atendeu as Normas de Pesquisa em Seres Humanos,
196/96. Resultados: Os resultados obtidos estão na tabela. Nutrição Ativ Física Comp.Prevetivo Relacionamento Estresse A B C D E F G H I J K L
M N O Moda 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3 3 Conclusão: A inclusão de prática de atividade física e prevenção se fazem necessárias visando uma
prevenir a determinantes que possam acarretar alterações em uma idade avançada, evitando patologias da terceira idade. O que surpreende é ser
um bairro de classe média/alta com acesso a prática de atividades físicas é amplo. Por que de não se incluir uma vida mais saudável no dia-a-dia.

Titulo:

Nível de Qualidade de Vida do Profissional de Educação Física de Escolas Públicas do Município de Cabo Frio-RJ

Autor (es):

Carlos Soares Pernambuco e Rene Do Vale
Resumo

A qualidade de vida lida com o que as pessoas sentem sobre sua própria condição de saúde e suas conseqüências, sendo então uma construção de
bem-estar (OMS, 2003). Ter uma boa saúde é o melhor recurso para o pregresso pessoal, econômico e social, e uma grande dimensão da qualidade
de vida. Alguns fatores, como: políticos, econômicos, sociais, culturais, de meio ambiente, de conduta e biológicos podem ser intervenientes prós
ou contra a saúde. O objetivo da ação pela saúde é fazer que essas condições sejam a favor, para a saúde poder ser promovida (CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE A PROMOÇÃO DA SAÚDE, 1986). OBJETIVO: Analisar a qualidade de vida dos profissionais de Educação Física atuantes na
rede pública de ensino de Cabo Frio – RJ. METODOLOGIA: A metodologia a ser utilizada foi descritiva de cunho transversal através do questionário.
A amostra utilizou quatorze indivíduos de ambos os sexos, atuantes na área da Educação Física na cidade e devidamente regularizados no Conselho
Regional de Educação Física – CREF 1. Para essa análise de qualidade de vida foi utilizado o questionário da Equipe de Qualidade de Vida da
Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998), o World Health Organization Quality Of Life/Bref (WHOQOL/BREF), que consiste em 26 questões
dispostas em 4 domínios, sendo: 1. físico; psicológico; 3. relações sociais e 4. meio ambiente; aplicado conforme as orientações da OMS. O
resultado se da através de escores, estabelecendo no escore 14 como nível mínimo de qualidade de vida satisfatório.TABELA 1: Nível de qualidade
de vida dos profissionais de EF das escolas públicas de Cabo Frio – RJ. DOM1FIS DOM2PSIC DOM3RS DOM4MA OVERALL MEDIA 13,35 14,86
16,19 13,82 14,57 DP 2,00 2,10 3,26 2,52 3,37 MAX 16,00 17,60 20,00 18,50 18,00 MIN 9,71 11,20 10,67 8,50 8,00. Legenda: DOM1FIS: Domínio
Físico; DOM2PSIC: Domínio Psicológico; DOM3RS: Domínio Relações Sociais; DOM4MA: Domínio Meio ambiente; OVERALL:Domínio
Geral CONCLUSÃO: Foi possível concluir, levando em consideração ao estabelecido pelo escore do questionário, que o nível de qualidade de vida
dos profissionais de Educação Física avaliados é satisfatório, demonstrando que eles são promotores eficazes da saúde.
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Titulo:
Autor (es):

Comparação Eletromiográfica e Análise Cinemática entre os Exercícios Agachamento Unilateral com Step no Smith e
Agachamento Smith
Carlos Sandro Coelho Carpenter e Jessica Becker Martins
Resumo

Na busca do exercício que melhor solicita certas musculaturas, os agachamentos são mais pesquisados. Assim o objetivo deste estudo foi de
analisar e comparar o comportamento eletromiográfico e cinemático dos exercícios agachamento unilateral com step no smith e agachamento
smith. 2 sujeitos bem adaptados aos exercícios realizaram em duas visitas teste de carga máxima execuções em ambas as tarefas. Utilizando para
isso, 70% da carga máxima. Os resultados apontam para um predomínio dos vastos nas condições, porém uma maior ativação de glúteos, quando
executado unilateralmente. Conclui-se que para maior solicitação dos glúteos em exercícios de cadeia fechada, escolher o unilateral com step,
pode ser uma boa alternativa.

Titulo:

Ativação Eletromiográfica e Análise Cinemática na Execução do Exercício Pullover

Autor (es):

Carlos Sandro Coelho Carpenter e Alvaro Luiz Dames Massa
Resumo

O exercício Pullover é prescrito nas academias com diversos objetivos. Mas pouco se sabe sobre o mesmo. Assim o objetivo deste estudo é de
analisar o comportamento eletromiográfico e cinemático do exercício pullover. 2 sujeitos bem adaptado ao exercício realizaram em duas visitas os
testes. No primeiro, coletaram dados de força máxima e medidas de composição corporal. No segundo, realizaram o exercício pullover com 70% da
carga cadenciado a 4s. Analisou-se o papel de cada músculo (peitoral costal, peitoral clavicular, deltóide, tríceps e dorsal) em cada fase do exercício
(flexão, estática e extensão). Os resultados sugerem que os peitorais são os mais contribuintes na execução em todas as fases, e o tríceps em
terceiro lugar. Pouca ativação foi registrada para o dorsal. Conclui-se que este exercício é recomendado para os peitorais e tríceps.

Titulo:

Correlação entre Equilíbrio e RCQ em Idosas Sedentárias no Município de Cabo Frio-RJ

Autor (es):

Rodrigo Gomes de Souza Vale e Ronaldo Jose Barbosa
Resumo

Verificar a correlação entre equilíbrio e relação cintura-quadril (RCQ) em idosas do projeto III Idade em Movimento na Universidade Estácio de Sá,
Cabo Frio, RJ. Metodologia: as 19 idosas (idade: 67±6,38 anos; IMC: 31,03±4,11) foram avaliadas em medidas de circunferência de cintura e quadril
e de equilíbrio, através da Plataforma de Força AM3 Foot Work Pro (USA) e o software Balance Clinic. Os indivíduos foram colocados sobre a
plataforma em apoio bipodal, base aberta e olhos abertos, visualizando um alvo a 90 cm de distância à frente, durante 60 segundos. Registraram-se
as oscilações do centro de pressão (COP) nos deslocamento lateral esquerdo e direito, deslocamento anterior e posterior (DP) e área elíptica.
Empregou-se o teste de correlação de Spearman para verificar a associação entre as variáveis. Resultados: Somente houve correlação entre RCQ e
DP (r=0,461; p=0,047). Conclusão: Isso indica que os indivíduos da amostra com maior massa de gordura na região abdominal tendem a ter um
maior deslocamento posterior do COP.Palavras-chave: Gordura central, Centro de pressão, Envelhecimento.

Titulo:

Níveis de Autonomia Funcional de Idosas Sedentárias de Cabo Frio-RJ

Autor (es):

Rodrigo Gomes de Souza Vale e Caroline Fernandes Ribeiro
Resumo

Avaliar o índice de autonomia funcional de idosas sedentárias ingressantes no projeto III Idade em Movimento da Universidade Estácio de Sá Campus Cabo Frio. MATERIAIS E MÉTODOS: As 16 idosas (Idade: 67,75±6,82 anos; IMC: 28,80±6,09), moradoras do bairro Manoel Correa,
realizaram testes do protocolo GDLAM: levantar-se da posição sentada (LPS); levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC); vestir e tirar a
camisa (VTC); caminhar 10m (C10m) e levantar-se da posição decúbito ventral (LPDV), registrados em segundos e o índice GDLAM (IG) em escores.
Empregou-se estatística descritiva. RESULTADOS: Estão na tabela a seguir.Tabela: Resultados do Protocolo GDLAM LPS LCLC VTC C10m LPDV
IG Média 10,44 45,38 11,76 7,27 4,23 28,19 DP 1,94 7,72 2,18 1,38 1,27 3,48 Verificou-se que as idosas apresentaram um desempenho regular no
IG, pois os escores ficaram entre os valores 28,54 e 25,25. CONCLUSÃO: Isso indica que os idosos necessitam realizar exercícios para
permaneceram independentes nas atividades da vida diária. Palavras-chave: Atividades da vida diária, envelhecimento, sedentarismo.

Titulo:

Qualidade de Vida dos Profissionais de Educação Física

Autor (es):

Rodrigo Gomes de Souza Vale e Caroline Fernandes Ribeiro
Resumo

Analisar a qualidade de vida (QV) dos profissionais de Educação Física atuantes no município de Cabo Frio – RJ. MATERIAIS E MÉTODOS: Os 20
indivíduos (idade: 28,89±6,41 anos), de ambos os sexos atuantes na área formal e não formal, simultaneamente, responderam o questionário
WHOQOL/BREF da OMS. Este consta de 26 questões divididas em 4 domínios: 1- físico; 2- psicológico; 3- relações sociais e 4- Meio ambiente. Os
dados foram apresentados como média e desvio padrão. RESULTADOS: Estão descritos na tabela a seguir. Tabela: Análise da qualidade de vida.
Domínios Média Desvio padrão Físico 17,1 1,95 Psicológico 16,3 1,65 Relações sociais 16,3 2,81 Meio ambiente 13,3 2,38 QV geral 16,3
2,21 Verificou-se que os escores foram satisfatórios, exceto no domínio Meio ambiente, pois ficou abaixo de 14 numa escala de 4 a 20.
CONCLUSÃO: Isso indica que os profissionais estão satisfeitos de uma maneira geral com a QV, mas devem se preocupar com o local de trabalho e a
competição sonora, pois podem estar influenciando o domínio Meio ambiente.Palavras-chave: Qualidade de vida, Profissional de Educação Física,
Saúde.
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Titulo:

Alvo Parental, Velocidade de Crescimento e IMC de Meninas Iniciantes à Prática de Ginástica Artística

Autor (es):

Marcia Borges A Correa Do Carmo, Luisa Rodrigues, Adrielle Maronna e Marcia Albergaria
Resumo

Considerando que a maioria das atletas de ginástica artística apresentam baixa estatura, criou-se um mito sobre o fato. Para avaliação do
crescimento utilizou-se o Alvo Parental (AP) que determina um intervalo da estatura em que 95% dos filhos do casal atingirão na idade adulta, a
Velocidade de Crescimento (VC) e o IMC para avaliar o estado nutricional (TANNER, 1986). Foram observadas e analisadas as curvas de distância
das variáveis de estatura e IMC da WHO (2007). As voluntárias (8,55 ± 0,80 anos) para o estudo foram selecionadas de forma intencional, eram
iniciantes de Ginastica Artística a um ano. Todos os padrões utilizados se encontaram dentro da normalidade para suas idades e níveis de
crescimento. Em relação à VC, 55% das crianças se encontraram na faixa adequada para a idade, quanto ao AP, todos os sujeitos deverão ter
alturas normais (Sociedade Brasileira Pediatria); em relação aos Percentis da WHO(2007) o IMC para a idade 70% se localizaram na faixa de
eutrofia.

Curso de Enfermagem
Titulo:

Avaliação dos Malefícios da Ingestão de Bebidas Alcoólicas Durante a Gestação

Autor (es):

Mildred Ferreira Medeiros
Resumo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que existam aproximadamente 2 bilhões de pessoas em todo o Mundo que consomem bebidas
alcoólicas e que existem aproximadamente 7,3 milhões de pessoas com doenças relacionadas ao consumo do álcool33. O álcool é a terceira maior
causa de morte no mundo, perdendo apenas para doenças cardiovasculares e câncer. Objetivos: Avaliar os possíveis malefícios da ingestão de
bebidas alcoólicas durante a gestação. Metodologia: Este estudo optou por uma abordagem metodológica qualitativa e a técnica utilizada para a
coleta de dados foi o levantamento bibliográfico em periódicos, livros e páginas na internet específicas sobre o assunto. Resultados: Os dados
coletados durante o nosso estudo mostram que a ingestão de álcool durante a gestação é uma das principais causas evitáveis de defeitos ou
malformações congênitas e deficiências no desenvolvimento pós-natal. Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas durante o primeiro trimestre
de gravidez está comprovadamente associado ao aumento de risco de malformações fetais, no entanto sabe-se que os efeitos teratógenos do
álcool podem ocorrer na ausência de anomalias congênitas ou na ausência da Síndrome Alcoólica Fetal. O álcool é um importante elemento entre
os fatores de risco relacionados com a mortalidade fetal e infantil. O risco de mortalidade nesta faixa etária é influenciado por interações do álcool
com outros fatores genéticos, ambientais e períodos de suscetibilidade. O uso de álcool no período gestacional pode resultar em diferentes
desordens alcoólicas fetais, sendo a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) o principal distúrbio causado pela exposição do embrião/feto ao álcool durante
a gravidez.. Conclusões: O estudo realizado nos permitiu compreender que a ingestão de bebidas alcoólicas é prejudicial para o desenvolvimento
da gestação, e que é necessário planejar com urgência programas de educação em saúde coletiva para esclarecer a população acerca deste tema,
devido ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas em vários países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos em várias faixas
etárias. Referências bibliográficas: Souza GT de, Rodrigues MC, Ciavaglia MC. Análise do grau de conhecimento da população sobre a teratogenia
do álcool e a conduta de enfermagem. Rev Bras Enferm. V.49, n.2 p.287-304, abr/jun.1996. Kaup ZOL, Merighi MAB, Tsunechiro MA. Avaliação do
consumo de bebida alcoólica durante a gravidez. Rev Bras Ginecol Obstet.;23(9):575-80, 2001.

Titulo:

A Identificação do Estadiamento Clínico da Doença de Alzheimer para o Desenvolvimento dos Cuidados de Enfermagem

Autor (es):

Alessandra Conceicao Leite F Camacho
Resumo

O estadiamento clínico das demências (CDR) é um instrumento de avaliação global das demências. Objetivo: identificar o estadiamento clínico dos
clientes com Doença de Alzheimer (DA) para desenvolvimento do cuidado de enfermagem. Método: Pesquisa de natureza quantitativa. Cenário é
uma instituição pública de referência do Rio de Janeiro com 20 pacientes com DA. Resultados: Memória 15% com escore de 0,5; 40% com escore 1
e 45% com escore 2. Orientação 15% com escore 0,5; 40% com escore 1 e 45% com escore 2. Participação social 15% com escore de 0,5; 35% com
escore 1 e 50% com escore 2. Julgamento e discernimento 15% com escore de 0,5; 55% com escore 1 e 30% com escore 2. Afazeres domésticos e
passatempos 20% com escore 0,5; 25% com escore 1 e 55% com escore 2. Cuidados pessoais 60% com escore 1 e 40% com escore 2. Conclusão: o
diagnóstico da DA inclui a necessidade de comprometimento de pelo menos uma função cognitiva além da memória.

Titulo:

O Enfermeiro no Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde

Autor (es):

Luisa Maria da Silva de Barcelos e Igor Flavio Batista Martins
Resumo

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de saúde (PGRSS) é um documento que descreve ações relativas ao manejo de resíduos sólidos
oriundos dos estabelecimentos de saúde. O objetivo foi evidenciar a participação do enfermeiro no PGRSS, segundo as principais legislações
vigentes. O COFEN através de resolução autorizou o enfermeiro mediante as exigências da ANVISA a participar dessas atividades nos ambientes de
serviços de saúde, onde este a partir do seu conhecimento teórico-científico consegue identificar os riscos da manipulação inadequada desses
resíduos por estar próximo das fontes geradoras prevendo através do planejamento os possíveis agravos à saúde ocupacional e da população.
Concluímos que a implantação de um PGRSS pelo enfermeiro contribui para a melhoria da saúde pública porque ele consegue intervir nas diversas
fontes geradoras de resíduos, tendo em vista conhecer o problema e suas necessidades específicas de manejo.
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Titulo:

Síntese da Hidroxiapatita a Partir da Casca do Ovo de Galinha

Autor (es):

Bruno Cavalcante Di Lello e Luiz Claudio Gomes e Celio Leal Monteiro
Resumo

Materiais a base de fosfato de cálcio sintético, como a hidroxiapatita, estão sendo preparados e estudados in vivo e in vitro, para a utilização como
enxertos ósseos, demonstrando resultados extremamente promissores para o setor da regeneração tecidual óssea e criando ao mesmo tempo
grandes expectativas para a comunidade científica. O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo principal propor uma rota de síntese
utilizando como matéria-prima principal a casca do ovo da galinha (94% de carbonato de cálcio) para desenvolvimento de novos substitutos ósseos
osteocondutores baseados em hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2]. Atualmente estão sendo avaliados os parâmetros físico-químicos relativos aos
aspectos termodinâmicos das principais reações químicas envolvidas. Ao final do projeto, a rota de síntese obtida deve ser viável tecnicamente e
balizada em parâmetros termodinâmicos.

Titulo:

Aplicação da Liofilização - número 121

Autor (es):

Bruno Cavalcante Di Lello e David da Silva Azeredo
Resumo

A prática de se utilizar alimentos desidratados vem sendo feita pelo homem por centenas de anos. A desidratação é o processo que combina a
transferência de calor por aquecimento do produto e de massa, através da remoção da umidade, reduzindo assim a atividade da água no sistema,
aumentando a vida útil dos alimentos. Dentre os métodos empregados para remoção da água dos alimentos encontra-se liofilização. Esse trabalho
tratará do método de secagem dos alimentos com maior ênfase e aprofundamento no método de liofilização, para a eliminação da água contida
em diferentes produtos, incluindo os gêneros alimentícios e produtos de aplicação farmacêutica. O objetivo principal é a discussão dos aspectos
técnicos, econômicos, termodinâmicos e da importância atual do processo de liofilização e de sua aplicação para a obtenção de diferentes
produtos desidratados.

Titulo:
Autor (es):

Cultura de Tecidos de Plantas Medicinais da Mata Atlântica e Formas de Controle de Qualidade de Drogas Vegetais de
Interesse ao SUS
Rodrigo Ribeiro Tarjano Leo
Resumo

Devido ao crescente interesse por plantas medicinais por toda a população, não somente brasileira, como mundial, o mercado desses insumos
está, atualmente, em torno de 50 bilhões de dólares. Além disso, a OMS estima que 80% da população mundial consomem fitoterápicos ou plantas
medicinais em forma de chás. No Brasil, depois da aprovação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em 2008 e da formulação
da Relação Nacional de Plantas de Interesse ao SUS (RENAME) em 2009, fitoterápicos passaram a fazer pare da dispensação do SUS. Isso leva a um
consumo maior, podendo acarretar depredação e até a extinção de vegetais em seus locais de ocorrência, além da substituição de algumas plantas
por outras parecidas mais sem comprovação de eficácia. Em vista disso, o Laboratório de Cultura de Tecidos e Análise Fitoquímica e Morfológica da
Faculdade de Farmácia da Estácio de Sá vem estabelecendo protocolos de micropropagação tanto de plantas listadas na RENISUS quanto algumas
já consagradas pelo uso popular, visando o cultivo homogêneo e livre de patógenos além da análise morfológica visando o controle de qualidade. O
trabalho de análise morfológica das folhas de Abajeru foi apresentado no 47º. Simpósio de Plantas Medicinais, ocorrido em setembro de 2010.

Titulo:

Plantas Medicinais Usadas em Problemas Respiratórios na Região Sudeste do Brasil

Autor (es):

Regina Braga de Moura e Ingo Christian Leal Meyer
Resumo

A flora medicinal da região Sudeste é bastante rica, tendo só o estado do Rio de Janeiro cerca de 400 espécies. Entre as principais doenças tratadas,
estão as respiratórias. Através de levantamento bibliográfico, foi feita uma lista dessas plantas, buscando-se a confirmação científica para as
indicações populares. No total, foram identificadas 112 espécies para esse uso, a maioria exótica. A forma de preparo mais usada é o chá, por
decocção ou por infusão (64%), seguido do xarope (29%). A parte da planta mais usada nos preparos é a folha (45%), seguida da raiz (18%) e flores
(13%). Entre os problemas respiratórios tratados com plantas medicinais nos estados do sudeste, a bronquite prevalece, seguida do resfriado.
Observa-se carência de investigação científica das espécies levantadas, pois das 112 citadas, só 17 foram investigadas farmacologicamente. Dessas,
apenas 4 são brasileiras. Palavra-chave: Plantas Medicinais. Problemas Respiratórios. Medicina Popular. Região Sudeste.

Titulo:

Estudos Básicos e Avançados em Plantas Medicinais Brasileiras

Autor (es):

Regina Braga de Moura
Resumo

Os estudos de plantas medicinais desenvolvidos no laboratório estão compreendidos em 3 linhas de pesquisa: biotecnologia; morfologia e
etnobotânica e etnofarmacologia. Na linha biotecnológica, são estabelecidos protocolos de micropropagação de plantas medicinais, em especial
aquelas sob ameaça. Os estudos morfológicos fornecem descrições, seguindo parâmetros farmacopeicos. Tem como objetivo dar subsídios ao
controle de qualidade de drogas vegetais, tanto para consumo, como matéria-prima para produção de fitoterápicos. O projeto dos estudos
morfológicos foi aprovado pela Faperj, para financiamento de infraestrutura. Os estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos abrangem
levantamentos de dados da medicina popular, em diferentes comunidades, além de estar sendo fechada uma revisão bibliográfica sobre a flora
medicinal da Região Sudeste do Brasil. Atualmente, estão envolvidos nas pesquisas 3 professores e 7 alunos de graduação.Palavras-chave:
Biotecnologia. Micropropagação. Morfologia. Etnofarmacologia. Pesquisa.
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Titulo:
Autor (es):

A Influência do Baixo Peso no Desenvolvimento Motor dos Lactentes Participantes do Projeto de Estimulação Psicomotora
da UNESA Campus Petrópolis II
Maria Do Ceu Pereira Goncalves e Ana Carolina da Costa Oliveira
Resumo

A OMS estima que mais de 20 milhões de crianças vá nascer com baixo peso a cada ano, cerca de 150 milhões de crianças menores de 5 anos têm
baixo peso para a sua idade. Objetivo: Verificar a influencia do baixo peso ao nascer em relação a aquisição do desenvolvimento motor das crianças
que freqüentam o Projeto de Estimulação Psicomotora. Justificativa: crianças com baixo peso ao nascer podem apresentar comprometimento no
desenvolvimento neuropsicomotor. Hábitos alimentares são fundamentais ao desenvolvimento cognitivo e motor, ocorre em estágios, cada um
estabelecendo a base para o próximo. Deficiências nutricionais têm importantes efeitos no desenvolvimento psicomotor. Metodologia: Trata-se de
estudo longitudinal com crianças de 0 a 3 anos.

Titulo:

Estudo dos Efeitos Biológicos de Produtos Naturais: uma Análise In Vitro e In Vivo

Autor (es):

Glaucio Dire Feliciano
Resumo

O principal objetivo deste estudo será avaliar os efeitos biológicos de extratos de produtos naturais (em ratos sadios e diabéticos) em nível de: (i)
marcação de hemácias e proteínas plasmáticas e celulares com -99mTc, (ii) morfometria das hemácias, (iii) biodistribuição do radiofármaco
pertecnetato de sódio, (iv) bioquímica do sangue (v) em culturas bacterianas tratadas com doses letais de SnCl2, (vi) mobilidade eletroforética de
DNA plasmidial pUC 9.1, (vi) efeito anti-helmíntico, (vii) isolar pigmentos e avaliar o efeito na biodistribuição de radiofármacos em animais tratados
com os referidos pigmentos; (viii) avaliar os efeitos biológicos de pigmentos na fragilidade osmótica de hemácias (ix) realizar estudos histológicos
de alguns órgãos isolados, com técnicas de microscopia óptica e microscopia eletrônica de transmissão.

Titulo:

Efeito a Curto-Prazo da Fisioterapia em Idosos Institucionalizados

Autor (es):

Christiano Bittencourt Machado e Andre Luiz Britto
Resumo

O objetivo do trabalho é verificar a efetividade de um programa de Fisioterapia a curto-prazo na melhoria da independência funcional no idoso
institucionalizado. Participaram do estudo 31 idosos de um asilo, sendo divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo experimental (GE), que
participaram de programa de Fisioterapia durante 2 meses, e um grupo controle (GC), com idosos que não realizaram as atividades. O Índice de
Barthel foi utilizado para avaliar a funcionalidade de cada idoso. Para análise estatística, foram usados os testes de Wilcoxon para amostras
pareadas e de Mann-Whitney (α = 0,05). Verificou-se diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos nos itens “vestir-se”, “se movimentar”,
“deambular”, “subir/descer escadas” e “Barthel total”. Os resultados apontam para a importância do estabelecimento de práticas fisioterapêuticas
em asilos para a melhoria da qualidade de vida do idoso.

Titulo:

Alterações nos Reflexos Primitivos de Recém Natos Prematuros com Taxa de Bilirrubina Circulante Acima de 5.5 Mg / Dl

Autor (es):

Maria Do Ceu Pereira Goncalves
Resumo

A hiperbilirrubinemia neonatal é de grande preocupação da equipe de saúde. A alta taxa pode inferir diretamente no desenvolvimento motor.
Verificado através da RM, exame físico, avaliação dos reflexos primitivos. Objetivo: identificar se há correlação entre a TBmax e alteração dos
reflexos primitivos. Identificar o nível de BTmax nos RNPT que apresentaram alteração dos reflexos primitivos. Metodologia: A amostra de 123
RNPT foi selecionada de uma população de 354 prematuros. Resultados: 100 apresentaram TBmax: superior a 5.5mg/dl da UTIN e 23 do
alojamento conjunto. A ocorrência de alteração dos reflexos primitivos foi observada nos dois grupos. Conclusão: Deve-se repensar a TBmax no
neonato para se iniciar a fototerapia preventiva.

Titulo:

O Desenvolvimento Motor do Lactente com Deficiência Visual Total Devido à Retinopatia da Prematuridade: Relato de Caso

Autor (es):

Maria Do Ceu Pereira Goncalves e Tatiana da Costa Soares
Resumo

A retinopatia da prematuridade (ROP) é a maior causa de deficiência visual (OMS). Estima-se que no Brasil 16 mil lactentes são acometidos
anualmente pela ROP, dos quais 10% podem apresentar deficiência visual total (DVT) se não tratados precocemente. Objetivo: Relatar o
desenvolvimento motor de uma lactente com DVT devido a ROP. Material e Método: Menina, 3a, prematura de 25s e 2d, PN: 705g, Apgar 2/5/7,
BDP, O2 96 dias, pais surdos/mudos, psiquiátricos. Resultados: Lactente adquiriu marcha domiciliar com 2a e 6m tateando os utensílios. Conclusão:
A falta de assiduidade a deficiência dos pais contribuiu para o atraso motor, a lactente teve bom desenvolvimento motor ao analisar o contexto
vivido.
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Titulo:

A Prevalência das Possíveis Comorbidades que Podem se Manifestar em Pacientes com Síndrome de West

Autor (es):

Maria Do Ceu Pereira Goncalves e Elisângela Regina Pizano de Figueiredo
Resumo

A Síndrome de West foi descrita como uma “forma peculiar de convulsão” espasmos em flexão associada à deficiência mental. Constitui 2,4% de
todas as epilepsias, predomina no menino 2:1. É a forma mais grave de epilepsia, crises convulsivas de difícil controle. O diagnóstico pela tríade:
espasmo em flexão, atraso psicomotor e hipsiarritmia. Objetivo: Verificar a prevalência das possíveis comorbidades na SW. Metodologia: Estudo
retrospectivo. Resultados: 12 crianças: Pneumonia 21%; luxação de quadril 6%, Encurtamentos de MMII 8%; escoliose 6%; microcefalia e
deficiência mental 100%. Conclusão: Prevaleceu aumento na expectativa de vida (66%) quando comparado ao óbito (34%). Maior enfoque deve ser
dado a prevenção de pneumonias.

Curso de Medicina
Titulo:
Autor (es):

A Importância da Atenção Farmacêutica no Controle da Utilização de Medicamentos em uma Comunidade da Zona Norte do
Município do Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Carlos Magno de Merce Rodrigues Barros
Resumo

O medicamento é o recurso terapêutico com maior relação custo-efetividade quando bem utilizado. Porém, o seu uso inadequado é um
importante problema de saúde pública mundial. Por isso, é importante a existência de uma política farmacêutica com estabelecimento de objetivos
e identificando as estratégias para alcançá-los.OBJETIVOS: Avaliar a importância da Atenção Farmacêutica no controle da utilização de
medicamentos em uma comunidade do RJ, identificar as principais morbidades presentes na comunidade e avaliar as suas características quanto à
utilização de medicamentos.CASUÍSTICA: Foram avaliadas 60 pessoas, homens e mulheres, com idade entre 33 e 74 anos, moradoras de
comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Para cada indivíduo foi aplicado questionário previamente validado, com perguntas semi-abertas e
fechadas. RESULTADOS: Os dados mostraram que 50% da população estudada relatam que usa medicamentos genéricos e que 50% não o usam. As
pessoas que relataram não usar genéricos citam não o fazer por não ter recebido orientação (87%) e os outros 13% por recomendação médica. Dos
que usam genéricos, 66% relataram motivo de serem mais baratos, 27% por orientação médica e 7% por orientação farmacêutica. Dentre os que
usam genéricos, 33% estavam utilizando similares ao invés de genéricos. Já os que diziam não usar genéricos, 20% estavam também utilizando
similares. Todos os entrevistados demonstraram desconhecimento sobre a diferença entre medicamento genérico e similar e todos tinham visão
equivocada sobre uso de água com medicamento. CONCLUSÃO: Sugere-se a necessidade de se desenvolver plano de atenção farmacêutica na
comunidade com intuito de dar conhecimento às pessoas sobre os tipos de medicamentos que são utilizados por elas e a maneira mais racional
para o uso desses. Além disso, comprovou-se que as doenças crônicas mais prevalentes nesta população são HAS e diabetes, o que alerta a
importância de se informar sobre riscos e prevenções a essa comunidade.APOIO: UNESA; FAPERJ

Titulo:
Autor (es):

A Aplicação da Escala de Risco Familiar no PSF como Estratégia de Priorização das Visitas Domiciliares pelos Agentes
Comunitários de Saúde
Hesio de Albuquerque Cordeiro e Cristiane Magalhaes da Costa
Resumo

Este estudo objetivou identificar as estratégias de priorização das Visitas Domiciliares utilizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e os
benefícios da aplicação da Escala de Risco Familiar de Coelho (2002), no PSF Emydio Cabral. Diante dos resultados, observamos que todos os
agentes participantes utilizaram, para priorizar as suas visitas, a presença de uma patologia. Das 1.668 famílias analisadas, 1.512 não foram
consideradas de risco de acordo com a escala. As 157 famílias consideradas de risco foram divididas em R1-105, R2-31 e R3-20 famílias. Em relação
aos benefícios, a Escala demonstrou ser um instrumento prático, pois consegue priorizar as famílias que apresentam maior risco na comunidade
alcançando o princípio da equidade estabelecido pelo SUS.

Titulo:

Avaliação do Índice de Exames Espirométricos Realizados nos Consultórios Médicos na Cidade do Rio de Janeiro

Autor (es):

Carmem Adilia Simões da Fonseca, Gabriela Negrely Fernandes, Lívia Gomes Ferreira de Almeida, Rubem David
Deziderio Reis e Carmem Adilia Simões da Fonseca
Resumo

O projeto consistiu de um estudo transversal sobre os índices de exames espirométricos realizados na cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram
obtidos através de um questionário, com perguntas fechadas, aplicado em uma amostra de ocasião. Foram aplicados 50 questionários. Observouse que 38% dos entrevistados eram pneumologistas e 62% clínicos gerais. Apenas 33,3% dos profissionais entrevistados possuem espirômetro e
realizam exames espirométricos. 35,8% dos médicos não fazem exame espirométrico, pois preferem o encaminhamento dos pacientes. A partir da
observação de todos os resultados, pode-se inferir que, embora a espirometria deva ser parte integrante da avaliação de pacientes com sintomas
ou doenças respiratórias, ainda trata-se de um exame subutilizado no meio médico. Além disso, o fato de menos da metade dos questionários
terem sido preenchidos mostra claramente a posição refratária dos médicos em relação às pesquisas acadêmicas.
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Titulo:

Organização da Atenção Secundária em Apoio à Saúde da Família

Autor (es):

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues e Karla Maciel
Resumo

Os sistemas de saúde continuam influenciados pelo paradigma flexneriano - atenção curativa, especializada, individual e hospitalar. Este modelo
eleva os custos e é contraditório com as necessidades de saúde da população. A ampliação da Saúde da Família esbarra na oferta inadequada de
serviços secundários. Há parâmetros assistenciais para estes, que dependem de adequação com base na epidemiologia.O projeto visa testar um
modelo de análise de regressão múltipla entre variáveis epidemiológicas e os parâmetros para as principais causas de morbi-mortalidade em área
do Rio de Janeiro com 872 mil pessoas. A consideração dessas causas depende de adequação das especialidades médicas dos parâmetros aos
capítulos da Classificação Internacional de Doenças, que será feita por Estudo Delphi com 40 médicos. O projeto resultará em modelo matemático
que pode ser replicado em outras situações, facilitando o planejamento da rede de saúde.

Titulo:
Autor (es):

A Influência das Neurotrofinas na Imunopatogenia da Leishmaniose Tegumentar Americana Humana Causada por
Leishmania (viannia) Brasiliensis
Marcia Pereira de Oliveira e Barbara Candeias
Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar a expressão de neurotrofinas 3 e 4 (NT3 e NT4) em lesões ativas de LTA causadas por
Leishmania (Viannia) braziliensis, correlacionando com parâmetros clínicos, além de caracterizar o efeito de promastigotas do parasito na produção
de neurotrofinas por células humanas residentes de pele e mucosa.METODOLOGIA: Amostras de tecido de 30 pacientes foram selecionadas para
este estudo. Os pacientes foram classificados de acordo com a forma clínica (leishmaniose cutânea-LCL e leishmaniose mucosa-LM), tempo de
evolução e a resposta ao tratamento com antimonial pentavalente. Cortes congelados de lesões ativas foram submetidos à técnicas de
imunohistoquímica e RT-PCR em tempo real. Culturas de mastócitos humanos foram estimuladas com lisado total de promastigotas de Leishmania
e posteriormente as células foram armazenadas em trizol para extração de RNA e análise da expressão gênica.RESULTADOS: Em uma primeira fase
do projeto foram realizados ensaios de padronização das diluições ótimas de anticorpos anti-NT3 e anti-NT4 e das melhores condições de
amplificação gênica das neurotrofinas. As imunomarcações reveleram que 100% das amostras testadas até o momento (n=14) apresentaram
produção “in situ” de NT-3 3 NT-4, localizada principalmente no infiltrado inflamatório dérmico. Os ensaios de PCR em tempo real das amostras de
tecido e das culturas de mastócitos estão em andamento.DISCUSSÃO: As neurotrofinas desempenham um papel critico nos mecanismos de
sinalização entre a rede neurosensória e as células immune na pele. Neste sentido, a expressão de NT-3 e NT-4 em lesões ativas de casos de LC
podem sugerir um envolvimento destes fatores na imunopatogêenese da infecção. CONCLUSÃO: Resultados prelimirares mostram a produção de
neurotrofinas no infiltrado inflamtório dérmico de lesões ativas de LTA. A identificação das fontes produtoras de neurotrofinas, assim como as
análises de correlação entre a produção in situ/expressão gênica destes mediadores com parâmetros clínicos podem contribuir para uma melhor
compreensão da evolução da LTA em humanos. APOIO: UNESA e CNPq

Titulo:

Apoio Matricial das Ações de Saúde Mental no PSF - Lapa: Diagnósticos Locais e Atenção Básica

Autor (es):

Fernando Dias e Eric Pereira
Resumo

Elaborar diagnóstico em saúde mental da população adscrita ao PSF-Lapa, dando ênfase aos transtornos epidemiologicamente mais frequentes, a
saber, transtornos mentais leves e transtornos mentais decorrentes do uso prejudicial de álcool; estruturar o modelo assistencial de vigilância em
Saúde na área.METODOLOGIA: Aplicação dos questionários SRQ-20 (Self Report Questionnaire-20) -que identifica a presença de risco aumentado
de transtornos mentais leves- e AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test - OMS) -que identifica casos suspeitos de alcoolismo- na
população adscrita ao PSF-Lapa / UNESA (amostragem aleatória). A aplicação dos questionários foi desenvolvida pelos alunos de IC em conjunto
com os agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares, após treinamento em junho e julho de 2010.RESULTADOS: Até o momento foram
feitas 70 entrevistas. Desse total foram identificadas 21 indivíduos com risco aumentado para transtornos mentais leves (SRQ > 7) e 12 com
problemas relacionados ao álcool (AUDIT > 8).DISCUSSÃO: Observa-se frequência elevada de indivíduos demandando atenção em saúde mental na
área adscrita ao PSF-Lapa, referendando a importância do apoio matricial ao programa. É necessário concluir a aplicação dos questionários para
análise das diferenças entre as cinco microáreas da região.CONCLUSÃO: O processo de diagnóstico da situação da saúde mental da população do
PSF-Lapa subsidia o planejamento das ações do programa e permite a avaliação de seu impacto, consolidando o papel do matriciamento em saúde
mental no campo da Saúde da Família. Além disso, insere os alunos de graduação precocemente no PSF-Lapa, aproximando-os das estratégias e
racionalidade da Saúde da Família, foco do curso de Medicina da UNESA.Apoio: UNESA; FAPERJ
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Titulo:
Autor (es):

Perfil Epidemiológico, Clínico e Laboratorial dos Casos de Leptospirose Notificados no HSE - RJ entre Janeiro de 2007 e
Junho de 2010
Claudia Caminha Escosteguy e Alice Chermont
Resumo

O estudo aborda o tema leptospirose com o intuito de traçar variáveis sociodemográficas para os casos notificados no Hospital Federal dos
Servidores do Estado do Rio de Janeiro no período de 01/2007 a 06/2010. METODOLOGIA: Através de um estudo observacional e retrospectivo, de
natureza seccional, foram analisados dados de 32 casos suspeitos do HSE-RJ, através do Sistema de Informações de Agravos de notificação
(SINAN). Após análise inicial do banco de dados, as fichas de notificação tiveram todas as variáveis revisadas. Em seguida, os resultados
encontrados nas fichas, além de corrigidos, quando necessário, foram comparados aos do banco de dados, evidenciando diferenças descritas
posteriormente.RESULTADOS: A idade média encontrada foi de 34,6 anos. Houve um predomínio do sexo masculino, sem diferença significativa
quanto à raça. Quanto ao local de residência, a Zona Oeste do Rio de Janeiro foi a predominante. Foi evidenciado que em 30 casos houve história
de exposição a situações de risco. A clínica apresentada seguiu a descrição da literatura. Quanto aos resultados da sorologia IgM-ELISA,
inicialmente, foi encontrado uma maioria não-reagente que totalizava 15 casos. Porém, após a revisão realizada, esse número subiu para 17 casos,
sem alteração quanto aos resultados reagentes. O estudo mostrou, ainda, que houve uma diferença de 43% para 66% de casos descartados e de
41% para 31% de casos confirmados após a revisão.CONCLUSÃO: Durante a realização do estudo, tornaram-se evidentes deficiências tanto de
informações no banco de dados quanto do preenchimento das fichas de investigação, o que originou algumas classificações incorretas. Estas foram
devidamente retificadas após a revisão das fichas. Enfatiza-se que esta é uma doença que envolve problemas de âmbito governamental, uma vez
que a carência em infra-estrutura e saneamento básico em determinadas áreas urbanas pode ter impacto expressivo sobre o número de casos.

Curso de Medicina Veterinaria
Titulo:

Controle de Qualidade em Supermercado: Alimentos Impróprios para o Consumo

Autor (es):

Roberto da Rocha E Silva, Luciana Lopes Monteiro, Roberto da Rocha e Silva e Andréa Matta Ristow
Resumo

Alimentos impróprios para o consumo são representam riscos à saúde humana e animal.. A sua contaminação por microorganismos patogênicos e
deteriorantes tem sido reconhecida há muitos anos. No presente estudo, realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre julho de 2009 e janeiro de
2010, foram avaliadas as prevalências de diversas alterações indesejáveis verificadas em produtos de supermercados. Através da análise de
planilhas dos setores de laticínio, açougue, peixaria, frutas, legumes e verduras (FLV), gastronomia, padaria e mercearia, verificou-se que o maior
comprometimento ocorreu entre os produtos lácteos, considerados impróprios porque estavam com prazos de validade vencidos, embalagens
violadas e mofados. Esses resultados sugerem falhas na manipulação, o que confirma a necessidade da aplicação mais atenta do manual de boas
práticas de fabricação por parte dos funcionários e de uma atenção maior do consumidor para esses detalhes.Palavras-chave: alimentos
impróprios, supermercados, laticínios, manipulação. Palavras-chave: alimentos impróprios, supermercados, laticínios, manipulação.

Curso de Nutricao
Titulo:

Avaliação do Consumo Alimentar e Circunferência da Cintura dos Usuários do Programa Saúde da Famíla - Lapa

Autor (es):

Ana Paula Machado Lins e Cristiane Dos Santos Barreto
Resumo

A adoção de uma dieta balanceada evita vários problemas de saúde. O Ministério da Saúde (MS) elaborou o guia alimentar brasileiro. O presente
estudo objetivou identificar a associação entre o consumo alimentar e circunferência de cintura (CC) dos usuários adultos atendidos na Unidade de
saúde PSF - Lapa. Foi aplicado um questionário adaptado do guia alimentar brasileiro em amostragem aleatória e a CC aferida com fita inelástica na
altura da cicatriz umbilical. Da amostra de 40 usuários entre 27 e 75 anos, 90% para CC de risco, 57,5% consome até três porções de frutas, 60%
consome leguminosas mais de quatro vezes semanais, 70% utiliza óleo vegetal e 75% substitui uma das principais refeições por lanches. Conclui-se
que usuários do PSF-lapa têm o consumo adequado para frutas, leguminosas, óleo vegetal, sal, ingestão hídrica e alcoólica, mas possuem o
inadequado hábito de substituir refeições.

Titulo:
Autor (es):

Projetos SISVAN: Correlação das Medidas Antropométricas em Idosos e Promoção da Alimentação Saudável entre
Adolescentes
Ana Paula Machado Lins
Resumo

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN, instituída pelo Ministério da Saúde em 1999, facilitou o entendimento da importância de
ações no setor Saúde que garantam o diagnóstico e acompanhamento da situação nutricional para a promoção, proteção e recuperação da saúde
(MS, 2009).Como parte integrante da PNAN, se encontra o SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é um sistema de informação
e valioso instrumento de apoio às ações de promoção da saúde e formulação ou reorientação de políticas públicas (MS, 2009). A implantação do
SISVAN em um Programa de Saúde da Família constitui-se em instrumento adequado para subsidiar a tomada de decisão, formulação ou
reorientação de políticas públicas e apoio às ações de promoção da saúde.É com este objetivo que se construiu o presente trabalho sobre a
implantação do SISVAN na Unidade de Saúde da Família – Lapa, visando contribuir com informações consistentes, sistemáticas e norteadoras nas
tomadas de decisão no atendimento de nutrição.
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Titulo:

Uma Revisão Atualizada dos Determinantes Nutricionais Relacionados à Prevenção e Controle do Câncer no Adulto

Autor (es):

Ana Paula Menna Barreto Chaya e Ana Clara de Campos
Resumo

O Câncer é considerado um problema de saúde pública. Considera-se alimentação como fator de risco (FR). Objetivou-se analisar a relação entre
alimentação e câncer, focando no surgimento e tratamento. A partir do levantamento bibliográfico (2000-2010), destacaram-se o Consenso
Nacional de Nutrição Oncológica 2009 apresentando a conduta nutricional (avaliação/ necessidades nutricionais, terapia nutricional e seguimento)
para crianças e adultos, em diferentes fases e Alimentos, Nutrição, Atividade Física e Prevenção de Câncer 2007 relacionando como principais FR:
aflotoxina: câncer de fígado; carnes vermelhas e processadas: cólon e reto; gordura corporal: esôfago, pâncreas, cólon e reto, mama/ endométrio e
rins, dentre outros. Fatores preventivos: amamentação (mama) e atividade física (cólon e reto). Os Estudos têm permitido aplicação de medidas
específicas de tratamento e ações de saúde pública para a prevenção da doença.

Curso de Odontologia
Titulo:
Autor (es):

Levantamento Epidemiólogico das Doenças Diagnosticadas nos Pacientes Atendidos no Ambulatório da Boca na UNESA no
Período de 2002 a 2008
Fabio Ramoa Pires e Simone de Macedo Amaral
Resumo

O objetivo deste trabalho foi revisar as doenças diagnosticadas nos 1075 pacientes atendidos no ambulatório de Estomatologia da Universidade
Estácio de Sá, no período de 2002 a 2008. As mulheres representaram 60% do total, houve predomínio de pacientes leucodermas (49,7%) e a
média de idade dos pacientes foi de 41 anos. Foram diagnosticadas 1444 doenças bucais nos 1075 pacientes e os grupos diagnósticos mais
freqüentes foram os tumores dos tecidos moles (184 casos, 12,7%), os defeitos do desenvolvimento (160, 11,2%), e as patologias epiteliais (127,
8,8%). As doenças mais frequentes incluíram as hiperplasias fibrosas (120, 8,3%), as candidoses (61, 4,2%), e as lesões periapicais inflamatórias (72,
5,0%). Os resultados encontrados assemelham-se àqueles reportados na literatura e permitirão estabelecer estratégias preventivas e de adequação
de atendimento no ambulatório específicas para a população-alvo do serviço.

Titulo:
Autor (es):

Avaliações Clínica e Radiográfica Pacientes Odontológicos Visando Diagnóstico Precoce Osteoporose e Baixa Dens Mineral
Óssea: Importância para Saúde Pública
Luciana Armada Dias; Janderson Teixeira Rodrigues
Resumo

A osteoporose, doença osteometabólica mais freqüente, é caracterizada pela diminuição da massa óssea e deterioração do tecido ósseo (LEGRAND
et al, 2000; WOWERN, 2001; YANG et al, 2003; LORMEAU et al, 2004). Há 200 milhões de pessoas com osteoporose no mundo, fato que tornou
esta doença um problema de saúde publica mundial (SANFILIPPO & BIANCHI, 2003). As fraturas causadas pela osteoporose têm um grande impacto
na saúde das populações. A melhor forma de proteção contra o risco de fratura estaria no diagnóstico precoce (FERNANDES et al, 2001; LINDSAY et
al, 2001; KRAHE, 2003). Muitos são os sinais clínicos e radiográficos que podem ser observados a partir da cavidade bucal e que podem sugerir a
ocorrência de osteoporose como o número de dentes presentes, doença periodontal progressiva, reabsorção do osso alveolar (CAO et al, 2004;
SANTIAGO et al, 2006) e a avaliação do trabeculado ósseo, da espessura da cortical mandibular e da morfologia do córtex mandibular inferior
através de índices radiomorfométricos em radiografias panorâmicas. (DEVLIN & HORNER, 2002; DROZDZOWSKA et al, 2002; WHITE et al, 2005;
TAGUCHI et al, 2006; GERAETS, et al., 2007). O objetivo deste estudo é verificar em pacientes odontológicos a relevância dos exames clínico e
radiográfico no auxilio do diagnóstico precoce da osteoporose e da baixa densidade mineral óssea. Espera-se através deste trabalho difundir e
alertar a classe odontológica a cerca da importância da radiografia panorâmica, aliada aos exames clínicos periodontais, na triagem de pacientes
candidatos a densitometria óssea e desta forma, além de reafirmar o papel do cirurgião dentista como agente de prevenção e promoção de saúde,
contribuir também de forma significante para redução de custos em saúde pública. Palavras chave: Osteoporose, índices radiomorfométricos,
alterações periodontais, prevenção

Titulo:

Projeto Viver: Levantamento de Saúde Bucal em um Grupo de Crianças e Adolescentes em Risco Social

Autor (es):

Bartira Volschan
Resumo

O conhecimento da situação epidemiológica de um grupo é essencial para o planejamento e a execução de ações em saúde bucal. O Projeto Viver
consiste no conjunto de ações educacionais e de saúde voltadas para crianças e adolescentes assistidos pela Escola de Família em Risco Social
Ressurgir. Quanto a saúde bucal, o primeiro momento deste projeto foi a realização do levantamento epidemiológico do grupo, o qual focalizou os
seguintes agravos e condições: cárie dentária, agravos periodontais, condições de higiene bucal, fluorose, oclusão dentária e necessidade de
tratamento odontológico. O levantamento foi realizado com 56 participantes de 1 a 19 anos de idade. Os exames foram conduzidos por um único
examinador. Cerca de 10% do total da amostra foi selecionado ao acaso para o reexame. O percentual de concordância obtido intra-examinador foi
de 97,6% (Kappa de 0,8). Após a análise dos dados, observou-se a alta prevalência de cárie do grupo(80%), 74% dos participantes apresentaram
índices de higiene bucal insatisfatórios, somente 30% apresentavam algum tipo de tratamento odontológico e 58% apresentavam problemas
ortodônticos.As condições de saúde bucal deste grupo relaciona-se com a falta de acesso de tratamentos preventivos e curativos em decorrência
dos baixos níveis sócioeconômicos e educacionais das famílias assistidas.
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Titulo:

Análise do Nível de Contaminação de Cones de Guta-Percha em Uso Clínico por Endodontistas e Cirurgiões-Dentistas Clínicos

Autor (es):

Flavio Rodrigues Ferreira Alves e Marcia Christina Andre Moreira Nacif
Resumo

Titulo:

Atividade Antibacteriana de Seis Soluções para Bochechos sobre a Microbiota Anaeróbica da Saliva

Autor (es):

Milton de Uzeda
Resumo

Foi realizado ensaio clínico duplo cego in vivo independente com 15 voluntários adultos que foram submetidos ao bochecho com 10 ml de PLAX®,
LISTERINE®, PERIOGARD®, CEPACOL®, SANIFILL PREMIUM®, ORAL B®. Saliva estimulada foi coletada nos tempos: LB (antes do bochecho), T0 (logo
após o bochecho), T30, T60, T120 (30,60 e 120 minutos após os bochechos). As contagens de unidades formadoras de colônias por ml de saliva
foram transformadas em log10. Após teste estatístico de ANOVA com um nível de significância de 5% verificou-se que PLAX® reduziu níveis
bacterianos salivares no T0, enquanto ORAL B® e PERIOGARD® reduziram em 30 e 30 e 60 minutos, respectivamente. Diferença estatisticamente
significativa foi observada apenas para 60 minutos entre PERIOGARD® e SANIFILL PREMIUM® e PERIOGARD® e ORAL B®. Concluiu-se que o
PERIOGARD® revelou melhor ação prolongada do efeito antimicrobiano.

Titulo:

Avaliação da Contaminação de Cones de Papel Absorvente

Autor (es):

Flavio Rodrigues Ferreira Alves, Luiz Renan de Oliveira Brito, Luis Renan de Oliveira Brito, Patricia dos Santos
Marotta, Márcia André Moreira Nacif, Bernardo Mattos Almeida, Flávio Rodrigues Ferreira Alves e Julio Cezar
Machado de Oliveira
Resumo

O tratamento endodôntico moderno preconiza uma série de medidas visando o controle da infecção no sistema de canais radiculares e a
manutenção da cadeia asséptica para um melhor prognóstico. A utilização de cones de papel absorvente representa a última etapa antes do início
da obturação dos canais radiculares e desta forma é fundamental que o clínico tenha certeza da esterilidade deste material. O objetivo deste
estudo foi avaliar a presença de contaminação microbiana em três marcas comerciais de cones de papel absorvente denominadas esterilizadas pelo
fabricante. Foram avaliadas as marcas Dentsply® e Endopoints® em apresentação cell pack e a marca Roeko® em embalagem plástica com
subdivisões. Conclusão: As marcas Dentsply® e Roeko® não evidenciaram contaminação. A marca Endodpoints® evidenciou contaminação em
todas as amostras avaliadas.

Titulo:

Alternativas de Tratamento Intra-Orais para Pacientes Portadores Classe II de Angle

Autor (es):

Katia Schott e Eloise Fatima Pinto Dos Santos
Resumo

A Classe II de Angle é uma maloclusão comum na população brasileira, necessitando em seu tratamento que se faça a distalização dos molares.
Observou-se que o arco extra-oral por muito tempo foi utilizado para corrigir esta maloclusão, tendo sua eficácia associada à cooperação do
paciente, porém, devido à visão sobre a estética, os pacientes têm rejeitado o uso deste aparelho em seu tratamento. Em virtude disto, a procura
por dispositivos que realizassem tal mecanismo, mas que, no entanto, priorizassem uma estética agradável, fez com que surgissem no mercado
aparelhos com uma ancoragem intra-oral. Ao longo deste trabalho, alguns destes dispositivos foram descritos superficialmente bem como suas
vantagens e desvantagens. Observou-se que dois desses aparelhos, foco deste estudo, destacam-se, atualmente. Concluiu-se que o tratamento não
é padronizado e que frente a todas as opções apresentadas, cabe ao profissional analisá-las e juntamente com seu paciente optar por aquela que é
favorável e aceitável esteticamente.Palavras Chaves: Ortodontia, Classe II de Angle, Distalização de molares, Aparelhos intra-orais.

Titulo:
Autor (es):

Estudos dos Indicadores de Qualidade de Vida e de Saúde Bucal: Levantamento do Perfil Socioeconômico e Correlação com
a Saúde Bucal da População
Mariana Dos Passos Ribeiro Pinto
Resumo

O objetivo do projeto é avaliar associações entre indicadores de saúde bucal (ISB) e de qualidade de vida(IQV). Primeiramente realizou-se revisão
sistemática identificando IQV utilizados na Odontologia. A busca foi feita no Pubmed no período de janeiro de 1997 a julho de 2008 , com os
termos: “quality of life”, “index”, “health” e “oral”. Do total de artigos (380), 260 foram excluídos por não apresentarem IQV associados à ISB. Os
IQV mais utilizados foram GOHAI (29), OIHP (29), OHQoL (26), OIDP (23) e CPQ (11). A segunda etapa testa associação entre IQV (WHOQolmodificado) e ISB (CPO.D) em pacientes da Faculdade de Odontologia da UNESA. São realizadas inspeções bucais e respondidos questionários. O
grupo inicial (n=18) teve idade média= 34,7 e CPO.D médio= 28,2 . Na questão aberta (importância da saúde bucal na qualidade de vida) foram
apontados os ítens: estética bucal, alívio da dor, correlação entre saúde bucal e saúde geral.

Curso de Psicologia
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Titulo:
Autor (es):

A Transferência no Atendimento de Crianças: a Relevância na Formação do Psicólogo - "um Impasse na Transferência: Caso
Bruno"
Carla de Sa Freire Carvalho da Cunha e Ana Cristina Moreira
Resumo

A análise de crianças exige do analista um cuidado a mais no manejo da transferência, a resistência dos pais, inevitavelmente, atua no tratamento.,
nove anos, chega ao SPA marcado por um significante que o define, “impossível”. Tendo se deparado com a angústia de castração, tenta velar o
encontro com a falta através do desafio às figuras femininas. Bruno interroga sua potência fálica.Nas sessões, o sintoma de desafio se repete. Em
partidas de xadrez, Bruno trapaceia tentando tamponar a falta através de uma disputa imaginária. Após ganhar sem trapacear, pergunta se ganhou
de fato ou se eu o havia deixado ganhar. Interroga sobre sua verdade, seu sintoma toma o estatuto de enigma. Nas sessões, o sintoma de desafio
se repete. Em partidas de xadrez, Bruno trapaceia tentando tamponar a falta através de uma disputa imaginária. Após ganhar sem trapacear,
pergunta se ganhou de fato ou se eu o havia deixado ganhar. Interroga sobre sua verdade, seu sintoma toma o estatuto de enigma. Apesar disso,
em última entrevista, a mãe de Bruno traz uma mudança. Mãe e filho já conseguem se escutar, o duelo imaginário cedeu lugar a uma possibilidade
dentro da impossibilidade de complementaridade.

Titulo:

A Validação do Questionário ASQ-3

Autor (es):

Jesus Landeira Fernadez
Resumo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as etapas envolvidas no processo de validação da escala “Ages and Stages Questionnaires:
Social-Emotional (ASQ:SE), utilizada para avaliar o desenvolvimento de aspetos sociais e emocionais em crianças pré-escolares. O ASQ:SE busca
avaliar sete áreas relacionadas com as o funcionamento emocional e social de crianças entre seis e 60 meses de idade: auto-regulação, respeito,
comunicação, adaptação, autonomia, afeto e interação com as pessoas. É composto por oito questionários de fácil compreensão. Cada
questionário é composto por um conjunto de 22 a 33 itens, dependendo da idade da criança. Cada item é avaliado por meio de uma escala de uma
escala Likert de três pontos (“sim”, “algumas vezes” ou “ainda não”). A opção por esse instrumento se justifica por várias razões.: oferece uma
investigação muito detalhada para todas as faixas etárias da primeira infância com relação às habilidades sociais e emocionais; possui qualidades
psicométricas bastante satisfatórias; é um questionário de fácil manuseio. Finalmente, a editora responsável pela comercialização do ASQ:SE
(Brookes Publishing Co., Inc.) permite a impressão ilimitada dos questionários após a compra de um único exemplar.

Titulo:

Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio

Autor (es):

Eliane Carnot de Almeida
Resumo

Pesquisa do Mestrado em Saúde da Família - UNESA em parceria com MS, SES-RS e CEPESC/UERJ.Objetivos Articular a rede intersetorial de
prevenção do suicídio. Formar rede de multiplicadores.Método: Pesquisa ação em municípios do RS com pop > 30 mil hab e taxa média de suicídio
>15/ l00 mil. Sensibilização de gestores; identificação/articulação da rede intersetorial local; elaboração de instrumentos de coleta de dados;
diagnóstico local; oficinas temáticas; capacitação de multiplicadores. Grupo de IC com alunos do curso de psicologia e medicina.Resultados:
Articulação da rede intersetorial de prevenção do suicídio; estabelecimento de metodologia para diagnóstico/ intervenção; criação de instrumentos
de levantamento e registro de dados; construção de banco de dados; Fórum de Discussão; participação em eventos científicos nacionais e
internacionais; elaboração de Manual de prevenção do suicídio (MS)

Titulo:
Autor (es):

A Atuação do Psicólogo na Promoção da Saúde Mental e Qualidade Afetiva em Idosos Institucionalizados: uma Proposta de
Intervenção
Glaucia Pereira Braga e Karla Beatriz Dos Santos Pessanha
Resumo

O trabalho propõe algumas reflexões sobre promoção de saúde mental em idosos institucionalizados, a partir da observação de seus
comportamentos em uma Instituição asilar. Reafirma a importância desse tema para a atuação do psicólogo em instituições, destacando
considerações referentes ao contexto sócio-cultural, no qual o idoso está inserido. Tratando das questões familiares e a compreensão de saúde
como bem estar biopsicossocial. Nessa direção apresentamos os resultados da pesquisa realizada no abrigo Santa Luzia (Jacarepaguá, RJ),
indicando as questões da pesquisa relacionada à promoção da saúde e qualidade afetiva dos idosos que vivem nesta instituição. Logo, tecemos
considerações e propostas de desenvolvimento de novos conceitos sobre os cuidados, e as atividades que envolvem o trato do idoso e a inserção
do trabalho do psicólogo nesta área profissional.Palavras-chave: Idoso, Promoção de Saúde, atuação do Psicólogo, Qualidade Afetiva, Inserção
político-social do idoso; Bem Estar, políticas públicas de contextualização da população idosa.

Titulo:

Pais - Meninos: Os Impactos da Paternidade na Adolescência

Autor (es):

Eliane Carnot de Almeida e Celia de Franca Machado
Resumo

A paternidade na adolescência é um tema pouco discutido, observa-se que o interesse tem sido focado na mãe-adolescente. O objetivo deste
trabalho foi investigar as repercussões da paternidade sobre o adolescente, e as mudanças psicológicas e sociais ocorridas em sua vida. Foi utilizada
metodologia qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas a nove pais que tiveram filhos entre 16 e 19 anos. Foram investigados os impactos e
significados da paternidade, assim como as práticas parentais desenvolvidas durante esse processo. Os resultados evidenciam que a paternidade na
adolescência resulta em mudanças significativas na vida do adolescente, entre elas principalmente o abandono aos estudos. A pesquisa aponta
para a necessidade de políticas públicas direcionadas a esses indivíduos.
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Curso de Radiologia
Titulo:
Autor (es):

Análise Experimental da Irradiação de Alimentos por Raios X Através de Equipamentos com Baixa Intensidade de Corrente e
Baixa Energia
Giovane de Jesus Teixeira e Hannah Leal Gomes
Resumo

A irradiação de alimentos é um dos métodos mais eficientes de conservação, pois é possível eliminar microorganismos e aumentar a vida útil. Os
equipamentos utilizados são irradiadores e aceleradores de elétrons. A ANVISA define como alimento irradiado, alimentos submetidos à irradiação,
desde que a dose absorvida seja suficiente para alcançar a finalidade e a dose máxima seja inferior a que compromete as propriedades ou atributos
sensoriais do alimento. O método pode ser adotado em diversos alimentos e o efeito irá depender da dose de radiação aplicada e tipo de alimento.
Entre os efeitos estão: inibição de brotamento, retardo da maturação, entre outros. Essa pesquisa analisa os efeitos gerados nas frutas irradiadas
por raios X emitidos a partir de equipamento de baixa intensidade e baixa energia. O objetivo é mostrar a diferença no processo de maturação
entre as frutas irradiadas e não irradiadas.Palavras-chave: (Irradiação, Frutas, Baixas Doses, Raios X)

Titulo:

Aplicação do Ultra-Som na Detecção de Defeitos em Produtos Industriais

Autor (es):

Giovane de Jesus Teixeira e Vanessa Alves da Silva Vidal
Resumo

O ensaio por ultra-som é um método que detecta defeitos em produtos industriais diminuindo a incerteza na utilização de peças. O entendimento
deste ensaio depende da compreensão acerca do som, onda, frequência, eco e efeito piezoelétrico que é a característica de certos cristais em gerar
corrente à partir de sua deformação. O cristal tem como propriedade transformar eletricidade em oscilação mecânica ou o contrário; devido a essa
particularidade, pode ser utilizado como emissor e receptor de ondas. Esse método tem como fatores intrínsecos e vantagens em relação a outros
ensaios a avaliação do tamanho do defeito, interpretação das descontinuidades encontradas, alta sensibilidade em fissuras e outros que sejam de
difícil detecção. O método não requer plano de segurança ou qualquer acessório; sua limitação é o conhecimento teórico e experiência do
inspetor. Palavras-Chave: (Detector de descontinuidade, Ensaio não destrutivo, cristal piezoelétrico)

Curso de Servico Social
Titulo:

Observatório Jr. de Políticas Sociais

Autor (es):

Julio Cesar Adiala e Daniele Liberato Cavalcanti
Resumo

O projeto do Observatório de Políticas Sociais Jr. parte da constatação de que a recente crise do capitalismo global trazia uma ameaça aos avanços
sociais conquistados no Brasil nos últimos anos. Qual o impacto de mudanças nas políticas de combate às desigualdades sociais sobre a população
brasileira mais carente e sujeita a situações de risco e qual o impacto, também, sobre o trabalho dos profissionais do Serviço Social. O projeto é
uma proposta de ação que envolva o corpo docente e discente do Curso de Serviço Social da Universidade Estácio de Sá na discussão sobre os
efeitos da crise financeira global sobre as políticas sociais brasileiras. O formato escolhido para a ação foi a criação de um Blog do Observatório de
Políticas Sociais Jr., por se tratar de uma ferramenta colaborativa online que permite a construção coletiva de um conhecimento e sua socialização
para atender a toda a sociedade.

Titulo:

A Atencao a Saude da Crianca e do Adolescente Em Situacao de Violencia Domestica.

Autor (es):

Claudia Regina Tenorio Monteiro e Camila Ramos Norato
Resumo

O artigo traz considerações acerca dos resultados iniciais da pesquisa científica que aborda o atendimento de emergência, enquanto momento
fundamental e propicio para abordagem e notificação dos casos de maus-tratos Objetivos: A pesquisa pretende mapear as condições do
atendimento realizado à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica no setor de emergência, o significado para os profissionais
sobre a temática, bem como as principais dificuldades na abordagem e notificação dos casos. O referencial teórico construído articula a política
pública existente e a visão de autores que sinalizam uma leitura crítica sobre o enfrentamento da questão. Discute-se os novos arranjos familiares,
a compreensão de violência doméstica e sua condição de saúde pública a partir de dados do Relatório Mundial de violência e saúde e seu
necessário enfrentamento por parte dos profissionais da saúde. Buscou-se problematizar os dados colhidos à luz desse referencial visando
contribuir para a elaboração e aperfeiçoamento de uma política que possibilite o atenuamento e eficaz tratamento da questão. Metodologia: A
construção desse estudo do tipo qualitativo-descritivo, aconteceu, nesse primeiro momento, através de pesquisa telematizada, a partir das
informações disponibilizadas no DATASUS, dados como: especialidades e uma ação conjunta dos saberes, carga horária e tipo de vinculação como
favorecedores ou não de um atendimento de qualidade nos encaminhamentos da violência doméstica contra a criança e o adolescente. Esses
dados foram sistematizados e analisados a partir da técnica de analise de conteúdo e Resultados: apresentados em gráficos seguidos de uma
interpretação.Conclusões:A necessidade de maior qualificação profissional para o cotidiano da demanda nos setores de emergência.

Página 34 de 36

Centro Conhecimento
Tecnologia da Informacao
Curso de Sistema de Informacao
Titulo:

Definição de Infraestrutura de Redes para Policlínicas e Mineração de Dados em Bases de Centros de Saúde

Autor (es):

Carlos Alberto Alves Lemos
Resumo

O foco na pesquisa é a mineração de dados em base de dados da saúde. Optou-se por criar uma base com dados da policlínica Raul Gazolla. A
Policlínica Ronaldo Gazolla funciona nas instalações do Hospital do Carmo/RJ, para atendimento a pacientes nas diversas especialidades:
Cardiologia, cirurgia plástica, clínica médica e outras. A equipe de saúde da policlínica é formada por médicos, professores da UNESA, enfermeiros e
alunos do curso de medicina.O pressuposto de tais resoluções é que o cumprimento da carga horária mínima garanta a formação profissional do
engenheiro.O Objetivo principal da pesquisa é especificar e criar uma base de dados para ser utilizada pelos professores da área da saúde e das
áreas de ciências Exatas, e o detalhamento de uma infraestrutura computacional que de suporte aos projetos de pesquisas avançadas na área da
saúde;Palavras Chaves: Mineração de dados e Redes para centros de Saúde. Palavras Chaves: Mineração de dados e Redes para centros de Saúde

Titulo:

Sistema de Atendimento: Policlínica Ronaldo Gazolla

Autor (es):

Claudia Abreu Paes
Resumo

A Policlínica Ronaldo Gazolla, situada nas instalações do Hospital do Carmo, Rua Riachuelo, 27, oferece à comunidade, alunos, funcionários e
dependentes de funcionários da Universidade Estácio de Sá consultas, exames e procedimentos a preços acessíveis. A equipe é formada por
médicos, professores, enfermeiros e alunos do curso de medicina da Universidade. O sistema consiste apresentar solução tecnológica para gestão
do atendimento da Policlínica: Atendimento a paciente e extração de conhecimento para identificação dos pacientes, pesquisa e tomada de
decisão. Os procedimentos visam utilizar banco de dados para concentração das informações, atualizações online dos procedimentos realizados a
pacientes, acompanhamento da frequencia de consultas e procedimentos e, análise dos prontuários para identificação de doenças, sintomas e
curas. O sistema está sendo desenvolvido em ambiente WEB, na linguagem PHP e utilizando o banco de dados MySql.

Titulo:

Desenvolvimento em Drupal para Gestão de Serviços de Autônomo

Autor (es):

Claudia Abreu Paes, Vinicius Julianelli, Anderson Garcia e Guilherme Paula
Resumo

O trabalho apresenta um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS), focando as vantagens na utilização para produção de sistemas on-line e
aspectos como segurança, praticidade de utilização e facilidade na configuração de ambientes para desenvolvimento de sistemas; e a metodologia
de desenvolvimento em camadas (Model-View-Controller – MVC) aplicada em conjunto ao sistema de CMS para mostrar aspectos como agilidade
na produção de código, organização e manutenção dos sistemas.O estudo das ferramentas está baseado na experiência do desenvolvimento do
“Sistema de Gerência de Autônomos”, objeto do Projeto final (2010-1) do curso de Bacharelado da Universidade Estácio de Sá, campus Niterói. O
objetivo do sistema é atender profissionais autônomos que trabalham com manutenção de computadores e foi utilizado o software Drupal como
CMS; MySQL como Sistema de gerenciamento de banco de dados e a metodologia MVC de desenvolvimento de sistemas.

Titulo:

Laboratório de Computação Aplicada à Dispositivos de Telefonia Móvel

Autor (es):

Eduardo Luiz Pareto
Resumo

Este projeto tem como objetivos principais atender a demanda por produtos inovadores na área de serviços que sejam executados em dispositivos
móveis, em especial smartphones. Além disso, visa formar mão de obra especializada para telefonia móvel, além de fomentar o espírito científico
do alunado.O desenvolvimento de aplicativos para smartphones têm um foco completamente diferente da programação tradicional. O sistema em
questão deve fazer muito bem uma coisa. O foco e o design são fundamentais. Em resumo, explorar os dispositivos embarcados sem perder de
vista o consumo e as restrições de saída.O projeto visa propor soluções inovadoras de alto desempenho para beneficiar o convívio social,
explorando as principais plataformas do mercado de telefonia celular mundial.
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Titulo:

Simulador de Exploração de Superfície Planetária

Autor (es):

Fernando Hideo Fukuda e Renato Zimerfeld
Resumo

Este trabalho apresenta as etapas de pesquisa e desenvolvimento de um simulador gráfico em terceira dimensão. De maneira lúdica, representa a
necessidade de se ter uma ferramenta de treinamento para testar as reações, coordenação motora, gerenciamento de tempo, acuidade visual,
senso de direção de um astronauta num simulador antes de ir às missões tripuladas reais. O usuário comanda virtualmente um veículo espacial em
ambientes inóspitos para vislumbrar e interagir com cenários fictícios visando o entretenimento. O simulador está focado em assuntos relativos a
aspectos astronômicos e planetários através de textos explicativos durante seu treinamento além de exibir imagens pesquisadas em diversos
institutos de pesquisa e observatórios que foram captadas via satélite e dispositivos em órbita do planeta Terra durante os últimos dez anos de
descobrimentos espaciais. O simulador é compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP/Vista/7 e console de video-game
Microsoft XBOX 360. Toda a documentação está baseada na metodologia de análise essencial de sistemas. A codificação do simulador está
fundamentada na linguagem de programação C# 2008 associada ao framework de desenvolvimento XNA 3.0. Foram aplicadas técnicas de
programação de jogos de última geração, objetivando a construção de uma engrenagem de jogo eletrônico controlada por interfaces de usuário
com menus de opções, renderizando arquivos de imagens de diversos formatos, incluindo a animação de modelos em 3D, métodos de prevenção
de colisão entre objetos, um banco de dados customizado, reprodução de arquivos de áudio, além do monitoramento do consumo de memória
RAM e processamento da CPU. Os fatores que justificaram o desenvolvimento e implantação deste simulador foram: a utilização de ferramentas
gratuitas, independência de manutenção, possível comercialização e estar voltado para o público em geral. Desenvolveu-se toda a codificação da
engrenagem, segmentada em uma estrutura de pastas e classes que viabilizam sua expansão. O objetivo proposto foi alcançado, superando as
limitações das ferramentas gratuitas de terceiros e a falta de documentação dos projetos disponibilizados gratuitamente para fins didáticos pela
Microsoft.Palavras-Chave: Simulador 3D, XNA 3.0, Superfície Planetária, Exploração Espacial

Titulo:

Proteção de Equipamentos Eletrônicos em Ambientes de TI Contra Problemas na Rede Elétrica

Autor (es):

Arnaldo Milstein Mefano
Resumo

Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia e componentes cada vez mais sensíveis ao ambiente externo, os problemas de energia elétrica são as
maiores causas de defeitos nos equipamentos eletrônicos, nos computadores e na perda de dados neles armazenados.Surtos, Quedas de tensão,
falta de energia, surtos de tensão entre outros são as principais causas dos problemas: O que ocorre no equipamento eletrônico quando ele é
submetido a algum problema gerado pela rede elétrica?O objetivo deste trabalho é a identificação dos problemas mais comuns, existentes quando
do fornecimento da energia elétrica, que afetam os equipamentos de processamento de dados em ambientes de TI.Levantamento de informações
e elaboração de um formulário para a coleta de informações é também base deste trabalho, que proporcionará base para a elaboração e
dimensionamento de sistema de proteção e gerenciamento eficiente.
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