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      1. Iniciação Científica. 

 

 

 



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O VIII Encontro de Iniciação Científica e VI Mostra de Pós-Graduação promovido pelo 

Instituto Santa Teresa e Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila – FATEA foi marcado pelo 

crescimento na interação e a interação científica na promoção tecnológica junto a comunidade, 

visando o aprimoramento por meio da parceria com Centros consolidados e a busca constante pela 

inovação. 

O evento contou com um comitê científico formado por professores/pesquisadores da 

FATEA e de destacadas instituições nacionais e internacionais. Foram recebidos 260 resumos de 

trabalhos, representando 27 diferentes instituições, os quais foram devidamente avaliados por este 

comitê baseando-se em critérios científicos e metodológicos pré-estabelecidos. 

O VIII Encontro de Iniciação Científica e VI Mostra de Pós-Graduação contou com um 

comitê científico formado por professores/pesquisadores da FATEA e instituições nacionais e 

internacionais parceiras. 

O evento contou com a apresentação de resultados e projetos desenvolvidos por alunos, 

professores, pesquisadores, profissionais e também alunos do ensino fundamental, médio e 

profissionalizante do Instituto Santa Teresa, escolas da rede pública estadual e municipal, inseridos 

por meio da realização das atividades multidisciplinares pelo colégio de aplicação e PIBIC-EM 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio do CNPq). Em 2010 

a FATEA ampliou suas atividades de Pesquisa com a participação no PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM, 

com apoio institucional e do CNPq – MCT. 

Portanto, em 2011, as iniciativas quanto à realização do VIII Encontro de Iniciação Científica e VI 

Mostra de Pós-Graduação, torna-se cada vez mais um compromisso e a ampliação dos valores 

humanísticos e fraternais entre os pesquisadores nas mais diferentes áreas do conhecimento em 

beneficio da cidadania, socialização e a popularização das atividades de ciência e tecnologia em 

nossa região.  

 

 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro                             Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva 
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VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

E  
VI MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO – FATEA 

 
 
1. APRESENTAÇÃO  

 
As Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila - FATEA inserida em seu compromisso de 

responsabilidade social vem ampliando seus esforços no desenvolvimento das atividades científicas 
e na formação de pessoal qualificado para atuação nas diferentes áreas do conhecimento. Suas 
estratégias envolvem distintos níveis pedagógicos e acadêmicos destacando-se o colégio de 
aplicação, a extensão, a iniciação científica e a pós-graduação. 

A coordenadoria de Programas de Pós-graduação e Projetos – PROPOS, Instituto Superior 
de Pesquisa e Iniciação Científica – ISPIC em parceria com os coordenadores dos cursos de 
graduação das Faculdades Integradas Teresa D`Ávila, promoveram o VIII ENCONTRO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA e a VI MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO, realizado nos dias 26 a 28 
de setembro de 2011. 

O programa do evento contemplou atividades científicas, tecnológicas e oficinas, como: 
apresentação de trabalhos orais, painéis, conferências, mini-cursos e oficinas de discussão que 
buscaram a interatividade entre os diretórios de grupos de pesquisas nas diferentes áreas do 
conhecimento. 

. 
 

2. OBJETIVOS 
 
- Divulgar a produção científica desenvolvida pelos alunos das Faculdades Integradas Teresa 
D’Ávila e de outras instituições de pesquisa e ensino superior, nas categorias de iniciação científica 
e pós-graduando; 
- Ampliar as atividades em nível de extensão desenvolvidas nas Faculdades Integradas Teresa 
D’Ávila e em outras Instituições de pesquisa e ensino superior; 
- Estimular o desenvolvimento e a produção de materiais pedagógicos, aplicativos educacionais e 
tecnológicos desenvolvidos pelos alunos e professores pesquisadores; 
- Promover o intercâmbio com colégio de aplicação atuando como campo de pesquisa, socialização 
dos projetos, por meio de trabalhos multidisciplinares. 
 
3. CATEGORIA DOS TRABALHOS 
 

Foram recomendados para obtenção da carta de aceite os trabalhos desenvolvidos pelo 
colégio de aplicação, iniciação científica e pós-graduação nas áreas de conhecimento reconhecido 
pelo CNPq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. CRONOGRAMA E PREVISÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ CIENTÍFICO 
 
Data limite para envio dos resumos: 05/09/2011 

Notificação de Aceite dos Resumos: Fluxo Contínuo 

 
5. ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Exatas, Humanas, Saúde, Biológicas e Ciências Sociais Aplicadas. 
 
6. ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
 
Comunicações Orais e/ou Painéis 
 
7. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 
 
As normas foram disponíveis pelo site: www.fatea.br/cientifica seguindo-se os seguintes campos: 

Título do Trabalho: 

Pesquisador (es) – nome (s) completo (s) e titulação 

E-mail do orientador (obrigatório) 

Apresentador – Nome completo 

Áreas (Exatas, Humanas e Biológicas) 

Curso: 

Instituição (participante externo): 

Endereço residencial do apresentador (rua,nº, bairro, cidade, CEP): 

Resumo: no máximo 2000 caracteres 

Modalidade de apresentação: (oral ou painel) 

Painel: 1,00 x 80,00 cm 

Apresentação oral: 15 minutos no máximo. 

 
9. VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VI MOSTRA DE PÓS-
GRADUAÇÃO – FATEA – 2011 
 
COMISSÃO EXECUTIVA 
 
Prof. Ir. Dra. Olga de Sá – Diretora Geral da FATEA 
Profa. Ir. Raquel Godoy Retz – Vice - Diretora da FATEA 
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – ISPIC - FATEA 
Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva – PROPÓS - FATEA 
Prof. M.Sc. José Luiz de Miranda Alves – Coordenador Pedagógico da FATEA 
 
 
 



 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica, Programas de Pós-Graduação e 
Projetos – PROPÓS, Núcleo de Tecnologia e Informação Diretório Acadêmico, Laboratório de 
Relações Públicas, Núcleo de Publicações, Biblioteca “Conde de Moreira 
Lima”, Agência Experimenta - Comunicação e Design, Escritório Executivo Júnior, Núcleo de 
Ensino à Distância, Coordenadores dos cursos e a Comissão de Própria à Pesquisa - CPA. 

 
 
 
 

 
 

COMITÊ CIENTÍFICO 

Prof. Dr. Rodrigo Barbosa da Fonseca e Albuquerque – UNIFEI 
Prof. Dr. Walter de Carvalho – EEL-USP 
Prof. Dr. Maria Odete Pereira – FATEA 
Prof. M.Sc. Carolina Arantes Pereira – FATEA 
Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – FEG – UNESP 
Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – FATEA – UERJ 
Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – USP – UNISAL 
Prof. Dr. Attilio Converti – Universidade de Genova, Itália 
Prof. Dr. Mary Mitsue Yokosawa – FATEA – FATEC 
Prof. Dr. Mauro Pedro Peres – UNESP – FEG 
Prof. Dr. Neuza Jorge – UNESP 
Prof. André Alves Prado – FATEA – FATEC – EEL/USP – UNISAL 
Prof. M.Sc. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto – INPE 
Prof. Dr. Nádia Rezende Barbosa Raposo – UFJF 
Prof. Dr. Messias Borges Silva – USP – UNESP – FATEA 
Prof. M.Sc. Luiz Fernando da Silva Martins – FATEA 
Prof. M.Sc. Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves – FATEA – FATEC 
Prof. Dr. Marcelino Rivas  – Universidad de Matanzas, Cuba 
Prof. M.Sc. Luiz Carlos Rodrigues – UFF 
Prof. M.Sc. Luciani Vieira Gomes Alvareli – FATEA 
Prof. M.Sc. Miguel Adilson de Oliveira Júnior – FATEA – ESC 
Prof. M.Sc. Maria Cristina Marcelino Bento – FATEA 
Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena – FATEA – UNISAL 
Prof. Regina Helena Leite Alckmin Prudente – FATEA 
Prof. M.Sc. Neide Aparecida Arruda de Oliveira – FATEA 
Prof. M.Sc. Marcílio Farias da Silva – FATEA 
Prof. Dra. Silmara Cristina Baldissera Kabayama – UNIFEI 
Prof. Me. Rodrigo Barbosa da Fonseca e Albuquerque – UNIFEI 
Prof. Dra. Patricia da Silva Lopes- UNIFEI 
Prof. Dr. Leonardo Kyo Kabayama- UNIFEI 
Prof. Dr. Geovani Rodrigues- UNIFEI 
Prof. Dra. Lucilene de Oliveira Rodrigues- UNIFEI 



 
Prof. Me. Marcos Moura Galvão- UNIFEI 
Prof. Dr. Gerson Avelino Fernandes- UNIFEI 

 

 

COMITÊ INSTITUCIONAL 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro - FATEA 

Prof. Me. Luiz Fernando Martins – FATEA 

Prof. Dr. Márcio Evaristo da Silva – FATEA 

Prof. Me. Mara Filomena Falavigña – FATEA 

Prof. Me. Maria Cristina Marcelino Bento – FATEA 

Prof. Me. Stela Maris Leite Carrinho de Araújo –FATEA 

Prof. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira – FATEA 

Prof. Me. Polyana Zappa – FATEA 

Prof. Me. Catarina Rodrigues da Silva – FATEA 

Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – FATEA 

Prof. Me. Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves - FATEA 

Prof. Carlos André Gonçalves – FATEA 

Prof. Me. Rosana Tupinambá Viana Frazilli – FATEA 

Prof. Me. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita – FATEA 

Prof. Dr. Mary Mitsue Yokosawa – FATEA 

Prof. Me. Adriano José Sorbile de Souza – FATEA 

Prof. Dra. Cristiane Karina Malvezzi – FATEA 

Prof. Me. Renata Aparecida de Freitas – FATEA 

Prof. Me. Marcílio Farias da Silva – FATEA 

Prof. Me. Paulo Vinícius de Omena Pina – FATEA 



 
Prof. Me. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo – FATEA 

Prof. Me. Lígia Maria Teixeira de Faria Brezolin – FATEA 

Prof. Me. Fabíola Vieira Cunha – FATEA 

Prof. Me. Ciliana Antero Guimarães da Silva Oliveira – FATEA 

Prof. Dr. Vanessa de Brito Poveda – FATEA 

Prof. Me. André Alves Prado – FATEA 

Prof. Gláucio Jorge de Souza – FATEA 

Prof. Dr. Adilson Melo – UNIFEI 

Leoni Cordeiro – UNESP - FEG 

Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – UNESP - FEG 

Prof. Me. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto- Colégio Delta 

Cristina S. Fukugauchi – Aluna de Doutorado UNESP - FEG 

Prof. Dr. Emerson Augusto Raymundo - UNIFOA 

Prof. Dr. Glauco José Rodrigues de Azevedo - UNIFEI 

Prof. Me. José Wilson J. da Silva - FATEA 

Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – EEL - USP 

Prof. Me. Everaldo Pinheiro Bruno - FATEA 

Bianca Siqueira Martins Domingos – Aluna PIBITI – CNPq - FATEA 
 
Élder Lopes – Bolsista ATNM – CNPq - FATEA 

Camila Loricchio Veiga – Aluna PIBIC – CNPq - FATEA 
 
Paula Mayumi Hashimoto – Aluna PIBITI – CNPq - FATEA 

Eriane Carvalho – FATEA 

Luana Aparecida Faustino das Chagas - Aluna PIBIC-EM – CNPq 
 
 
 
 
Leonardo Barbosa da Silva- Aluno PIBIC-EM – CNPq 



 
COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 

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

 
 

TRABALHOS RECEBIDOS NOS ENCONTROS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 
MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2007 A 2011 

 

 
 
 
TRABALHOS APRESENTADOS POR CURSO DA FATEA NO VIII ENCONTRO 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VI MOSTRA DE PÓS GRADUAÇÃO 
 

 



 
RELAÇÃO POR ÁREA DE CONHECIMENTO DOS TRABALHOS 

APRESENTADOS NO ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOSTRA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO - FATEA 

 

 
 

 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA E VI MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO FATEA 
 

Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP, Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, 

Universidade de Volta Redonda – UNIFOA, Universidade de Campinas – UNICAMP, 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, Faculdade Dom Bosco, Universidade Estadual 

de São Paulo/Campus Guaratinguetá – UNESP – FEG, Universidade Salesiana – UNISAL, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Instituto Santa Teresa – IST, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC, Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro – FATEC, 

Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá – FATEC, Faculdade de Tecnologia de 

Pindamonhangaba – FATEC, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, Faculdade de 

Pindamonhangaba – FAPI, Liebherr, BASF, Universidade de Taubaté – UNITAU, Faculdades 

Integradas de Cruzeiro - FIC, Universidade Paulista – UNIP, Faculdade Estácio de Sá, CENSA, 

Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, Colégio Delta, Escola Estadual Professor Luiz de 

Castro Pinto e Centro Paula Souza – ETEC. 

 
 
 



 

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO 
 

Segunda-feira – 26/09 
 

Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 10:00 h – 11:00 h 

 
Mediadores: Mara Filomena Falavigña, Rosana Tupinambá Viana Frazilli 
 
HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

10:00h – 10:10h 
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS ADOLESCENTES DENTRO DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO PÚBLICO E PRIVADO 

10:10h – 10:20h 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA X HOSPITAL: A 

INTERSETORIALIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE FLUXO DE 

REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA PARA ACOMPANHA MENTO DE 

SÍTIO CIRÚRGICO 

10:20h – 10:30h CUIDADOR DE IDOSO E O CONTEXTO FAMILIAR 

10:30h – 10:40h PACIENTES PORTADORES DE ASMA 

10:40h – 10:50h 

ESTUDO DE PREVALÊNCIA DA INCONTINÊNCIA URINARIA NO 

TERCEIRO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO EM UM PROGRAMA DE PRÉ-

NATAL DE UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA 

10:50h – 11:00h QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM ÚLCERA POR PRESSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Segunda-feira – 26/09 
 

Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus 

Horário: 10:00 h – 11:00 h 

 

Mediadores: Ana Beatriz P. da Silva Morita, Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
TÍTULO DOS TRABALHOS 

ALZHEIMER, DESAFIOS DO CUIDADOR 

HUMANIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO 

VIVENDO BEM E MELHOR COM QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE 

ATEROSCLEROSE E EXERCÍCIO FÍSICO EM IDOSOS 

ACOMPANHAMENTO DO PERCENTIL PESO/IDADE EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

SAÚDE DO HOMEM NA REDE PÚBLICA 

MOTIVOS QUE LEVAM OS PACIENTES COM TUBERCULOSE A ABANDONAREM O TRATAMENTO 

FÍSTULA ARTERIOVENOSA 

A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS & ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

ESPIRITUALIDADE E O TRANSTORNO DISSOCIATIVO 

TRABALHO EM EQUIPE NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: A VISÃO DO PROFISSIONAL 

ENFERMEIRO 

CONHECIMENTO ACERCA DA NEOPLASIA DE MAMA MASCULINA EM ESTUDANTES DE UMA 

FACULDADE NO INTERIOR PAULISTA 

CAPACITAÇÃO DO ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO ATENDIMENTO DA 

MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, EM TRÊS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 

AS CONSEQÜÊNCIAS DA DUPLA JORNADA NAS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARAIBA 

ESTUDO SOBRE ALTERAÇÕES POSITIVAS QUE A TERAPIA DO RISO TRAZ AO QUADRO CLINICO 

DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

SEXUALIDADE ADOLESCÊNCIA: CONHECENDO E ESCLARECENDO AS DÚVIDAS 

 
 



 

Segunda-feira – 26/09 
 

Abertura Oficial – Direção e Comissão Organizadora 
Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 21:00 h – 22:00 h 

 
Mediadores: Luiz Fernando Martins/ Eriane Carvalho/ Paulo Sena 
HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

21:00h – 21:10h O PAPEL ECOLÓGICO DE BROMELIÁCEAS NA MATA ATLÂNTICA 

21:10h – 21:20h 
INTERFERÊNCIA DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS NA 

TRANSMISSÃO DE DADOS 

21:20h – 21:30h CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE POR REDES NEURAIS 

21:30h – 21:40h 

A MONOCULTURA DO EUCALIPTO E SUA INFLUÊNCIA NO QUADRO 

SÓCIO ECONÔMICO E NA PAISAGEM DO MUNICIPIO DE CRUZEIRO – 

SP 

21:40h – 21:50h ANÁLISE DAS PERSONAGENS DO DESENHO ANIMADO OS SIMPSONS 

21:50h – 22:00h 

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: O IMPACTO DA RAZÃO E DA 

EMOÇÃO NOS AGENTES ECONÔMICOS DO MERCADO FINANCEIRO 

BRASILEIRO 

 
Sessão Oral 

Local: Auditório Prof. Pasin 
 
Mediadores: Glauco José Rodrigues Azevedo/ Everaldo Bruno / Paula Hashimoto 

21:00h – 21:10h 
SÍNTESE DE OXIMAS A PARTIR DE ALDEÍDOS, EMPREGANDO-SE 

TÉCNICAS BASEADAS NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

21:10h – 21:20h 
FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE DA LINGUAGEM 

JORNALÍSTICA INFANTIL 

21:20h – 21:30h 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS NO SETOR DE RECURSOS 

HUMANOS 

21:30h – 21:40h CONFLITOS DE GERAÇÕES NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

21:40h – 21:50h 
OS GÊNEROS DISCURSIVOS: POESIA, PARLENDA, FÁBULAS, CONTOS 

COMO FATOR DE MOTIVAÇÃO NA LEITURA (5º ANO) 

21:50h – 22:00h 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES FITOSSANITÁRIAS DE UMA 

PLANTAÇÃO DE CAESALPINIAECHINATANA “ESCOLA ESTADUAL 

GABRIEL PRESTES” 



 
Sessão Oral 

Local: Sala de Reuniões – Bloco Teresa de Jesus 
 
Mediadores: Neide Aparecida Arruda de Oliveira/ Bianca Siqueira/ Camila Veiga 

21:00h – 21:10h TV CORPORATIVA NO MUNICÍPIO DE LORENA: UMA EXPERIÊNCIA  

21:10h – 21:20h 
GESTÃO DE PROCESSOS APLICADO NA ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

21:20h – 21:30h ANÁLISE DO VÍDEO-CLIPE JEREMY – PEARL JAM 

21:30h – 21:40h DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL MULTIMÍDIA: ESTAÇÃO VALE 

21:40h – 21:50h A ARTE DE MANIPULAR CONSCIÊNCIAS 

 
 
 

Sessão Oral 
Local: Sala 20 – Aquário 

 
Mediadores: Márcio Evaristo da Silva 

21:00h – 21:10h 
COMPOSIÇÃO DA BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA E PRINCIPAIS 

PRODUTOS DERIVADOS DA ETAPA DE PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO 

21:10h – 21:20h 

A IMPORTÂNCIA DA EXTRAÇÃO COM SOLVENTES NA REMOÇÃO DE 

COMPONENTES NÃO-ESTRUTURAIS DO BAGAÇO DE CANA-DE-

AÇÚCAR 

21:20h – 21:30h 
CONJUNTOS METÁLICOS MONTADOS COM INTERFERÊNCIA: 

EVOLUÇÃO DA FORÇA DE ADERÊNCIA EM FUNÇÃO DO TEMPO 

21:30h – 21:40h 
QUEIMADAS: CAUSAS E PRECAUÇÕES - FOCOS NO BRASIL E VALE 

DO PARAÍBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Segunda-feira – 26/09 
 

Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus 

Horário: 21:00 h – 22:00 h 

 
                   Mediadores: André Alves Prado, Maria Cristina Marcelino Bento  

TÍTULO DOS TRABALHOS 
PLANTAS MEDICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DO TIPO POLÍMERO/SILICATOS 

LAMELARES (PLSN) PELA TÉCNICA DE POLIMERIZAÇÃO EM EMULSÃO VIA RAFT 

A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA DE BILL GATES A FRENTE DA MICROSOFT 

A EXPANSÃO DA EMPRESA HEWLETT PACKARD NO RAMO DA TECNOLOGIA 

DELEGAÇÃO, CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO 

ATRAVÉS DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 

DESENVOLVIMENTO DE MOBILIÁRIO MODULAR CAMBIÁVEL PARA AMBIENTES DE 

ENTRETENIMENTO RESIDENCIAL UTILIZANDO O BAMBU COMO MATÉRIA PRIMA 

OTIMIZAÇÃO DO ÂNGULO DE AFIAÇÃO DA FERRAMENTA DE AÇO RÁPIDO PARA 

TORNEAMENTO DE NIÓBIO EM TORNO CNC UTILIZANDO MÉTODO DE TAGUCHI 

SÍNTESE DE NANOCOMPÓSITOS DO TIPO POLÍMERO/SÍLICA COLOIDAL PELA TÉCNICA 

DE POLIMERIZAÇÃO VIA RADICAL LIVRE VIVA/CONTROLADA RAFT EM EMULSÃO 

UTILIZAÇÃO DA LIGNINA DO BAMBU E FIBRAS NATURAIS COMO REFORÇO EM 

COMPÓSITOS DE POLIURETANA 

DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 

CRIANÇAS, MENORES DE 10 ANOS, EM VEÍCULOS 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: COMPUTAÇÃO EM NUVEM ATRAVÉS DO “ICLOUD” – 

APPLE COMPUTERS INCORPORATION 

TRATAMENTO DE EFLUENTES UTILIZANDO DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO 

NOVA PROPOSTA DE OBTENÇÃO DE BIOETANOL A PARTIR DE HIDROLISADO 

HEMICELULÓSICO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM BIORREATOR STR TIPO 

CESTA OPERANDO COM CÉLULAS IMOBILIZADAS 

GERENCIAMENTO DE CRISES NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA EMPRESA: A 

IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO GESTOR 

UMA PROPOSTA PAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BIBLIOTECA EM REDE 

SOCIAL 



 
DESENVOLVIMENTO DA MARCA E IDENTIDADE PESSOAL 

DESIGN DE SUPERFÍCIE:DESENVOLVIMENTO DO PROJETO GRÁFICO DE ESTAMPA 

PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE TÊXTIL 

ILUSTRAÇÃO EM ROTOSCOPIA PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO EM SÉRIES DE TV 

E FILMES 

 
Terça-feira – 27/09 

 
Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 10:00 h – 11:30 h 

 

Mediadores: Fabíola Vieira Cunha, Cristiane Karina Malvezzi 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

10:00h – 10:10h 
A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO IDOSO 

INSTITUCIONALIZADO VISANDO A QUALIDADE DE VIDA 

10:10h – 10:20h 
SAÚDE MENTAL DOS IDOSOS, NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

10:20h – 10:30h REVISÃO DA LITERATURA ACERCA DA SÍNDROME DO PÂNICO 

10:30h – 10:40h 

ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM AMBULATÓRIO DO 

INTERIOR PAULISTA 

10:40h – 10:50h PACIENTES PORTADORES DE ASMA 

10:50h – 11:00h 
O CUIDADO ESPIRITUAL NO ENSINO E ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM 

11:00h – 11:10h 
CONHECIMENTOS E ATITUDES DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

COM RELAÇÃO À IMUNIZAÇÃO 

11:10h – 11:20h DIREITOS E DEVERES DE GESTANTES PORTADORAS DE HIV/AIDS 

11:20h – 11:30h 
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM UMA 

CIDADE DO VALE DO PARAÍBA: UM ESTUDO DE CASO 

 
 
 
 



 

Terça-feira – 27/09 
 

Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus 

Horário: 8:20 h – 9:20 h 

 

Mediadores: Catarina Rodrigues da Silva, Gláucio Jorge de Souza, Regina Célia 
 

TÍTULO DOS TRABALHOS 
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 

DIFICULDADES ENFRENTADAS POR PACIENTES ACOMETIDOS POR LESÃO MEDULAR: COMO 

LIDAR COM AS LIMITAÇÕES 

ÍNDICE DE MORTALIDADE MATERNA DO INTERIOR DE UMA CIDADE PAULISTA 

QUALIDADE DE VIDA: UM CONCEITO IMPORTANTE PARA A TERCEIRA IDADE 

HUMANIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO 

O PAPEL DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE MATERNA 

INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA CICATRIZAÇÃO DE PORTADORES DE ÚLCERA VENOSA 

HOMESOSTASIA MECÂNICA E RISCOS CIRÚRGICOS 

DOENÇA DE ALZHEIMER: DESAFIOS E IMPACTOS NOS CUIDADORES 

LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS QUE LEVAM OS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM AO MAU 

APROVEITAMENTO DO CURSO 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA MOLA HIDATIFORME: REVISÃO CIENTÍFICA 

CÂNCER DE PRÓSTATA: TRATAMENTO RADIOTERÁPICO X SEXUALIDADE 

IMPACTO PSICOSSOCIAL NA FAMÍLIA DE PORTADORES DE DEMÊNCIA 

PERFIL DAS TRABALHADORAS GESTANTES DE UM MUNICÍPIO DO VALE PARAÍBA 

A IMPORTANCIA DA TOMADA DE DECISÃO NO PROCESSO DE QUALIDADE EM 

GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM 

A IMPORTÂNCIA DO EXAME CITOPATOLÓGICO NA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE ÚTERO 

IMPLEMENTAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

SAÚDE DO HOMEM: ACESSIBILIDADE AS UNIDADES ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

A IMPORTÂNCIA DO AUTO CUIDADO EM PACIENTE DIABÉTICO 

O IMPACTO DA IMUNIZAÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

MOTIVOS QUE LEVAM OS PACIENTES COM TUBERCULOSE A ABANDONAREM O TRATAMENTO 

SÍNDROME DE HELLP- MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 



 
PROMOÇÃO DA SAÚDE EM DOENÇAS CRÔNICAS 

GESTÃO DA QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: CONHECIMENTO E ATUAÇÃO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA COMUNIDADE 

IDOSOS E O HIV 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 

DO PACIENTE COM ENFISEMA PULMONAR 

 
Terça-feira – 27/09 

 
Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 21:00 h – 22:00 h 

Mediadores: Adriano Sorbile, Adilson da Silva Mello 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

21:00h – 21:10h 
PROJETOS SOCIOACADÊMICOS: A PRÁTICA DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ISECENSA  

21:10h – 21:20h 

TRATAMENTOS TÉRMICOS DE SOLUBILIZAÇÃO E DE 

ENVELHECIMENTO DA SUPERLIGA À BASE DE NÍQUEL INCONEL 

713LC (LOW CARBON) 

21:20h – 21:30h 
DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA DOUTOR PEIXOTO 

DE CASTRO NO MUNICÍPIO DE LORENA – SP 

21:30h – 21:40h 
A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS 

ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

21:40h – 21:50h APLICAÇÃO MÓVEL PARA A COPA DO MUNDO NO BRASIL 

21:50h – 22:00h 
ESTUDO E APLICAÇÃO DOS TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE DO 

ALUMÍNIO NA ÁREA AERONÁUTICA, DESIGN E ARQUITETURA 

 
 
 
 
 
 



 
 Sessão Oral 

Local: Auditório Professor Pasin 
 

Mediadores: Cristina Fukugauchi, Eduardo Codaro 
21:00h – 21:10h SERIADO A BIBLIOTECA MÁGICA 

21:10h – 21:20h 

CRIAÇÃO DE UM DESENHO ANIMADO: MOSTRANDO OS PONTOS 

TURÍSTICOS DO BRASIL E DO MUNDO E SUAS RIQUEZAS 

NATURAIS, ENFATIZANDO UMA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO 

AMBIENTE 

21:20h – 21:30h 
COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DO ESTRATO ARBÓREO DA 

VEGETAÇÃO RIPÁRIO DO RIBEIRÃO ITAIM – TAUBATÉ/SP 

21:30h – 21:40h 
A INFLUÊNCIA DA PROPAGANDA NO CONSUMO DE ALIMENTOS 

PARA CRIANÇAS 

21:40h – 21:50h PORTO SECO EM LORENA: ECONOMIA E EMPREENDEDORISMO? 

21:50h – 22:00h 
AVALIAÇÃO DE ANTIOXIDANTES NA ESTABILIZAÇÃO DO SISTEMA 

POLIURETÂNICO PBLH/IPDI 

 
Sessão Oral 

Local: Sala 20 –Aquário 
 

Mediadores: Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves 

21:00h – 21:10h 

ATRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS, 

ORGANIZAÇÕES, SISTEMAS E MÉTODOS (OSM), GESTÃO DE 

PESSOAS 

21:10h – 21:20h 

LINHA E ASSESSORIA INTEGRADA AO SETOR DE RECURSOS 

HUMANOS DE FORMA ESTRATÉGICA VISANDO A MINIMIZAR 

CONFLITOS 

21:20h – 21:30h 
CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

21:30h – 21:40h 
A DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COMO FOMENTO AO 

EMPREENDEDORISMO AUDIOVISUAL 

21:40h – 21:50h 
UTILIZAÇÃO DE HIDROLISADO HEMICELULÓSICO PARA 

PRODUÇÃO DE ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 

21:50h – 22:00h 
HIDRÓLISE ÁCIDA DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR: EFEITO NO 

TEMPO DE HIDRÓLISE 

22:00h- 22:10h CLIMATOLOGIA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 



 

22:10h – 22:20h 

ESTUDO DA ESTABILIDADE DO CONTROLE PROPORCIONAL DA 

TEMPERATURA NO PROCESSO CONTÍNUO DE NITRAÇÃO DA 

CELULOSE 

 
Sessão Oral 

Local: Sala de Reuniões – Bloco Teresa de Jesus 
  

Mediadores: Marcílio Farias da Silva e Paulo Sena 

21:00h – 21:10h 
CALIBRAÇÃO ANEMOMÉTRICA USANDO PROCESSAMENTO DE 

IMAGENS 

21:10h – 21:20h 

ESTUDO DA APA SERRA DA MANTIQUEIRA NO MUNÍCIPIO DE 

CRUZEIRO – SP, UTILIZANDO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA E GEOPROCESSAMENTO 

21:20h – 21:30h 
VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES COM XEN CITRIX: ESTUDO DE 

CASO NA FATEC CRUZEIRO 

21:30h – 21:40h 
A INTERAÇÃO E A CONVERSAÇÃO LITERÁRIA NO ROMANCE O 

CASAMENTO DE NELSON RODRIGUES 

21:40h – 21:50h 

GESTOR ESCOLAR E ENSINO DE CIÊNCIAS NO PERÍODO DO 

REGIME MILITAR, INCULTURAÇÃO CIENTÍFICA PARA O SÉCULO 

XXI 

21:50h – 22:00h 
UMA REFLEXÃO SOBRE A LINGUAGEM DO PENSAR NA PRÁTICA 

DOCENTE 

22:00h – 22:10h 
VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS GEOGRÁFICAS: UM ESTUDO COM 

ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terça-feira – 27/09 
 

Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus 

Horário: 21:00 h – 22:00 h 
 

Mediadores: Adriano José Sorbile de Souza, Stela Maris Leite Carrinho de Araújo,  

José Wilson, Emerson Raymundo e Humberto Felipe 
TÍTULO DOS TRABALHOS 

BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA PARA COMPUTAÇÃO EM NUVEM NO BRASIL 

DESIGN GRÁFICO SOB CRITÉRIOS DO ECODESIGN: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 

DE PRODUTO GRÁFICO VISANDO A REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS AMBIENTES DA ESCOLA INFANTIL MUNDO 

FELIZ/IST - LORENA – SP 

JOGOS PEDAGÓGICOS: COM ÊNFASE NO ENSINO FUNDAMENTAL 1 

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VITAMINA C EM CHÁ DE HIBISCUS 

SABDARIFFA IN NATURA 

IMPLEMENTAÇÃO DE VOIP NA FATEC – GUARATINGUETÁ 

BRASIL E EUA – POLÍTICAS MONETÁRIAS E SUAS INFLUÊNCIAS NAS RELAÇÕES 

ECONÔMICAS ENTRE OS PAÍSES (2008 A 2011) 

REDESIGN DE UMA PLANTA DE SISTEMA ALIMENTADOR DE AUTOCLAVE 

ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE ONDAS DE GRAVIDADE GERADAS POR DESCARGAS 

ELÉTRICAS E FORMAÇÃO DE BOLHAS IONOSFÉRICAS 

CONHECIMENTOS CIENTÍFICO E TRADICIONAL SOBRE A MASTOFAUNA DOS 

MUNICÍPIOS DE AREIAS E SÃO JOSÉ DO BARREIRO, VALE DO PARAÍBA, ESTADO DE 

SÃO PAULO, BRASIL 

DESENVOLVIMENTO DE UNIFORME PARA TRABALHADORES COLETORES DE LIXO 

URBANO 

A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA EMPRESA ITAUTEC 

BUSINESS INTELIGENCE (BI- MICROSOFT) NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES 

ECOBLOCK – TIJOLO ECOLÓGICO 

O PROCESSO DE INOVAÇÃO COMO VANTAGEM COMPETITIVA DA GOOGLE 

UTILIZAÇÃO DA FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA NA DEGRADAÇÃO DE COMPOSTOS 

POLUENTES ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

ESTUDO DO MÉTODO ESTATÍSTICO DE TAGUCHI UTILIZANDO OS PROCESSOS 
OXIDATIVOS AVANÇADOS NO PRÉ-TRATAMENTO DE EFLUENTES DE RESINAS DE 

POLIÉSTER 



 
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE DECOMPOSIÇÃO DE BATOM PARA 

DETERMINAÇÃO DE CD POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM FORNO 

DE GRAFITE (EAA-FG) 

O FOCO DA EMPRESA INTEL EM NOVAS TENDÊNCIAS DE TV INTERATIVA 

BIOETANO: O POTENCIAL E OS DESAFIOS DE UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL 

DIVERSIDADE PALINOLÓGICA DE POACEAE NO CAMPOS DE CIÊNCIAS AGRARIAS NA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – SP 

MÚSICA: PARA ENSINAR, APRENDER E EDUCAR 

DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ATUAL DE TI PARA A ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS 

ITIL 

REDESIGN DO INFORMATIVO O APÓSTOLO 

PROJETO EDITORIAL DO ÉPICO ÍNDIANO RAMAYANA 

DESENVOLVIMENTO DE UMA TÉCNICA DE MODELAGEM 3D PARA ROSTOS À PARTIR 

DA ANATOMIA HUMANA E DOS EDGE-LOOPS 

DESENVOLVIMENTO DE UM ESTOJO PARA PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL 

DESENVOLVIMENTO DE BRINQUEDO: BONECO ARTICULADO SOLDADO DE ELITE 

DESIGN GRÁFICO SOB CRITÉRIOS DO ECODESIGN 

ANÁLISE E PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

NAS EMBALAGENS DA MARCA SIGAM BEAUTY 

INTERFACE DE HQ (HISTÓRIA EM QUADRINHOS) PARA TABLET PC (IPAD) 

 
Quarta-feira – 28/09 

 
Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 10:00 h – 11:40 h 

 
Mediadores: Vanessa de Brito Poveda, Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

10:00h – 10:10h 
HIPERTENSÃO DO AVENTAL BRANCO: UMA ANÁLISE 

BIBLIOGRÁFICA 

10:10h – 10:20h NOVA TECNOLOGIA CIRÚRGICA: ROBÓTICA 

10:20h – 10:30h 
TERRITORIALIZAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE 

10:30h – 10:40h TUBERCULOSE E SEU CONTROLE EM AMBIENTE PRISIONAL 



 

10:40h – 10:50h 

CONTAMINAÇÃO DE PUNHOS DE JALECO DOS ACADÊMICOS 

DE ENFERMAGEM NAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

10:50h – 11:00h 

O IMPACTO APÓS A INSERÇÃO DA AUDITORIA INTERNA EM 

UMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE MÉDIO PORTE DO VALE DO 

PARAÍBA 

11:00h – 11:10h HUMANIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO 

11:10h – 11:20h 
O PAPEL DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO PRÉ 

HOSPITALAR EM POLITRAUMATIZADO 

11:20h – 11:30h 
A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE 

11:30h – 11:40h 

A SUPERVISÃO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), 

SEGUNDO A PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS E AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 
Quarta-feira – 28/09 

 
Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus 

Horário: 10:00 h – 11:00 h 

 
         Mediadores: Ciliana Antero Guimarães da Silva Oliveira, Rosana Tupinambá Viana Frazilli e Adilson Melo 

TÍTULO DOS TRABALHOS 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ACERCA DA QUALIDADE DE VIDA E NUTRICIONAL DE 

DOCENTES UNIVERSITÁRIOS 

HUMANIZAÇÃO EM UTI NEONATAL: DIFICULDADES IDENTIFICADAS PELA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

IDENTIFICAR O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS COM CATETER 

PERIDURAL PARA EVITAR COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIO 

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

HIPERSENSIBILIDADE EM PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA DE MEMBROS INFERIORES QUE 

FAZEM O USO DE BOTA DE UNNA 

HEPATOMEGALIA, UMA DE SUAS CONSEQUENCIAS: CIRROSE HEPÁTICA 

A ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL 

 



 
CONHECIMENTO ACERCA DA NEOPLASIA DE MAMA MASCULINA EM ESTUDANTES DE UMA 

FACULDADE NO INTERIOR PAULISTA 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM POR MEIO DE AUDITORIA 

IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO AO HOMEM A ESF 

CAPACITAÇÃO DOS BRIGADISTAS PARA PLANO DE EVACUAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS 

IMPLANTAÇÃO DO MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM DA 

FATEA (ESPAÇO SAÚDE IRENE AUGUSTO) 

DISTÚRBIOS NEURODEGENERATIVOS NO IDOSO E TIPOS DE DEMÊNCIAS 

ABORDAGEM DO PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA PELO ENFERMEIRO NA SAÚDE PÚBLICA 

O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA HANSENÍASE 

OS IMPACTOS DA ASMA 

A NÃO PROCURA DOS HOMENS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

IMPACTO PSICOSSOCIAL NA FAMÍLIA DE PORTADORES DE DEMÊNCIA 

IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA A INCLUSÃO DOS ADOLESCENTES NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LORENA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA NARCOLEPSIA 

A PROBLEMÁTICA DAS DOENÇAS RENAIS CRÔNICAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

A ENFERMAGEM FRENTE AO PACIENTE PORTADOR DE DPOC 

AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES PORTADORES DE IRC PERANTE O TRATAMENTO DE 

HEMODIÁLISE 

COMO AVALIAR A QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA EM 

BUSCA DE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA 

CÂNCER DE PRÓSTATA: TRATAMENTO RADIOTERÁPICO X SEXUALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quarta-feira – 28/09 
 

Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 21:00 h – 22:10 h 

 

Mediadores: Carlos André Gonçalves, Nelson Matias 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 
21:00h – 21:10h ESTUDO SOBRE PROVEDORES DE NUVEM PRIVADA 

21:10h – 21:20h 

ANÁLISE DA USABILIDADE DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO DA 

QUALIDADE E TEMPOS E MÉTODOS EM EMPRESAS DE MÉDIO E 

GRANDE PORTE DO VALE DO PARAÍBA/SP 

21:20h – 21:30h 
MODA OCUPADA - RECORTE DE UMA ABORDAGEM SOBRE OS SETE 

PECADOS CAPITAIS 

21:30h – 21:40h 
FITOSSOCIOLOGIA EM ESTRATO HERBÁCEO DA VEGETAÇÃO 

RIPÁRIA DO RIBEIRÃO ITAIM – TAUBATÉ/SP 

21:40h – 21:50h A INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE TELEVISIVA NA VIDA DAS CRIANÇAS 

21:50h – 22:00h 
COMPOSIÇÃO FLORISTICA UTILIZADA EM PAISAGISMO NO CAMPUS 

DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

22:00h – 22:10h  
INCLUSÃO SOCIAL: EDUCADOR SUPERANDO LIMITES E VENCENDO 

PRECONCEITO 

 
 

Sessão Oral 
Local: Auditório Professor Pasin 

 
Mediadores: Gilbert Silva e Rosinei Ribeiro 

21:00h – 21:10h 
A DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA E SUAS CONSEQUENCIAS JURÍDICAS 

NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

21:10h – 21:20h 
PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS EM FEIRA LIVRE DA 

CIDADE DE CACHOEIRA PAULISTA, SP 

21:20h – 21:30h 
FORMAÇÃO DO PEDAGOGO-DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO INÍCIO 

DE CARREIRA EM AMBIENTE ESCOLAR 

21:30h – 21:40h 
TELENOVELA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DO PERFIL DO 

TELESPECTADOR 

21:40h – 21:50h DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM METÁLICA PARA INDÚSTRIA  



 

21:50h – 22:00h 
DEGRADAÇÃO DO POLIPROPILENO (PP) E POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD) COM FIBRAS DE BANANA EM DIFERENTES MEIOS 

 
Sessão Oral 

Local: Sala de Reuniões Bloco Teresa de Jesus 
 

Mediadores: Polyana Zappa e Eriane  
21:00h – 21:10h A TELEVISÃO POR DETRÁS DAS CÂMERAS 

21:10h – 21:20h A POPULARIZAÇÃO DO FUTEBOL ATRAVÉS DO RÁDIO 

21:20h – 21:30h 
BEBETECA ESTIMULO A FORMAÇÃO DO LEITOR – UM ESTUDO EM 

CRECHES MUNICIPAIS 

21:30h – 21:40h SONHOS: UMA FERRAMENTA DO UNIVERSO JOVEM 

21:40h – 21:50h 
AS DIFERENÇAS DAS GRADES DE PROGRAMAÇÃO DAS TELEVISÕES 

BRASILEIRA E PORTUGUESA 

21:50h – 22:00h YOUTUBE, O MAIS NOVO SHOW DE CALOUROS 

 
 

Sessão Oral 
Local: Sala 20 – Aquário   

 
Mediadores: Henrique Galvão 

21:00h – 21:10h A VIOLÊNCIA URBANA NUM CONTO DE RUBEM FONSECA 

21:10h – 21:20h 
A EFETIVIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO 

COMÉRCIO ELETRÔNICO 

21:20h – 21:30h 
RECURSOS DA PROPAGANDA PARA ATINGIR AS NECESSIDADES DO 

PÚBLICO-ALVO 

21:30h – 21:40h 
ENTRE A BONECA E O CHICOTE: IMAGENS DA INFÂNCIA NEGRA EM 

MONTEIRO LOBATO E ANA MARIA MACHADO 

21:40h – 21:50h CLIMATOLOGIA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

21:50h – 22:00h EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 
 
 
 
 
 



 
Sessão Oral 

Local: Sala 36 – Bloco Teresa de Jesus  
 
Mediadores: Paulo Omena Pina/ Sabrina Mariotto 

21:00h – 21:10h 

A PEDAGOGIA DA AUTOMONIA DE FREIRE COMO UM DOS FATORES 

DE CONTRIBUIÇÃO PARA A REFLEXÃO DO TRABALHO DA EAD VIA 

INTERNET 

21:10h – 21:20h O PAPEL DA INSTITUIÇÃO NA INCLUSÃO ESCOLAR 

21:20h – 21:30h 

MEMÓRIA DISCURSIVA E RELAÇÃO PODER-SABER QUE PERMEIAM O 

CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA 

ESTRANGEIROS 

21:30h – 21:40h 
A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO SUPERIOR: UM DESAFIO 

PARA EDUCADORES E EDUCANDOS 

21:40h – 21:50h 

“OUTPLACEMENT” COMO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS 

MILITARES TEMPORÁRIOS NO VALE DO PARAÍBA QUE INGRESSAM 

NO MERCADO DE TRABALHO 

21:50h – 22:00h 

A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA POR MEIO DA FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES EM BUSCA DA PRÁXIS DE UMA ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 
Quarta-feira – 28/09 

 
Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus 

Horário: 21:00 h – 22:00 h 
 

          Mediadores: Mary Mitsue Yokosawa, Paulo Sena, Leoni Cordeiro 
TÍTULO DOS TRABALHOS 

DESENVOLVIMENTO DE UMA TAMPA PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS EM CONSERVA 

A CORPORAÇÃO INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE (IBM) E A INOVAÇÃO NA 

PRODUÇÃO DE SUPER COMPUTADORES 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA BASEADO NA ARQUITETURA DE SOFTWARE AS A 

SERVICE E NO MODELO DE CLOUD COMPUTING 

PAPEL DA CONTROLADORIA NAS ORGANIZAÇÕES 

SISTEMAS OPERACIONAIS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: UMA ANÁLISE DO ANDROID 

GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS VERDE: UMA ANÁLISE 



 
ORGANIZACIONAL 

LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DAS ÁRVORES UTILIZADAS NO PAISAGISMO DA 

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CUNHA, SP 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL INTEGRADO AO INDICADOR DE DESEMPENHO 

BALANCED SCORECARD APLICADO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

O MODELO DE NEGÓCIOS DA DELL COMPUTERS COMO DIFERENCIAL ESTRATÉGICO 

PARA SUCESSO NAS VENDAS 

COLEÇÃO DE JÓIAS EM NIÓBIO A PARTIR DOS ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM O 

PROCESSO FOTOGRÁFICO 

A IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2008 NAS 

PEQUENAS EMPRESAS METALÚRGICAS 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PEDAGOGOS POR MEIO DO BLOG 

ANÁLISE DO PROJETO EDITORIAL DIGITAL DAS REVISTAS WIRED E VEJA 

OS LIVROS DA BIBLIOTECA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I: UM ESTUDO 

COMPARATIVO 

VALORIZAÇÃO DA FRAÇÃO HEMICELULÓSICA DE BIOMASSAS VEGETAIS A PARTIR DE 

SEU APROVEITAMENTO EM BIOPROCESSOS 

ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS UTILIZADOS NOS JARDINS DA CIDADE DE APARECIDA E 

LORENA- SP 

A ESTRATÉGIA DA DELL COMPUTER PARA OBTER SUCESSO NAS VENDAS 

SOFTWARE EDUCATIVO COMO AUXÍLIO NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA: UMA 

EXPERIÊNCIA UTILIZANDO AS QUATRO OPERAÇÕES COM ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

A EMPRESA APPLE COMO SINÔNIMO DE INOVAÇÃO NO MERCADO TECNOLÓGICO 

A "DESCONSTRUÇÃO" DA TRAJETÓRIA DOCENTE PAULISTA 

DESIGN DE INTERFACE: DIAGRAMAÇÃO DE APLICATIVO PARA JORNAL EM 

DISPOSITIVOS MÓVEIS SMARTPHONE COM APLICAÇÃO EM JAVA 

PROPOSTA DE LAYOUT PARA INTERFACE DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL PARA EDIÇÃO ESPECIAL DE MAQUIAGENS DA MARCA 

M.A.C. 

 

 

 

 

 



 
MELHORES TRABALHOS – VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VI 

MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Título do Trabalho Pesquisadores 
Envolvidos 

Orientador Curso Instituição 

 
A EFETIVAÇÃO DA 

CIDADANIA POR MEIO DA 
FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES EM BUSCA 
DA PRÁXIS DE UMA 

ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

Bruna Aparecida do 
Nascimento Bacico 

Maria Cristina 
Bento 

Pós-Graduação: 
Especialização 

FATEA 

 
EMPREENDEDORISMO E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Arlete Cândido Monteiro 
Vieira 

- Administração FAPI 

 
CLASSIFICAÇÃO E 

ANÁLISE POR REDES 
NEURAIS 

Anderson Sene Gonçalves, 
Fabiano Sinhorelli 

Danasceno 

Luís Fernando de 
Almeida 

 

Tecnologia em 
Informática 

FATEC 
Cruzeiro 

 
SÍNTESE DE OXIMAS A 
PARTIR DE ALDEÍDOS, 

EMPREGANDO-SE 
TÉCNICAS BASEADAS NO 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Daniele Cristina de Oliveira 
Faria, Juliana Aparecida 

dos Santos Leite, Antônio 
Aarão Serra 

Jayne Carlos de 
Souza Barboza 

 

Engenharia 
Industrial Química 

EEL - USP 

 
A DEMOCRATIZAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO COMO 

FOMENTO AO 
EMPREENDEDORISMO 

AUDIOVISUAL 
 

Gustavo Monteiro da Silva 
Carlos 

Alacir Gonçalves 
de Arruda 

 

Comunicação 
Social 

FATEA 

DESIGN DE SUPERFÍCIE: 
DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO GRÁFICO DE 

ESTAMPA PARA 
APLICAÇÃO EM 

SUPERFÍCIE TÊXTIL 

Jéssica Elaine Pereira de 
Aquino 

Paulo Omena Pina Desenho 
Industrial 

 

FATEA 

 
DESENVOLVIMENTO DE 

UMA TÉCNICA DE 
MODELAGEM 3D PARA 
ROSTOS A PARTIR DA 
ANATOMIA HUMANA E 

DOS EDGE-LOOPS 
 
 
 
 
 

Eduardo Felipe Alves Cruz Valdir Silva 
Brandão 

Desenho 
Industrial 

 

FATEA 



 
 

ESTUDO E APLICAÇÃO 
DOS TRATAMENTOS DE 

SUPERFÍCIE DO ALUMÍNIO 
NA ÁREA AERONÁUTICA, 
DESIGN E ARQUITETURA 

Karla Cristina Bastos de 
Souza, Rosinei Batista 

Ribeiro, Jhonatan José de 
Souza 

Jorge Luiz Rosa Desenho 
Industrial 

 

FAT
EA 

 
CONTAMINAÇÃO DE 

PUNHOS DE JALECO DOS 
ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM NAS 
PRÁTICAS ASSISTENCIAIS 
EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Valéria de Siqueira Mota, 
Carla Auxiliadora 

Margarido, Cristiane Karina 
Malvezzi da Silva, Tamires 

Monteiro Villas Boas 

Vanessa de Brito 
Poveda 

Enfermagem FATEA 

 
A ESPIRITUALIDADE NO 
CONTEXTO DA SAÚDE 

MENTAL 

Fabiano Fernandes de 
Oliveira 

Rosana Tupinambá 
Viana Frazilli 

 

Enfermagem FATEA 

 
VIRTUALIZAÇÃO DE 

SERVIDORES COM XEN 
CITRIX: ESTUDO DE CASO 

NA FATEC CRUZEIRO 
 
 

Felipe Luiz Bueno Modesto Luiz Eduardo 
Guarino de 

Vasconcelos 

Redes de 
Computadores 

 

FATEC- 
Guaratinguet

á 

 
TRATAMENTO DE 

EFLUENTES UTILIZANDO 
PROCESSOS OXIDATIVOS  

AVANÇADOS 
 

Paula Nogueira de Rossi, 
Ana Paula Barbosa 

Rodrigues de Freitas, 
Vinícius Nobre dos Santos, 

Ivy dos Santos Oliveira 

Messias Borges 
Silva 

 

Engenharia 
Química/Industrial 

e Materiais 

EEL - USP 

 
DIFICULDADES 

ENFRENTADAS POR 
PACIENTES ACOMETIDOS 

POR LESÃO MEDULAR: 
COMO LIDAR COM AS 

LIMITAÇÕES 
 

Elidiane Cristina Silva, 
Francisco José da Costa, 
Meire Cristiane Ramos, 
Gláucio Jorge de Souza 

Ana Beatriz Pinto 
da Silva Morita 

 

Enfermagem FATEA 

 
PERFIL DAS 

TRABALHADORAS 
GESTANTES DE UM 
MUNICÍPIO DO VALE 

PARAÍBA 

Vilma Helena Vilas Boas Catarina Rodrigues 
da Silva 

Enfermagem FATEA 

 
CONHECIMENTOS E 

ATITUDES DOS TÉCNICOS 
DE ENFERMAGEM COM 

RELAÇÃO À IMUNIZAÇÃO 

Gabriela Uchôas de 
Oliveira Assis, Adriani de 
Freitas, Kariza Setubal 

Rangel, Ângela Tamires 
Corrêa, Geisa Viana, 
Andressa dos Santos 

Kátia Margareth 
Bitton de Moura 

Enfermagem FATEA 

 
SERIADO A BIBLIOTECA 

MÁGICA 
 
 
 

Wendel Teles, Marcelo 
Gouvêa 

 

Jefferson Moura Comunicação 
Social 

FATEA 



 
 

A ARTE DE MANIPULAR 
CONSCIÊNCIAS 

 

Elias Pereira Júnior Jefferson Moura Comunicação 
Social 

FATEA 

 
LEVANTAMENTO QUALI-

QUANTITATIVO DAS 
ÁRVORES UTILIZADAS NO 

PAISAGISMO DA ÁREA 
URBANA DO MUNICÍPIO 

DE CUNHA, SP 

André Barbosa Santos Luiz Fernando da 
Silva Martins 

Biologia 
 

FATEA 

 
DEGRADAÇÃO DO 

POLIPROPILENO (PP) E 
POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD) COM 
FIBRAS DE BANANA EM 

DIFERENTES MEIOS 

Paula Mayumi Hashimoto, 
Daniela Regina Mulinari, 
Jorge Luiz Rosa, Nelson 

Tavares Matias 

Rosinei Batista 
Ribeiro 

Desenho 
Industrial 

FATEA 

 
BEBETECA ESTIMULO A 

FORMAÇÃO DO LEITOR – 
UM ESTUDO EM CRECHES 

MUNICIPAIS 

Maria Nicélia dos Santos, 
Vera Lúcia Casemiro 

Maria Cristina 
Marcelino Bento 

Pedagogia FATEA 

 
COMPOSIÇÃO DA 

BIOMASSA 
LIGNOCELULÓSICA E 

PRINCIPAIS PRODUTOS 
DERIVADOS DA ETAPA DE 
PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO 

 

Luma Cláudio da Silva 
Rodrigues Soares, Danielle 

Uchimura Pascoli 

Sílvio Silvério da 
Silva 

 

Biotecnologia 
Industrial 

EEL - USP 

 
VALORIZAÇÃO DA 

FRAÇÃO 
HEMICELULÓSICA DE 

BIOMASSAS VEGETAIS A 
PARTIR DE SEU 

APROVEITAMENTO EM 
BIOPROCESSOS 

Pâmela Puerta Lopes, 
Luciana Cristina Silveira 
Chaud, Débora Danielle 

Virgínio da Silva, Raquel de 
Almeida Batista 

Maria das Graças 
de Almeida Felipe 

Engenharia 
Bioquímica 

 

EEL - USP 

 
FITOSSOCIOLOGIA EM 

ESTRATO HERBÁCEO DA 
VEGETAÇÃO RIPÁRIA DO 

RIBEIRÃO ITAIM – 
TAUBATÉ/SP 

 
Melchiades Cardeal da 

Costa 

 
João Carlos Nordi 

Biologia  
UNITAU 
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PLANTAS MEDICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP 

 
Byanka Leme Barcelos 
byaleeme02@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Katiúcia Dias Fernandes 
 
Resumo do Trabalho: 
A etnobotânica estuda a interação de comunidades humanas com o mundo vegetal, em suas 

dimensões antropológica, ecológica e botânica. Esses estudos são de grande importância na 

manutenção da cultura, além de combinar conhecimentos tradicionais e modernos, permitindo uma 

melhor investigação da flora, assim como sua conservação e manejo sustentável. O conhecimento 

sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas 

comunidades. As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais de todo 

mundo, mantém em voga a prática do consumo de fitoterápicos, tornando válidas as informações 

terapêuticas que foram acumuladas durante séculos. Toda a espécie vegetal que tenha um valor de 

caráter curativo para determinada comunidade é considerada planta medicinal. Pode ter uma 

propriedade real ou imaginária, aproveitada pela comunidade para um ou mais fins específicos de 

cura, que seja empregada na prevenção, no tratamento, na cura de distúrb ios, disfunções ou 

doenças do homem e animais. As informações sobre os usos das plantas medicinais e suas virtudes 

terapêuticas foram acumuladas durante séculos, e muito desse conhecimento empírico encontra-se 

disponível atualmente. O objetivo desse trabalho foi conhecer a relação existente dos moradores da 

cidade de São José do Barreiro com as plantas medicinais. Foram entrevistadas 60 pessoas através 

de questionários mistos e direcionados com perguntas focadas nos aspectos socioeconômicos, 

plantas medicinais conhecidas, formas de preparo, principais motivos para a procura dessas plantas 

e obtenção. O estudo ocorreu em São José do Barreiro- SP, município localizado no interior estado 

de São Paulo, no período de junho a agosto de 2011. Pode-se observar que a população tem o 

costume de utilizar plantas medicinais. As mais utilizadas entre os entrevistados foram o hortelã 

(Mentha sp), erva-cidreira (Melissa officinalis),erva- doce (Foeniculum vulgare),camomila 

(Chamomilla recu tita). De acordo com as pessoas entrevistadas, essas ervas têm a função de 

acalmar, já o boldo (Plectranthus barbatus) tem como função evitar problemas no fígado.  

 

 

 

Graduação: Biológicas 



 
Palavra chave:  Etnobotânica, Plantas medicinais. 

 
Inscrição como: Graduação 
Área: Biológicas 
Curso: Biologia 
Modalidade: Painel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O PAPEL ECOLÓGICO DE BROMELIÁCEAS NA MATA ATLÂNTICA 

 
Tatiane Andréa de Carvalho Souza 

tatiane.andrea@hotmail.com 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins 
 
Resumo do Trabalho: 
A Mata Atlântica está entre as mais importantes florestas tropicais do mundo, sendo considerada 

prioridade em termos de conservação devido à grande fragmentação a que foi submetida, e que põe 

sob risco sua megadiversidade. Acredita-se que seus fragmentos guardem 20.000 espécies de 

plantas, das quais 40% são endêmicas. Ao longo dos anos seus limites foram amplamente 

discutidos e seu domínio foi interpretado sob os aspectos florísticos, climático e biogeográfico. Foi 

realizados inventários florísticos em diversos trechos do domínio Atlântico, onde foi apontado as 

Bromeliáceas entre as famílias de maior riqueza e diversidade tanto genérica quanto específica. No 

Brasil foram realizados alguns levantamentos e floras sobre a família dentro da Mata Atlântica. No 

entanto, todos os esforços até então empreendidos para inventariar as Bromeliáceas na Mata 

Atlântica, são certamente insuficientes uma vez que o leste brasileiro é um dos principais centros de 

diversidade da família. A impor tância de Bromeliácea no cenário nacional na conservação da 

Biodiversidade e a necessidade de se reunir às informações taxonômicas, foram os principais 

argumentos que motivaram a realização da presente listagem, uma vez que inúmeros trabalhos 

realizados com as Bromeliáceas nas diversas áreas do conhecimento podem valer-se das 

informações nela contida. Os dados para a elaboração deste trabalho serão obtidos através do 

levantamento das coleções, da coleta de dados dos herbários disponíveis na internet e das matérias 

citado na literatura procedente de áreas inseridas no domínio da Mata Atlântica. As informações 

dadas foram feitas através pesquisas, rangendo áreas consideradas mais representativas do domínio 

da Mata Atlântica. As bromeliáceas presentes em quase todos os ambientes são plantas que podem 

ocorrer desde nível do mar até ambientes de 4000 m de altitude. Possuem características tais como 

redução da raiz, arquitetura da planta com folhas em rosetas e tricomas foliares que favorecem a 

colonização de ambientes mesófilos ou xênicos. As bromeliáceas apresentam uma destacada 

importância ecológica pela fauna e flora. No interior da roseta forma-se um micro-ecossistema 

devido ao acúmulo de água pluvial no tanque a estrutura peculiar da família, resultante da presença 

de bainhas foliares imbricadas, formando a fitotelmata. A principal importância econômica na 

família é representada pela espécie Ananás comosus, o abacaxi, além dessa destacam–se também 



 
varias espécies com potencial Ananás vriesea como várias dos gêneros Aechmea, Alcantarea, 

Bullergia, Guzmania, Quesnelia. Aechmea, Alcantarea, Bullergia, Guzmania, Quesnelia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Bromeliácea, O papel ecológico na Mata Atlântica. 

 
Inscrição como: Graduação 
Área: Biológicas 
Curso: Biologia 
Modalidade: Oral 
 



 
UTILIZAÇÃO DA LIGNINA DO BAMBU E FIBRAS NATURAIS COMO REFORÇO EM 

COMPÓSITOS DE POLIURETANA 
 

Luiz Guilherme Vitorino Albuquerque 
luizs_lake@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Mary Mitsue Yokosawa 
 
Resumo do Trabalho: 
O desenvolvimento de novos materiais a partir de fontes naturais renováveis têm despertado grande 

interesse de muitos cientistas, não somente devido às questões ambientais, mas também pelo fato 

desses materiais poderem apresentar propriedades diferenciadas daquelas de origem petroquímica. 

Os óleos vegetais, formados por triglicerídeos de ácidos graxos, fornecem uma excelente plataforma 

para síntese de materiais poliméricos. Entre as matérias-primas obtidas de fontes renováveis podem 

ser citados: açúcares, amido, celulose, gordura e os óleos de origem animal e vegetal. Os quais 

apresentam baixa toxidade, menor quantidade de formação de resíduos durante a fase de 

processamento, baixo custo de produção e processamento e, ainda os produtos obtidos geralmente, 

são biodegradáveis. Essas características constituem um forte atrativo para sua utilização como 

matéria-prima para as indústrias químicas. Nesse projeto tem-se a intenção de obter materiais 

compósitos à base de resina poliuretana utilizando como polióis o óleo de mamona (obtido no 

próprio laboratório da instituição de ensino), e como carga a lignina obtida o bambu. A escolha 

desse material elastomérico deveu-se às suas matérias-primas serem renováveis e atualmente 

existirem diversos estudos que as utilizam. Durante a elaboração dos compósitos serão testados 

diferentes concentrações de polióis e também diferentes massas de lignina. Este projeto será 

realizado na sua maioria nas instalações das Faculdades Integradas Teresa D´Ávila (FATEA) a qual 

deseja criar tradição em pesquisa junto aos seus alunos e, as demais necessidades em termos de 

equipamentos para análises químicas e morfológicas serão realizadas nas dependências da Escola de 

Engenharia de Lorena (EEL/USP) que possui ampla experiência em pesquisa e que atualmente uma 

das linhas que vem se destacando no grupo é o estudo com resinas poliuretanas, assim será 

estabelecido um convênio entre uma instituição pública e uma privada, ocorrendo a troca de 

informações, levando o conhecimento a todos os interessados. 

 

 

 



 
Palavra chave:  Poliuretana, Lignina. 

 
Inscrição como: Graduação 
Área: Biológicas 
Curso: Biologia 
Modalidade: Painel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA DOUTOR PEIXOTO DE CASTRO 

NO MUNICÍPIO DE LORENA – SP 
 

Bruno Natali de Almeida 
brunonatali1987@hotmail.com 

Eduardo Pedro Machado 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Katiuscia Dias Fernandes 
 
Resumo do Trabalho: 
A arborização de ruas e avenidas, no Brasil, é uma prática relativamente nova em comparação aos 

países europeus, tendo iniciado há pouco mais de 140 anos. Constitui hoje, uma das mais relevantes 

atividades da gestão urbana, devendo fazer parte dos planos, projetos e programas urbanísticos das 

cidades. A arborização é essencial a qualquer planejamento urbano, pois, tem papel importante na 

melhoria da qualidade de vida das cidades. O plantio de árvores em praças e ruas propicia 

diminuição da poluição sonora, retém partículas de poeira em suspensão, ajuda no seqüestro de 

carbono da atmosfera, assim como ameniza o microclima da região, diminuindo o impacto da 

chuva, garantindo sombra e temperaturas mais agradáveis devido à evapotranspiração dos vegetais. 

Porém, a arborização sem planejamento tem provocado interferências no sistema de distribuição de 

energia elétrica e em outros equipamentos urbanos, como o comprometimento da iluminação 

pública. O planejador deve ficar atento para o espaço disponível , para escolher a espécie adequada. 

Esse espaço é definido principalmente pela largura da calçada, pela largura da rua e presença de 

fiação levando em conta tipo e altura da mesma. O objetivo deste trabalho foi analisar a arborização 

da Avenida Doutor Peixoto de Castro, na cidade de Lorena-SP, destacando os problemas 

encontrados no plantio das árvores. Durante o mês de agosto foi feito o levantamento das árvores 

existentes nas calçadas da avenida principal de acesso a cidade. Para tanto, foi percorrida toda a 

avenida, preenchendo-se uma planilha de levantamento com informações como nome da árvore 

(popular e científico), lado da rua em que está localizada, afloramento de raízes, conflitos com a 

calçada, fiação e meio fio. Verificou-se a ocorrência de 294 indivíduos, incluindo espécies já 

erradicadas. Os Ipês (Tabebuia sp.) apresentaram maior freqüência, além de ocorrência única de 

espécies como: Goiabeira (Psidium guajava), Espirradeira (Nerium oleander), Mini Flamboyant 

(Cae salpinia pulcherrima), Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), Jacarandá (Jacaranda sp.). 

Observa-se que a avenida possui canteiro central “verde” em toda sua extensão (no qual se localiza 

a fiação elétrica e iluminação) e é suficientemente larga para arborização urbana. As calçadas 



 
possuem medidas variando entre 2,5 e 3,0 metros de largura, o que também permite o plantio das 

árvores no local, assim como as faixas de grama em alguns trechos da calçada com medidas de 

aproximadamente 0,8 metros. Isso permite utilizar árvores de raízes superficiais, pois, os eventuais 

danos ficam restritos apenas à faixa gramada. Essa característica permite que haja maior absorção e 

penetração da água da chuva e por conseqüência maior respiração do solo. Porém, mesmo com 

essas condições, árvores de grande porte, como os Ipês, deveriam ser evitadas, sendo que essas 

espécies são indicadas para parques e praças. Os principais problemas identificados foram: 

afloramento de raízes com levantamento d a calçada, copa próxima a fiação e próxima aos holofotes 

de iluminação, além de espécies plantadas muito próximas as esquinas, numa distância inferior a 5 

metros. Em alguns pontos foi observado árvores sem espaço livre para infiltração de água, isto é, 

calçamento chegando até a base do tronco das espécies. O trabalho apresentou um diagnóstico 

satisfatório da arborização da avenida Dr. Peixoto de Castro destacando os problemas causados por 

árvores, de médio e grande porte, plantadas sem o devido planejamento. Como complemento a este 

trabalho, pretende-se realizar um levantamento florístico mais específico das árvores com o objetivo 

de contribuir ainda mais para melhoria no planejamento das medidas a serem tomadas em relação 

aos problemas apontados. Assim, poderão ser traçadas diretrizes de planejamento, conservação e 

administração das árvores como podas programadas e substituição de mudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Diagnóstico de arborização, Paisagismo urbano. 
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Resumo do Trabalho: 
As matas ciliares, importantes formações florestais a serem observadas ou recuperadas, também s 

ão chamadas de formações ripárias, mata de galeria, ou mata ripária. Desempenham relevante 

importância na manutenção da integridade dos ecossistemas locais. Levantamentos florísticos e 

fitossociológicos em remanescentes de florestas ciliares, realizados em diferentes regiões do Brasil, 

têm mostrado que essas áreas são muito diversas quanto à composição e estrutura fitossociológica 

como resultado da elevada heterogeneidade ambiental à qual estão associadas. A realização de 

estudos florísticos e fitossociológicos nos remanescentes de mata torna-se essencial para a 

conservação e preservação de áreas fragmentadas deste bioma. Este trabalho teve por objetivo o 

estudo fitossociológico do estrato herbáceo de uma vegetação riparia. O estudo foi realizado no 

período de 25/09/2010 a 15/06/2011 num transecto de vegetação ripária do Ribeirão Itaim que corta 

o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté – SP. Foram demarcadas 4 áreas 

de 100m² cada ao longo de 2 transecto s de 150m posicionados ao longo do rio. Dentro de cada área 

foram distribuídas aleatoriamente 10 parcelas de 1m², totalizando 40m² de área amostrada. Estimou-

se mensalmente os seguintes parâmetros fitossociológicos: Densidade Absoluta (DA), Densidade 

Relativa (DR), Frequência Absoluta (FA), Frequência Relativa (FR), Densidade Absoluta (DeA), 

Dominância Relativa (DoR) e Índice de Valor de Importância (VI). Encontrou-se 26 espécies 

pertencentes a 11 famílias, sendo 16 espécies identificadas a nível de espécie, 3 identificadas a nível 

de gênero, 3 identificadas a nível de família e 4 indeterminadas. As espécies indeterminadas 

apresentaram-se sem estruturas reprodutivas. As famílias representadas com maior número de 

espécies foram: Poaceae (5), seguida de Asteraceae (4), Convolvulaceae (4) e Menispermaceae (2). 

Observou-se uma heterogeneidade nas áreas estudadas, em relação à composição florística, sendo 

que a família Poaceae representada pelo gênero Echinochloa, foi constante p ara os locais estudados 

ocorrendo em pequenas áreas caracterizadas por clareiras dentro das parcelas amostradas. Embora 

os levantamentos fitossociológicos reproduzam a estrutura horizontal e vertical da vegetação num 

único momento, várias indicações sobre o comportamento das espécies podem ser obtidas deste 



 
estudo. Para a área 1, Chondrodendron microphyllum (Menispermaceae) apresentou o VI mais alto 

(90,31%), sendo o parâmetro fitossociológico responsável a dominância relativa (46,70%), seguido 

de Echinochloa sp.1 (Poaceae) com 83,55%, sendo a Densidade relativa (17,41%) o parâmetro 

fitossociológico mais expressivo. Para a área 2, Echinochloa sp.1 apresentou o VI mais alto 

(120,41%), sendo o parâmetro fitossociológico responsável a Densidade relativa, seguido por 

Commelina nudiflora (Commelinaceae) com 108,33%, sendo a dominância relativa a mais 

importante. Para a área 3, Brachiaria purpurascens (Poaceae) apresentou o VI mais alto (79,62%), 

seguida de Echinochloa sp.1 (63, 54%), ambas representadas pela dominância relativa com 33,06% 

e 28,39%, respectivamente. Para a área 4, Brachiaria purpurascens apresentou o VI mais alto 

(108,25%), sendo a dominância relativa o parâmetro fitossociológico de maior destaque (44,06%), 

seguida de Drymaria cordata (Caryophyllaceae) (99,01%) com o parâmetro densidade relativa. A 

análise fitossociológica permite inferir juntamente com a composição florística do componente 

arbóreo uma melhor caracterização das áreas amostradas. Conclui-se que a presença da família 

Poaceae dentre as mais importantes em relação a valores de VI para os levantamentos 

fitossociológicos, indica uma vegetação em início de um processo de sucessão secundária, 

caracterizando o alto nível de degradação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Mata ciliar, Fitossociologia de herbáceas, Degradação. 

 
Inscrição como: Graduação 
Área: Biológicas 
Curso: Biologia 
Modalidade: Oral 



 
COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DO ESTRATO ARBÓREO DA VEGETAÇÃO RIPÁRIO 

DO RIBEIRÃO ITAIM – TAUBATÉ/SP 
 

Melchiades Cardeal da Costa 
melchiades.cardeal@gmail.com 

Universidade de Taubaté - UNITAU 
 

Orientador: Prof. João Carlos Nordi 
 
Resumo do Trabalho: 
As matas ciliares são importantes formações florestais a serem observadas ou recuperadas. Dife 

renciam-se das formações adjacentes pela estrutura, em geral, mais densa e mais alta devido 

principalmente à associação com o curso d’água, desempenhando relevante importância na 

manutenção da integridade dos ecossistemas locais. A recuperação da zona ripária constitui um dos 

fatores que, conjuntamente com outras práticas conservacionistas, compõem o manejo adequado da 

bacia hidrográfica, para fins de garantir a quantidade e qualidade da água e a biodiversidade. A 

realização de estudos florísticos e fitossociológicos nos remanescentes de Mata Atlântica torna-se 

essencial para a conservação e preservação de áreas fragmentadas deste bioma. Este trabalho teve 

por objetivo o estudo da composição florística das essências arbustivas da vegetação riparia num 

transecto que corta o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté – SP. Para a 

amostragem da vegetação arbórea foi empregado o método de parcelas com distribuição contínua 

ao longo de dois transectos de 150 m c ada. Estes transectos foram dispostos em intervalos 

aleatórios ao longo do rio e alinhados perpendicularmente à sua margem. Foram alocadas 2 parcelas 

de 10×10 m ao longo de cada transecto, totalizando 600 m² de área amostrada. A distribuição das 

parcelas ao longo desses transectos procurou amostrar todas as variações presumidas para a 

composição das espécies. Os dados foram coletados mensalmente entre o período de agosto de 2010 

a agosto de 2011 sendo estabelecido um espaçamento mínimo de 300m de distância entre os 

transectos, de forma a garantir a independência dos dados biológicos. O material botânico 

(reprodutivo e/ou vegetativo) foi coletado, prensado, herborizado e identificado com auxílio de 

literatura especializada. Todas as espécies arbóreas foram mapeadas, medidas a circunferência na 

altura do peito (CAP) e classificadas segundo o seu grupo ecológico nas seguintes categorias: 

pioneiras (P), clímax exigente de luz (L) e clímax tolerante à sombra (S), com vistas a fut uros 

trabalhos de recuperação ambiental. Foram encontradas 11 espécies identificadas a nível de espécie, 

1 identificada a nível de família e 9 indeterminadas, totalizando 21 espécies arbóreas pertencentes a 

9 famílias. Dentre as espécies identificadas 9 são nativas do Brasil e 2 são exóticas. A família 



 
representada com maior número de espécies foi: Fabaceae (4), sendo as outras com 1 espécie cada. 

Quanto à caracterização em relação aos grupos ecológicos, todas são pioneiras, apresentando um 

porte menor que 10 metros de altura, e CAP médio de 30,88cm, sendo estas características de 

vegetação ocorrente em ambiente altamente antropizado, no estágio inicial de sucessão secundária. 

Houve uma grande dificuldade em relação à identificação das espécies, por não apresentarem 

floração, podendo estar relacionada à fase juvenil, época de florescimento e/ou sombreamento, 

proporcionado pela grande quantidade de lianas presentes. Deve ser levado também em 

consideração, quanto à composição florística, a invasão por 2 espécies exóticas (Melia azedarach e 

Morus nigra), podendo interferir na fitocenose por competirem com as espécies nativas. Todas as 

espécies encontradas e identificadas são de ocorrência comum, não encontrando espécies raras. Para 

as condições em que se desenvolveu a presente pesquisa pode-se concluir: todas as plantas arbóreas 

identificadas quanto ao grupo ecológico são pioneiras; presença de poucas espécies arbóreas e 

ausência de espécies raras, poucas plântulas devido ao excesso de sombreamento ocasionado pela 

presença de lianas; invasão da mata ciliar por duas espécies arbóreas exóticas. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente estudo tem o objetivo de obter informações sobre a mastofauna dos municípios de 

Areias e São José do Barreiro, que se situam no Vale do Paraíba paulista. Para isso estão sendo 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com moradores, levantados os registros presentes em 

publicações científicas, os espécimes depositados em museus, além de observações da fauna em 

campo. Até o momento foram realizadas nove entrevistas, que resultaram na elaboração de uma 

lista de 44 espécies de mamíferos de médio e grande porte, sendo uma delas exótica. Destas, 12 

foram observadas em campo e dez encontram-se ameaçadas de extinção no Brasil segundo dados da 

lista oficial do IBAMA. A região da Serra da Bocaina apresentou maior riqueza, 39 espécies, contra 

27 contidas no vale, nas cotas mais baixas de altitude. Informações sobre a caça indicaram que esta 

apresenta caráter essencialmente esportivo, sendo os animais mais caçados: Cuniculus paca, Pecari 

tajacu, Dasypus novencinctus, Maza ma sp. e Hydrochaeris hydrochaeris. Relatos sobre predação 

apontaram Chrysocyon brachyurus, Cerdocyon thous, Lontra longicaudis, Eira barbara, Leopardus 

wiedii, Myrmecophaga tridactyla, Shiphiggurus vilosus e Didelphis aurita como predadores de 

animais domésticos de pequeno porte, como galinhas, patos e cães, enquanto Leopardus pardalis e 

Puma concolor são tidos como responsáveis pela predação de ovelhas, bezerros e potros. As 

entrevistas apontaram que há um grande desconhecimento por parte dos entrevistados quanto aos 

métodos que podem auxiliar na redução da predação dos animais domésticos por carnívoros 

silvestres. Em relação às alterações na composição mastofaunística, a maioria dos moradores 

acredita no aumento da riqueza e abundância dos mamíferos e aves, o que estaria principalmente 

relacionado a proibição da caça e a diminuição dos habitantes na área rural. Não foram encontrados 

registros em museus ou publicações científicas sobre mamíferos destes municípios, o que re ssalta a 



 
importância deste estudo no direcionamento de futuras pesquisas, e mesmo no embasamento de 

ações conservacionistas a serem desenvolvidas em todo o Vale Histórico. 
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Resumo do Trabalho: 
Na ultima década, um crescente esforço tem sido feito no sentido de uma utilização ma is eficiente 

dos resíduos agro-industriais renováveis, incluindo o bagaço de cana. O pré-tratamento é uma das 

operações unitárias fundamentais para a conversão de materiais lignocelulósicos em etanol, isto é, 

devido à estreita associação que existe entre os três principais componentes da parede celular 

vegetal (celulose, hemicelulose e lignina). Portanto, o papel principal de um método de pré-

tratamento é diminuir a interação entre os principais componentes da parede celular e torná-los 

susceptíveis aos processos de fermentação. De um ponto de vista econômico, o pré-tratamento é um 

passo fundamental no processo de bioconversão, uma vez que melhora a separação entre os 

componentes da parede celular, evitando a formação de compostos que inibem a hidrólise e os 

processos de fermentação. O bagaço apresenta uma grande heterogeneidade morfológica e consiste 

de fibras e outros elementos estruturais. O bagaço é composto por 19-24% de lignina, 27-32% de 

hemicelulose, 32-44% de celulo se e 4,5-9,0% de cinzas. O restante é representado por quantidades 

menores de minerais, ceras e outros compostos. Dentro desse contexto, este trabalho visou a 

utilização da fração hemicelulósica do bagaço para a produção de etanol de 2ª geração. O 

hidrolisado hemicelulósico foi obtido em reator de aço inox com capacidade nominal de 350 litros. 

O bagaço foi percolado com H2SO4 como catalisador em uma razão de 100 mg H2SO4/ g de 

matéria seca à temperatura de 121˚C, utilizando-se uma proporção de 1/10 entre massa de bagaço e 

volume da solução de H2SO4. Os tempos de hidrólise utilizados foram 10, 15 e 20 minutos. Após 

as análises químicas dos hidrolisados foi possível constatar que o melhor tempo de hidrólise foi de 

20 minutos obtendo-se uma concentração de xilose de 14 g/L. Com os estudos de otimização desta 

etapa, a produção de bioetanol a partir do bagaço de cana de açúcar, se torna mais viável e 

competitivo ao mercado. Agradecimentos: CNPq, CAPES, FAPESP  



 
Palavra chave:  Hidrólise, Etanol, Ácido diluído. 

 
Inscrição como: Graduação 
Área: Biológicas 
Curso: Biologia 
Modalidade: Oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES FITOSSANITÁRIAS DE UMA PLANTAÇÃO DE 
CAESALPINIAECHINATANA “ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PRESTES” 

 
Rosilene da Silva Guatura 
rosi_guatura@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins 
 
Resumo do Trabalho: 
O pau-brasil é uma árvore de porte médio da família Fabaceae, encontrada principalmente na Mata 

Atlântic a brasileira entre o Rio Grande do Norte e o sul da Bahia. Atinge até trinta metros de altura, 

seu tronco apresenta diâmetro entre 40 a70 cm, suas folhas têm de 10 a20 cm. Seu cerne marrom-

avermelhado torna-se dominante somente a partir dos 20 anos de idade.NaEscola Estadual “Gabriel 

Prestes”, município de Lorena, SP, na sua fundação foi plantado uma serie de exemplares de pau-

brasil (Caesalpinia echinata) que segundo autores é a maior concentração de pau-brasil reunida 

numa área central em um município.Considerando todos os conhecimentos sobre o pau–brasil, 

nosso trabalho tem como objetivo realizar o levantamento fitossociológico do agrupamento de pau-

brasil existente nas dependências da Escola Estadual “Gabriel Prestes”. Foi realizado o estudo 

morfológico e anatômico das árvores plantadas na área da escola, realizando o inventário e a 

avaliação das condições fitossanitárias do bosque de pau–brasil. Em uma planilha de campo, foram 

levantados os dados de todas asárvores de p au–brasil, como altura, circunferência a altura do peito 

(CAP), altura da bifurcação e as observações fitossanitárias. Foi levantado um total de 45 árvores 

em uma área aproximada de 23,00 x 41,00 m2.Cada árvore ocupa 6 m2, isto é, 4 linhas com 2,00 m 

entre plantas e 3,00m entre ruas. A média de altura das árvores é de 25m e de circunferência de 

2,22m. Na avaliação da produção de serapilheira no solo, foi encontrado 2 cm de matéria seca 

proveniente da queda das folhas e poucos galhos. A folha da Caesalpinia echinata é composta 

bipinada de cor verde forte e pequena, o que facilita o processo de decomposição no solo. Na 

avaliação fitossanitária, todas as árvores apresentam perfeitas condições sanitárias sem qualquer 

indício de pragas e doenças. Há presença de muitos liquens e outras espécies de epífitas sobre o 

tronco das árvores principalmente próximo ao solo, não apresentando qualquer risco para o 

agrupamento de pau-brasil.  
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Resumo do Trabalho: 
O consumo de frutas e hortaliças para a obtenção de vitaminas é essencial para a saúde, a Vitamina 

C é uma das mais importantes vitaminas e desempenha vários papéis no organismo. Buscando uma 

nova fonte de vitaminas e devido à grande capacidade de cultivo e desenvolvimento da espécie nos 

países de clima tropical e subtropical, os estudos sobre o gênero Hibiscus vêm crescendo. A 

produção de geléias, vinagres, conservas e chás da espécie Hibiscus sabdariffa, fez com que os 

estudos da capacidade nutricional dessa planta e do fruto fossem avaliados. No presente trabalho foi 

identificada e quantificada a presença de Vitamina C (Ácido Ascórbico) no chá do fruto in natura de 

Hibiscus sabdariffa, a amostra foi preparada sem semente, pesada (10g) e colocada em água 

fervente; permaneceu tampada e em repouso por 5 e 10 minutos para extração. A identificação e 

quantificação de ácido ascórbico após esse período foi determinada por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (HPLC). A amostra cujo tempo de extração foi de 10 minutos apresentou maior teor 

(6,97608x 10-6 mg) de Ácido Ascórbico em relação ao temp o de extração de 5 minutos 

(4,29819x10-6 mg). Concluiu-se que o Chá de Hibiscus sabdariffa in natura possui uma pequena 

quantidade de Vitamina C e que aumenta conforme o tempo de extração. 
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Resumo do Trabalho: 
O levantamento Fitossocilológico e Fitoss anitário de espécies arbóreas de uma determinada região 

é um instrumento imprescindível para se entender a dinâmica das espécies em seus habitats, e suas 

reações quando inseridas em ambientes diferentes daqueles de origem. No caso do paisagismo 

urbano constitui-se importante ferramenta para os critérios de utilização das espécies, a fim de 

minimizar e/ou eliminar interações prejudiciais com equipamentos públicos como calçadas e 

fiações aéreas. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo quali-quantitativo das espécies 

arbóreas que compõem as praças do município de Cunha, SP. Para a realização do estudo foi 

realizado um senso total dos indivíduos com Diâmetro a Altura do Peito (DAP) igual ou superior a 

5,0 cm, e ainda mensurada altura, observando danos ao pavimento e exposição a fiação da rede 

pública de iluminação, além de dados sobre a condição sanitária de cada individuo. Resultados 

preliminares indicam que a situação sanitária das árvores não tem tido atenção por parte da 

administração pública, pois em vários indivíduos foi observado ataque de pragas e ataque de cupins, 

além da introdução de espécies não indicadas para a arborização de calçadas em virtude de danos 

notados ao passeio público. A realização do levantamento proposto poderá apontar as reais 

condições das árvores inseridas no paisagismo das praças e servir de parâmetro para ações que 

visem à melhoria das condições da arborização urbana do município, a fim de se estabelecerem 

critérios para o plantio de espécies adequadas, e manejo das que já são utilizadas, buscando sempre 

melhores condições de interação entre árvores, equipamentos públicos e população. 
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Resumo do Trabalho: 
A Biodiversidade da flora no Brasil é muito grande, mas como é um país ainda em 

desenvolvimento, sua população sofre com a falta de remédios e atendimento nas redes publicas de 

saúde. Os conhecimentos populares das Plantas Medicinais têm sido desde muito tempo, 

amplamente utilizados para a cura de diversas doenças. Com a modernidade surgiram os remédios 

sintéticos (processados), mas que muitas vezes trazem ao organismo toxinas, enquanto as plantas 

medicinais devidamente manipuladas não prejudicam em nada o organismo, e são de fácil acesso à 

população de baixa renda, principalmente em feiras livres. O objetivo desse trabalho foi identificar 

e classificar as plantas medicinais que mais são comercializadas em feiras livres. Para tanto, este 

estudo foi realizado com o auxilio de um questionário com questões sobre as indicações, órgão da 

planta usado e forma de uso. O questionário foi aplicado aos vendedores de plantas medicinais das 

feiras livres do município de Cachoeira Paulista, SP. Resultados preliminares indicam que já foram 

identificadas 57 plantas. Das 57, foram identificadas 36 famílias e as famílias de maior ocorrência 

foram: Lamiaceae com 16% e Apiaceae com 14%. Das partes dos órgãos mais utilizados, as folhas 

apresentaram 47% e a forma mais utilizada foi o chá com 82%. As plantas medicinais 

comercializadas nesta feira apresentam diversas origens, desde região Sul ate região Nordeste do 

Brasil, de origem de um fornecedor de São Paulo. Das 13 visitas, em apenas 4 dias foram vendidas 

mais plantas indicadas para problemas respiratórios, como quina quina (Coutarea hexandra) 

indicado para sinusite (três vezes), e guaco (Mikania glomerata) indicado para bronquite (uma só 

vez), as demais estão relacionadas a Diabetes (pata de vaca - Bauhinia forticata ), e Digestão 

(espinheira santa - Maytenus ilicifolia). Estes dados mostram que no período entre os meses de 

Junho a Agosto (período de inverno), a procura das plantas indicadas às doenças respiratórias, 

devido ao ar seco e as baixas temperaturas, não foi grande. Esse resultado demonstra que as plantas 

medicinais são muito importantes, mas que as pessoas estão diminuindo seu consumo, e 

provavelmente trocando por remédios sintéticos.   

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maytenus_ilicifolia
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Resumo do Trabalho: 
As transformações que ocorrem nesta fase fazem com que os adolescentes se deparem com 

dificuldades de lidar com o novo, um problema observado foi os valores nutricionais que os 

mesmos ingerem, a enfermagem junto à equipe multidisciplinar se preocupa com um desses 

processos que é observado, os distúrbios nutricionais que são caracterizados pelo excesso ou déficit 

nutricional, que acarretam problemas futuros. Objetivo – Identificar o perfil dos adolescentes, 

estimarem as prevalências do Índice de Massa corporal e o percentil avaliando as possíveis 

diferenças com os hábitos de vida, comparando uma escola pública e uma privada da cidade de 

Lorena. Material e Método – Foi um estudo descritivo e transversal, com abordagem quantitativa. A 

amostra foi composta por 218 adolescentes de ambos os sexos (Escola pública: feminino 75 e 

masculino 71 / Escola privada: feminino 42 e masculino 30). Foram aplicados questionários para 

obtenção da idade, gênero, período e série que estuda, se realizam atividade física, se tem algum 

problema de saúde, o que e quantas vezes se alimentam durante o período escolar, peso, estatura, 

Índice de massa corporal e percentil. Resultados – O perfil identificado foi adolescentes com faixa 

etária de 11 anos a 15 anos, sendo a média 12,82 anos para o gênero feminino e 12,88 anos para o 

gênero masculino, variando de 6º a 2º ano do colegial, estudantes do período matutino. Quanto aos 

dados antropométricos, verificou-se o peso e a estatura dos adolescentes em relação ao gênero 

verificando a média, desvio padrão. No que se refere ao peso na escola pública, a media foi de 

52,60Kg e o desvio padrão 12,46Kg para o gênero feminino e a média 50,84Kg e o desvio padrão 

11,90Kg para o gênero masculino. A escola privada sua média de peso foi de 48,65Kg e o desvio 

padrão 9,32Kg para o gênero feminino e ao gênero masculino sua média foi de 53,54Kg com desvio 

padrão de 13,90Kg. A média quanto à estatura na escola pública foi de 1,56cm sendo o desvio 

padrão de 0,07cm para o gênero feminino, ao gênero masculino a mé dia foi 1,58cm e o desvio 

padrão de 0,11cm. Na escola privada a média obtida para o gênero feminino foi 1,57cm e o desvio 

Graduação: Saúde 



 
padrão 0,08cm, sendo o gênero masculino a média de 1,60cm e o desvio padrão de 0,11cm. Quanto 

a alimentação durante o intervalo de aula os adolescentes referiram não se alimentar sendo 46,5% 

na escola públiva e 13% na escola privada. Nos hábitos de vida dos adolescentes na escola pública 

66,43% realizavam semanalmente algum tipo de atividade física e 33,56% não faziam nenhum tipo 

de atividade física. Na escola privada 100% dos adolescentes faziam semanalmente alguma 

atividade física. Em relação ao problema de saúde, na escola pública 30,11% e na escola privada 

37% tem algum problema. Quanto a alimentação no período escolar, a escola pública 68 (46,5%) e 

na privada 9 (13%) adolescentes não se alimentam. A média em relação as horas de atividades 

físicas foi 2,71 horas com desvio padrão 3,04 horas para os adolescentes da escola pública, sendo na 

escola priva da a média de 3,79 horas e o desvio padrão 3,07 horas. A frequencia de alimentação 

durante o período escolar obteve uma média de 0,53 vezes com desvio padrão 0,50 vezes na escola 

pública e para os adolescentes na escola privada a média foi de 0,87 vezes com desvio padrão de 

0,33 vezes. Em relação a idade e gênero levantou-se o estado nutricional dos adolescentes na escola 

pública foram considerados que sobre saem as do gênero feminino com 11 anos (67% do gênero 

feminino são eutróficos e 44,44% do gênero masculino com sobrepeso. Nas faixas etárias dos 

adolescentes entre 12 anos (feminino 67% e masculino 50%), 13 anos (feminino 55% e masculino 

67%), 15 anos (feminino 87,5% e masculino 71%) prevaleceu os adolescentes eutróficos. E os 

adolescentes com 14 anos no gênero feminino 53% estão em sobrepeso e no masculino 85% são 

eutróficos. Sendo a média do IMC (índice de massa corporal) da escola pública de 21,73 e com 

desvio padrão 4,30 para o 
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Resumo do Trabalho: 
No Brasil, os dados de DATASUS mostram que, as Doenças do trato respiratório, correspondem a 

quarta causa de morte, atrás das doenças cardiovasculares, envenenamentos, suicídios, afogamentos 

e das neoplasias; as estimativas são de que existam em nosso país cerca de 7,5 milhões de pacientes 

portadores de DPOC, considerando que há em torno de 30% de fumantes na população 

(Pneumoatual Express News, 2004). Hudak & Gallo (1997) afirmam que Enfisema Pulmonar é uma 

dilatação irreversível do ácino, visto que, suas paredes apresentam alterações que resultam em perda 

da capacidade de retração elástica do pulmão. Para Santos & Martins, qualidade de vida é definida 

pelo próprio indivíduo, como uma experiência interna de satisfação e bem estar com o seu processo 

de viver. Zago (1992) afirma que o enfermeiro tem características que facilitam o seu papel 

educador com o paciente. Valéria & Faro (2005), ressalta a importância na reabilitação e promover 

e incentivar o autocuidad o. Trata-se de uma revisão bibliográfica coletada nos bancos de dados 

Google Acadêmcio, LILACS e Scielo, utilizando cinco artigos 2005 a 2009. Palavra chave: 

Enfermagem. Qualidade de vida. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Devido aos escassos 

números de estudos sobre a importância do Enfermeiro junto ao paciente com Enfisema Pulmonar 

fica evidenciada a importância do presente estudo, sendo que este profissional torna-se importante 

para que o paciente desenvolva competências e atitudes que melhorem sua qualidade de vida. É 

imprescindível que o enfermeiro tenha princípios básicos de conhecimento da fisiologia do sistema 

respiratório e manutenção das necessidades fisiológicas, saiba identificar o que influencia a 

qualidade de vida de pessoas com problemas respiratórios crônicos, contribua no ensino de 

pacientes, pois, esta é reconhecida como forma relevante de atividade do enfermeiro. 
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Resumo do Trabalho: 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), qualidade de vi da é a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A qualidade de vida dos idosos sofre a 

influência de múltiplos fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais. Possuir um significado, um 

nível mínimo de vida e um padrão de vida dentro do patamar de inclusão significada encontrar 

qualidade de vida. Este trabalho foi de revisão bibliográfica, utilizando a base de dados BIREME, 

com as seguintes palavras chaves: qualidade de vida e idoso. Foram capturados 39.861 artigos, dos 

quais foram seleccionados seis, do ano de 2003 a 2008. Em um estudo realizado com 365 idosos 

acerca de sua compreensão sobre qualidade de vida obtiveram-se os seguintes resultados: 49% 

preservam relacionamento interpessoal, 38,9% mantêm uma boa saúde, 34,25% mantêm o 

equilíbrio emocional, 28,5% acumulam bens materiais, 28,5% têm lazer, 6,3% trabalham com 

prazer, 8,22% vivenciam a espiritualidade, 4,93% praticam caridade, 4,11% acessam conhecimento, 

2,46% vivem em um ambiente favorável e 3,56% não souberam responder. Existem evidências que 

demostram que a melhor maneira de otimizar e promover a qualidade de vida do idoso é prevenir 

seus problemas relacionados à saúde como: aumento de peso, controle da pressão arterial, prevenir 

ou controlar a diabetes, bem como perda de massa óssea e osteoporose, inserí-lo junto a sociedade, 

dando-lhe autonomia e independência. O exercício físico é o principal aliado para promover a 

qualidade de vida, em especial no idoso. Portanto, conclui-se que qualidade de vida é estar em 

completo bem estar físico, mental, psicológico e emocional. E incluir os idosos nesta realidade é de 

vital importância para a sua saúde, além de reduzir gastos na Saúde Pública. 
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Resumo do Trabalho: 
Muitas mudanças ocorreram no mercado de trabalho desde a década de 80. Essas mudanças 

levaram a um mercado de trabalho com mão de obra cada vez mais especializada, em que há um 

constante aperfeiçoamento técnico. Segundo GARCIA et. al, esse acúmulo de atividades e 

responsabilidades assumidas repercute na saúde desses trabalhadores podendo contribuir na 

produção de níveis variados de estresse, entre outros problemas psicossomáticos. Essa realidade 

também ocorre na vida profissional dos docentes. Por dedicarem-se exageradamente e ter uma 

sobrecarga de trabalho, muitos docentes encontram dificuldades de integrar-se além dos espaços da 

universidade. Esquecendo-se do quão importante é ter lazer e ter contato com situações novas, 

conviver e planejar as atividades familiares, prejudicando assim sua qualidade de vida e nutricional. 

Trabalho de revisão bibliográfica, utilizando a base de dados BIREME, com as seguintes palabras 

chaves: qualidade de vida, nutrição, profesor. Foram capturados 22.400 artigos, dos quais foram 

selecinados 20 artigos de 2005 a 2010. Em um estudo realizado com 25 professores acerca de sua 

qualidade de vida evidenciou-se que: a maioria dos professores afirmam que h á um prejuízo no que 

se refere à prática de atividades físicas em função da docência. Para os sujeitos deste estudo as 

queixas relativas a doenças relacionadas ao sistema digestivo, respiratório, circulatório e até 

doenças neurológicas com sintomas como: ansiedade, tensão, insônia, dor e outras estão 

intensamente relacionadas às condições desfavoráveis a que os professores estão submetidos. Em 

outro estudo realizado com 23 professores universitários acerca da presença de estresse, observou-

se que os sintomas de estresses estavam presentes em 47,82% deles. Portanto, evidencia-se a 

necessidade de conscientização dos docentes sobre os fatores que atuam negativamente em sua 

vida, para assim atuar na prevenção, obtendo desta forma uma qualidade de vida e nutricional 

satisfatórias. 
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Resumo do Trabalho: 
Na humanização do cuidado Neonatal, o Ministério da Saúde preconiza várias ações, as quais estão 

voltadas para o respeito às individualidades, à garantia da tecnologia que permita a segurança do 

recém-nato e o acolhimento ao bebê e sua família, com ênfase no cuidado voltado para o 

desenvolvimento e psiquismo, buscando facilitar o vínculo pais-bebê durante sua permanência no 

hospital e após a alta. A importância do envolvimento da equipe multiprofissional na assistência ao 

binômio mãe-filho ressalta a necessidade de humanizar essa assistência facilitando a interação entre 

equipe profissional-RN-mãe. A equipe multiprofissional, em sua prática, lida constantemente com 

várias dificuldades dentre elas as perdas alheias, dificuldades quanto aos recursos humanos e 

materiais, portanto é necessário aprender a superá-las ou desenvolver mecanismos de adaptação. 

Tem com objetivo identificar as dificuldades vivenciadas pela equipe multiprofissional que atua na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória com 

abordagem qualitativa. O local escolhido foi a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de uma 

instituição de médio porte do Vale do Paraíba. A coleta de dados se deu após a aprovação do 

projeto sob o parecer Nº 92/2010. Participaram sete profissionais que fazem parte da equipe 

multiprofissional atuantes na UTIN, sendo aplicado um questionário com perguntas abertas e 

fechadas. Foi utilizado o método de análise de conteúdo de acordo com Bardin. Os resultados deste 

estudo mostraram que a maioria dos sujeitos desta pesquisa é do sexo feminino e quanto à idade 

média foi de 27 anos. A partir das falas dos participantes, foram descritas sete categorias: o 

significado de humanização no cuidado, acomodação dos pais na estrutura física, integração da 

equipe, não aceitação, enfrentamento, escassez de funcionários e comunicação não verbal. Conclui-

se que as dificuldades vivenciadas pela equipe multiprofissional é um dos impedimentos para o 

fortalecimento da humanização. 
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Resumo do Trabalho: 
A doença de Alzheimer (DA) - principal causa de demência - é uma doença cerebral degenerativa 

primária, de etiologia não totalmente conhecida, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 

característicos. Instala-se usualmente de modo insidioso e desenvolve-se lenta e continuamente por 

um período de vários anos. A Doença de Alzheimer acomete inicialmente a parte do cérebro que 

controla a memória, o raciocínio e a linguagem. Não tem cura, mas cujo tratamento precoce atrasa o 

desenvolvimento da doença, produz alguma melhora na memória, torna mais compreensível às 

mudanças que vão ocorrer na pessoa e melhora a convivência com o doente. Diante desse cenário, 

surge o papel do cuidador – elemento fundamental na assistência domiciliar, pois representa o elo 

entre o portador e a família. Trata-se de uma revisão de artigos científicos nos bancos de dados da 

Bireme e Scileo de 2005- 2010, foram selecionados dez trabalhos com as seguintes palavras chave: 

Demência; Doença de Alzheimer, cuidador no idoso. Segundo Moraes (2008), cuidar de idosos 

significa entender e aceitar de forma individual e coletiva o envelhecimento como algo inerente ao 

processo existencial. Por isso, o cuidador de idosos dependentes precisa ser alvo de orientação 

sobre como proceder nas situações mai s difíceis. A equipe deve estar atenta às suas condições, 

buscando auxiliá-lo a enfrentar as situações decorrentes do cuidar, e perceber quando ele demonstra 

situações de cansaço, desânimo e fadiga. Cuidar de uma pessoa portadora de DA pode ser difícil em 

alguns momentos. Requer principalmente amor, solidariedade e tudo que estas duas palavras 

englobam: paciência, dedicação e, sobretudo, uma assistência que merece a divisão de tarefas entre 

os familiares. Contudo isso o Cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo 

forte traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. A função do cuidador é 

acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não 

consiga fazer sozinha. Ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do cuidador técnicas e 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, particularmente, na área de 

enfermagem. Cabe ressaltar que nem sempre se pode escolher ser cuidador, principalmente quando 

a pessoa cuidada é um familiar ou amigo. 
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Resumo do Trabalho: 
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e, no Brasil, as modificações se dão de 

forma radical e bastante acelerada, processo que, do ponto de vista demográfico, deve-se 

unicamente ao rápido e declínio da fecundidade. As projeções mais conservadoras indicam que em 

2020 já seremos o sexto país do mundo em número de idosos, com um contingente superior a 30 

milhões de pessoas. Atualmente têm-se observado, nas relações que a sociedade estabelece com o 

idoso, não apenas uma mudança de valores, mas um aumento da esperança de vida, passando o 

idoso a ser merecedor de cuidado e atenção especiais, nos últimos dois séculos. Dessa forma, ao 

atender o idoso, a equipe de saúde deve estar atenta a uma série de alterações físicas, psicológicas e 

sociais que normalmente ocorrem nesses pacientes, e que justificam um cuidado diferenciado. Além 

disso, atualmente discute-se a necessidade de humanizar o cuidado, a assistência e a relação com o 

usuário do serviço de saúde. Dessa forma, o desafio do Brasil para o século XXI é oferecer suporte 

de qualidade de vida para essa imensa população de idosos, na sua maioria de nível socioeconômico 

e educacional baixo e com prevalência de doenças crônicas e incapacitantes. A partir desta 

constatação escolheu-se o tema desta pesquisa na qual buscou-se por meio de uma revisão científica 

da literatura nas bases da biblioteca virtual de saúde, foram selecionados 15 artigos publicados no 

período de 2001 a 2011, com o intuito de estudar e entender melhor a questão da humanização e da 

assistência de enfermagem à saúde do idoso. Como resultado da nossa pesquisa observamos que é 

preciso insistir na cobrança, por parte dos gestores do sistema único de saúde (SUS), em 

providenciar os meios e os fins para que os idosos possam desfrutar dos seus direitos, tão bem 

colocados nos estatutos, políticas e programas dedicados a essa clientela. A capacitação profissional 

e o investimento nas estruturas físicas dos locais de atendimento, necessários à atenção ao idoso, 

devem contribuir para um viver mais saudável à esses indivíduos, sendo também nossa 

responsabilidade através da reivindicação do direito a um atendimento humanizado. 
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Resumo do Trabalho: 
A aterosclerose é a doença coronariana que acomete com maior freqüência a população adulta 

brasileira, sendo a hipertensão arterial e as dislipidemias os principais fatores de risco para o seu 

desenvolvimento. Estudos relataram que, indivíduos que consomem grandes quantidades de 

gorduras, principalmente do tipo saturada, têm níveis elevados de colesterol sérico e maior 

incidência de aterosclerose coronariana em relação àqueles com menor consumo de gorduras. Além 

de adotar uma dieta com baixo consumo de gorduras, a prática regular de atividades físicas está 

também associada à menor predisposição aos fatores de risco para doenças cardiovasculares em 

adultos. Salvo em distúrbios congênitos, nos quais mudanças comportamentais podem não ser 

suficientes para a normalização metabólica dos portadores, alguns fatores de risco são receptivos a 

mudanças comportamentais. Assim, essas mudanças poderiam ser adotadas como medida 

preventiva. Nessa perspectiva, para reforçar o conhecimento da interação entre o estilo de vida e os 

fatores de risco para aterosclerose na população, nosso estudo teve como objetivo avaliar a 

associação da atividade física e o consumo de lipídios aos fatores de risco para aterosclerose em 

adultos de ambos os sexo, buscamos através de uma revisão científica da literatura nas bases de 

dados da biblioteca virtual de saúde, e foram selecionados 8 artigos publicados no período de 2001 

a 2011, com evidências prévias de que os adultos devem ser encorajado desde cedo à adoção de um 

estilo de vida fisicamente mais ativo associado a uma ingestão alimentar apropriada. A pesquisa nos 

mostrou que os benefícios dos exercícios foram ainda pouco explorados como forma isolada de 

tratamento da doença aterosclerótica em idosos, mas já deixam indícios que esta forma de 

exercícios pode e deve ser utilizada para o tratamento da patologia referida, pois pode reverter ou 

retardar as concomitantes alterações degenerativas que acometem seus portadores, diminuindo de 

forma significativa as muitas limitações impostas pela doença em associação com o envelhecimento 

sedentário. 



 
Palavra chave:  Exercício físico, Consumo alimentar, aterosclerose. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACOMPANHAMENTO DO PERCENTIL PESO/IDADE EM CRIANÇAS MENORES DE 5 

ANOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
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Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazilli 
 
Resumo do Trabalho: 
O peso / idade expressa à relação entre a massa corporal e a idade cronológica da criança, é o índice 

utilizado para a avaliação do estado nutricional, observado na Caderneta de Saúde da Criança, tendo 

como foco principal caracterizar o baixo peso. As curvas são individuais, especialmente a do peso, 

são indicadores que demonstram o estado de saúde da criança. Por meio do cartão da criança, com 

uma curva de crescimento com pontos de corte e padrão de referência, permite aos profissionais de 

saúde e aos pais acompanharem o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 5 anos. 

Na população infantil brasileira, a desnutrição mantém-se em níveis ainda preocupantes, cerca de 

7,1% em crianças de até cinco anos de idade, consideradas suas numerosas e conhecidas 

repercussões sobre o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Com o objetivo de identificar e 

analisar artigos científicos relacionados ao acompanhamento do percentil peso/idade em crianças 

menores de 5 anos na Estratégia da Saúde da Família, foi realizado um estudo bibliográfico de 

publicações indexadas nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) no período de 2000 a 

2011, e analisados os seguintes parâmetros em crianças menores que 5 anos, conceitos e finalidades 

do percentil peso/idade e qual o profissional habilitado para anotar o percentil. Foram encontrados 

quatro artigos, nos quais a deficiência na marcação do percentil foi apontada, sendo que para o 

acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criança sadia menor que 5 anos, é de 

extrema importância e necessário que o profissional da saúde tenha consciência e faça a marcação 

todo mês. Assim a mãe da criança poderá acompanhar o seu desenvolvimento e o profissional terá 

como intervir precocemente. Observamos por meio desta pesquisa deficiência na marcação do 

percentil na caderneta da criança, dificultando assim o acompanhamento do ganho de peso. Sua 

identificação e classificação por meio de um procedimento simples tornam efetiva a assistência de 

enfermagem, individualizando o ser humano tendo em foco o olhar holístico. Considerando a 



 
escassez de produção científica encontrada nos periódicos nacionais a respeito desse tema, faz se 

necessário que outros estudos acerca dessa temática sejam desenvolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Percentil peso/idade, Enfermagem, Caderneta de vacina. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
SAÚDE DO HOMEM NA REDE PÚBLICA 
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
Estudos mostram que os homens, de maneira geral padecem mais de enfermidades severas e 

crônicas do que as mulheres, e também morrem mais cedo do que elas. Isso ocorre por causa da 

socialização dos homens, no qual o cuidado não é visto como prática masculina. Ao longo dos anos, 

os homens são vistos como seres fortes, invulneráveis e provedores. E com esse ideal imaginário 

vem dificultando adoção de práticas de autocuidado, pois quando os mesmos procuram os serviços 

de saúde, numa perspectiva preventiva isso pode ser associado à insegurança, medo ou fraqueza. 

Dessa forma, esses sentimentos poderiam aproximá-los do universo feminino, o que viria a implicar 

numa possível desconfiança a cerca de sua masculinidade socialmente instituída. A partir desta 

constatação escolheu-se o tema desta pesquisa na qual buscou-se por meio de uma revisão científica 

da literatura na base de dados da biblioteca virtual de saúde, e foram selecionados 10 artigos 

publicados no período de 2001 a 2011, com o intuito de compreender os motivos pelo qual o 

homem não procura assistência medica. Como resultado da nossa pesquisa observou-se que alguns 

dos motivos que pode levar a ausência dos homens ao serviço de saúde, é o medo da descoberta de 

doenças graves ou vergonha da exposição do corpo, ou ainda os serviços de saúde ser quase todo 

ocupado por profissionais do sexo feminino, e isso pode dificultar a abordagem de alguns temas, em 

particular relacionados ao campo da sexualidade, e ao despreparo dos profissionais para atender 

essa clientela. A partir dessa perspectiva, podemos sugerir que ações voltadas para população 

masculina, como grupos de discussões, oficinas ou atividades assistenciais individuais e a 

capacitação dos profissionais, para que os mesmos possam realizar uma abordagem com qualidade 

e criar vínculo e política pública eficaz voltada para esse público. 

 
 
 



 
Palavra chave:  Gênero, Políticas públicas, Sexualidade masculina. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Resumo do Trabalho: 
O tratamento de Hemodiálise é realizado por doentes renais crônicos, é sabidamente conhecido na 

literatura como desgastante e impõe a estes indivíduos uma série de limitações no âmbito biológico, 

psicológico e social. A pessoa portadora de insuficiência renal crônica em programa de Hemodiálise 

convive com o fato de possuir uma doença incurável, que o obriga a submeter-se a um tratamento 

doloroso, de longa duração e que geralmente provoca limitações e alterações de grande impacto que 

repercutem na sua vida e nas de seus familiares e amigos. A Hemodiálise é um tratamento que 

remove as substâncias tóxicas e o excesso de líquidos acumulado no sangue e tecidos do corpo em 

conseqüência da falência renal. Na Hemodiálise o sangue carregado de toxinas e resíduos 

nitrogenados, é desviado do paciente para uma máquina dialisadora no qual é limpo e em seguida, 

devolvido ao paciente. Para que o sangue possa ser retirado, limpo e devolvido ao corpo, é 

necessário que seja estabelecido um acesso a circulação do paciente. A FAV é um acesso 

permanente criado por meios cirúrgicos ao se unir uma artéria em uma veia. Objetivo: Identificar e 

analisar artigos relacionados a FAV,os tipos de tratamento e a convivência obrigada dos pacientes 

com a doença e aspectos físicos.Metodologia:Foi realizado um estudo bibliográfico de publicações 

indexas nas bases de dados LILACS e SCIELO no período de 2001 à 2011.Este trabalho foi de 

revisão bibliográfica, utilizando a base de dados Bireme e Google Acadêmico com as seguintes 

palavras chaves: Hemodiálise, Fístula Artériovenosa, foram revisados 18 artigos, dos quais cinco 

foram selecionados, a partir do ano de 2005 à 2011.Discussão:Segundo os artigos revisados foi 

encontrados os relatos de pacientes que são obrigados a conviver com essa doença e fora aparência 

qua também fica prejudicada devido as FAV que são principalmente nos braços.Portanto, conclui-

se que a hemodiálise é um tratamento prolongado e indeterminável, na qual os pacientes com 

insuficiência renal crônica é conduzido a conviver diariamente com uma doença incurável que o 

obriga a uma forma de tratamento dolorosa, de longa duração. 

 



 
Palavra chave:  Hemodiálise, Fístula arteriovenosa. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
IDOSOS E O HIV 
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é pertencente à classe dos retrovírus causador da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). A transmissão do HIV pode ocorrer através de 

quatro vias: sexual, sangüínea, parenteral, além da transmissão ocupacional, onde ocorre o contato 

e/ou troca de sangue ou de secreção orgânica que contém o vírus ou células parasitadas pelo 

mesmo. A AIDS não é apenas uma doença, mas um fenômeno social de grandes proporções que 

causam impacto nos princípios morais, religiosos e éticos, procedimentos de saúde pública e de 

comportamento privado, nas questões relativas à sexualidade, ao uso de drogas e a moralidade 

conjugal. Um dos aspectos mais atuais da epidemia é o surgimento de uma nova população 

vulnerável, os idosos. O presente estudo tem o objetivo de identificar o conhecimento dos idosos 

sobre o HIV. Trata-se de uma revisão bibliográfica no banco de dados da Sciello, Ministério da 

Saúde no qual foram capt urados 300 artigos do ano 1999 á 2009 no qual foram analisados 09 

artigos como referência. A falta de conhecimento sobre a AIDS e as formas de transmissão é hoje 

um dos fatores que mais contribui para o aumento da AIDS nos idosos pois a sociedades imagina 

que estes não sentem desejo sexual por uma grande variedade de razões, como: sexo não tem 

importância na velhice, os últimos anos devem ser sem sexo; o interesse por sexo é anormal entre 

idosos; quando institucionalizadas, as pessoas idosas devem ser separadas, de acordo com o sexo, 

evitando problemas aos funcionários e crítica das famílias e comunidade. Compreendemos que os 

idosos necessitam de uma atenção especial no que diz respeito à conscientização sobre AIDS, mas 

que toda sociedade deve mudar sua forma de olhar os idosos temos que desmitificar aquela idéia de 

idoso frágil e doente que temos, pois hoje a melhoria da qualidade de vida, como o acesso a 

serviços de saúde, remédios, melhor alimentação, lazer e condições de bem-estar geral, bem como 

os recentes avanços da indústria farmacêutica e da medicina, permitem o prolongamento da vida 

sexual ativa e, em associação com a desmistificação do sexo, tornam as pessoas idosas mais 

vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas, a infecção pelo HIV/AIDS. 



 
Palavra chave:  Idosos, Conhecimento, AIDS. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS 
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
As doenças cardiovasculares estão relacionadas com o processo aterosclerótico, nos dias atuais 

destacam-se, como a mais freqüente causa de óbito. A aterosclerose é uma doença inflamatória 

crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo 

principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibre. As DCV são influenciadas 

por um conjunto de fatores de risco, alguns podem ser modificáveis mediante a mudança no estilo 

de vida e prática de exercício físico regular. Na prevenção primária, pacientes são identificados de 

acordo com os clássicos fatores de risco para DCV como, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), diabetes mellitus, obesidade, dislipidemias e também o sedentarismo. Em relação aos 

exercícios físicos, é necessário ter um programa completo que inclua atividades aeróbicas, contra 

resistência e de flexibilidade; pode-se ainda afirmar que uma atividade aeróbia de intensidade 

moderada (como caminhada), por no míni mo 30 minutos, três a cinco vezes por semana, já traz 

benefícios à saúde cardiovascular. Mesmo que o exercício aeróbio seja o mais recomendado a 

atividade de contra-resistência, prescrita e executada com os devidos critérios vêm ganhando cada 

vez mais espaço em programas de reabilitação cardíaca. A partir desta constatação escolheu-se o 

tema desta pesquisa na qual buscamos através de uma revisão científica da literatura nas bases de 

dados da biblioteca virtual de saúde (BVS e foram selecionados 20 artigos publicados no período de 

2005 a 2011, com o intuito de estudar e entender melhor a ação do exercício regular para as doenças 

cardiovasculares. Como resultado da nossa pesquisa observou que a prática de exercício físicos 

regulares, ainda que uma análise individual seja melhor para a prescrição do tipo, intensidade e 

tempo de exercício mais adequado, um programa completo também ajudará na saúde 

cardiovascular. Sendo assim, práticas educativas implementadas que conscientizem a população 

deve ser componentes prioritários nas estratégias de Saúde Pública para deter o avanço das doenças 

cardiovasculares em nosso país. 



 
Palavra chave:  Aterosclerose, Doença Cardiovascular, Exercício Físico, Prevenção. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS & ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 
Fabiano Fernandes de Oliveira 

fabianojhs@yahoo.com.br 
Mirilene de Moraes Tunice 

Cleide Aparecida dos Santos Pontes 
Geisa Viana da Silva 

Ivaneide da Silva Moraes 
Érika Godoy Obara 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Fabíola Vieira Cunha 
 
Resumo do Trabalho: 
Ao considerar as recentes mudanças que ocorrem na assistência em saúde mental no contexto da 

reforma psiquiátrica, como a forma de tratamento e a inserção de novos serviços surgem à 

necessidade de uma reflexão sobre a assistência prestada a estes pacientes. A atuação do enfermeiro 

na abordagem à pessoa com transtorno mental em situação de emergência é de tal importância que, 

se realizada com segurança e qualidade é capaz de determinar a aceitação e a adesão dessa pessoa 

ao tratamento. Neste sentido, emergência em saúde mental se refere a qualquer perturbação do 

pensamento, sentimentos ou ações que necessitam de uma intervenção imediata para proteger a 

pessoa ou a terceiros do risco de morte. O comportamento violento e agressivo exteriorizado pelo 

paciente provoca medo, ansiedade e insegurança naqueles que o cercam, incluindo os profissionais. 

Objetivo: Identificar e analisar artigos científicos relacionados às Urgências Psiquiátricas e a 

Assistência de Enfermagem publicada no ano de 2001 a 2011. Metodologia: Foi realizado um 

estudo bibliográfico de publicações indexadas nas bases de dados da biblioteca virtual de saúde 

(BVS) no período de 2001 a 2011. A análise dos seis artigos encontrados seguiu os seguintes 

parâmetros: Uso de Substâncias psicoativas na psiquiatria e Contenção física ao usuário de saúde 

mental. Discussão: É importante considerar que o consumo de substâncias psicoativas causa 

alterações senso-perceptivo, podendo resultar em situações de emergência como comportamento 

agressivo e agitado. E que o abuso de substâncias aumenta as chances de desenvolvimento de 

outros transtornos mentais, assim como características comportamentais e transtornos psiquiátricos 

predispõem riscos para uso de substâncias. A contenção física é utilizada em situações de intensa 

agitação e com manifestação de comportamentos agressivos, porém só deve ser usada quando as 

tentativas iniciais de intervenção verbal não forem suficientes, sendo indicada principal mente para 

pacientes com risco de agressão física a si próprio ou a outros. O redirecionamento da assistência 

em saúde mental exige avaliações, reavaliações e reflexões constantes dos serviços criados e 



 
adaptados para que suas dinâmicas não perpetuem a imagem arraigada ao imaginário sócia. 

Considerando a escassez de produção científica encontrada nos periódicos nacionais a respeito 

desse tema, faz se necessário que outros estudos acerca dessa temática sejam desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Urgências psiquiátricas, Enfermagem, Assistência em saúde mental. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Orientador: Prof. Mara Filomena Falavigña 
 
Resumo do Trabalho: 
O termo dissociação, foi criado pelo psicólogo Pierre Janet no século XIX, é uma defesa da mente 

para afastar afetos desagradáveis da consciência. A função da dissociação é servir como resposta de 

proteção a um trauma intenso. Os transtornos dissociativos são alterações repentinas e temporárias 

do funcionamento mental, em que o indivíduo experimenta perdas episódicas deste estado de 

consciência, e passa a sentir falta ou confusão dessa identidade ou identidade múltipla. Dessa 

forma, a pessoa passa apresentar comportamentos diferentes do seu padrão habitual de condutas. 

Diante disso, os transtornos dissociativos podem ser confundidos com os fenômenos espirituais. 

São poucas as literaturas psiquiátricas e psicológicas que trabalham simultaneamente com os dois 

paradigmas, o psíquico e o espiritual. Alguns estudos têm discutido a relação entre as experiências 

espirituais e manifestações patológicas da mente. Assim, o profissional da saúde depara-secom o 

desafio da compreensão e diferenciação entre o que seria uma experiência espiritual e o que seria 

um transtorno psicótico ou dissociativo com conteúdo religioso. Com esta constatação, escolheu-se 

o tema desta pesquisa por meio de uma revisão cientifica da literatura nas bases de dados da 

biblioteca virtual de saúde (BVS) e foram selecionados 10 artigos publicados no período de 2004 a 

20011, com o intuito de estudar e melhor entender a questão da compreensão do profissional de 

saúde sobre os paradigmas psíquicos e os espirituais. Observou-se que há poucas pesquisas que 

abordam esse assunto, dificultando ainda mais o estabelecimento de vínculos com esses pacientes. 

Considerando a escassez de produção científica encontrada nos periódicos nacionais a respeito 

desse tema, faz se necessário que outros estudos acerca dessa temática sejam desenvolvidos. 

 
 
 
 
 



 
Palavra chave:  Espiritualidade, Dissociação, Transtorno dissociativo e Saúde mental. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRABALHO EM EQUIPE NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: A VISÃO DO 
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Resumo do Trabalho: 
O serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel tem como objetivo oferecer atendimento 

rápido à vítima, podendo essa portar um agravo à saúde de natureza clínica, cirúrgica, traumática e 

psiquiátrica, podendo lhe causar sequelas ou mesmo à morte, portanto é necessário que o 

atendimento seja realizado por profissionais qualificados. Os procedimentos nessa modalidade de 

atendimento são realizados concomitantemente pela equipe do APH, tornando o atendimento ágil e 

rápido. O APH é um serviço que envolve ações de profissionais de várias categorias, portanto o 

trabalho em equipe deve ser valorizado. Objetivo: Analisar artigos científicos que versem sobre o 

trabalho em equipe na área de APH. O presente estudo trata-se de revisão de literatura, onde foram 

encontrados 38 artigos, desses apenas 08 fizeram parte do processo de inclusão deste estudo que foi 

ter o enfermeiro como responsável técni co da instituição onde os referidos estudos foram 

realizados. Para tal foram consultadas literaturas indexadas na biblioteca virtual de saúde (BVS) nos 

anos de 2005 a 2011. Discussão: Autores enfatizam que dentre gama de funções que são privativas 

do enfermeiro, é imperioso que esse profissional seja dotado de conhecimentos técnicos e 

científicos, essa habilidade além de lhe permitir que preste cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica a pacientes graves com risco de vida permite ainda que tenham autonomia 

para assumir supervisão da equipe bem como a articulação e a integração da mesma. Como pontos 

dificultadores para a efetivação do trabalho em equipe autores enfatizam que a implementação de 

novas idéias pelo profissional enfermeiro pode resultar em posições competitivas que vão dificultar 

o trabalho em equipe fazendo-o deparar com um muro de resistência passiva, por parte de alguns 

profissionais que não estão comprometidos com o processo de mudança refletindo na qualidade da 

assistência aos pacientes/clientes, resultando na insatisfação dos sujeitos envolvidos neste cenário, 

torna necessário o empenho do profissional enfermeiro em articular ações a fim de promover o 

trabalho em equipe com a finalidade de alcançar a satisfação dos próprios membros da equipe de do 

objeto de trabalho que é o paciente, diante do exposto faz se necessário a realização de outros 

estudos acerca dessa temática para preencher a lacuna existente. 



 
Palavra chave:  Atendimento pré-hospitalar, Trabalho em equipe, Enfermeiro, Equipe. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Resumo do Trabalho: 
O objetivo deste estudo é conhecer o que é Instituição de longa permanência para idosos mostrando 

o que leva a essa institucionalização e suas definições através de uma revisão bibliográfica. Foram 

revisados 07 artigos indexados nas bases de dados da BIREME e SCIELO no período de 2005 a 

2011. As ILPI’s que atualmente abrigam idosos têm sua origem nos asilos, que surgiram no Brasil 

no final do século XIX (BORN T & BOECHAT NS, 2006). As ILPI’s são a modalidade mais 

antiga de atenção ao idoso fora de seu contexto familiar (BRITO FC & RAMOS LR, 2006). É um 

lar especializado, com a função de oferecer assistência gerontogeriátrica, conforme o grau de 

dependência dos seus residentes, e ao mesmo tempo aconchego de um ambiente doméstico, no qual 

são preservadas a intimidade e identidade dos seus residentes Uma marcante característica da 

população que envelhece no Brasil é a pobreza. Aposentadorias e pensões são a sua principal fonte 

de rendimentos, mas seus baixos v alores são insuficiente como recurso para as necessidades do 

idoso, principalmente quando acometido por doenças crônicas que comprometam a sua 

independência. O investimento público em programas de suporte aos idosos também é insuficiente. 

A soma desses fatores torna a institucionalização uma alternativa quase que inevitável para os 

idosos menos favorecidos economicamente que enfrentam um processo de adoecimento ou 

dependência, bem como para aqueles que residem sozinhos ou com familiares que não têm 

condições de oferecer a eles cuidados ou sustentos adequados (VERAS R, 2007). Para o idoso 

muitas vezes é inevitável e doloroso passar por esse processo, pelas circunstâncias e fatores que o 

obrigam a ser institucionalizados muitas vezes contra sua própria vontade. 

 

 

 

 

 



 
Palavra chave:  Instituição de longa permanência, Idosos, Asilo. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIFICULDADES ENFRENTADAS POR PACIENTES ACOMETIDOS POR LESÃO 

MEDULAR: COMO LIDAR COM AS LIMITAÇÕES 
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elidi_sesilva@hotmail.com 

Francisco José da Costa 
Meire Cristiane Ramos 
Gláucio Jorge de Souza 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita 
 
Resumo do Trabalho: 
A lesão medular seja em forma de tetraplegia ou paraplegia trás a vida da pessoa acidentada 

profundas modificações, geralmente a lesão ocorre devido a acidentes automobilísticos, queda de 

altura, por mergulho em água rasa e ferimentos por armas de fogo, acomete principalmente o sexo 

masculino. É difícil para família compreender as atitudes autodestrutivas da pessoa com lesão 

medular, que sofre e, ao mesmo tempo, se nega ao tratamento e aos cuidados, deixando aflitos os 

familiares que se preocupam e sentem- se no dever de cuidar. Esta pesquisa mapeou á percepção de 

pacientes com seqüelas de trauma raqui medular com o objetivo de identificar as dificuldades 

enfrentadas, avaliar as orientações de enfermagem recebidas pelos familiares durante a internação e 

após a alta e as formas encontradas para resolução dos problemas. Trata-se de um estudo 

exploratório, descritivo, de campo e de natureza qualitativa. A coleta de dados se deu após 

aprovação do projeto sob o parecer Nº 73/2010. Participaram do estudo sete indivíduos, 

prevalecendo o sexo masculino perfazendo o total de seis. As causas que levaram os participantes a 

desenvolver lesão raquimedular foi um caso por acidente de carro, dois por mergulho em água rasa 

e quatro por arma de fogo. Observarmos que os participantes entendiam os fatores relacionados à 

manifestação da doença, mas a negação em relação à aceitação da doença ficou evidente. A falta de 

orientação foi um dos pontos destacados como dificuldades, acarretando demora na reabilitação dos 

vitimados por Traumatismo Raqui Medular (TRM), as falas demonstram avaliações negativas sobre 

os aspectos relacionados às informações fornecidas pelos profissionais de enfermagem, este 

trabalho nos fez contemplar a importância desse profissional para a família e o paciente com TRM. 

A família e amigos, mesmo emocionalmente abalados, e na maioria das vezes desgastados com as 

condições e barreiras enfrentadas, ainda são capazes de buscar ajuda para melhor entender suas 

limitações e se fundamentar para melhor apoiar e cuidar do seu paciente/familiar, ficando destaca 

do que os familiares exercem papel de importância no apoio aos doentes crônicos. Diversas 

situações expostas pela família e paciente mostraram que a busca por uma resolutividade é 



 
incessante, a falta de recursos, dificuldades financeiras e a locomoção se mostraram como pontos 

negativos para a resolução dos problemas que essa população enfrenta sendo a última a mais 

destacada. Para garantia de um atendimento humanizado podemos afirmar que são necessários 

inúmeros fatores para efetivação dessa prática, o conhecimento teórico é um deles, sendo á base da 

prática segura e confiável para realização de um atendimento humanizado. A realização desse 

trabalho nos fez perceber o quanto são relevantes as problemáticas vivenciadas pelos pacientes após 

a alta. Salientamos a necessidade da realização e implementação de um protocolo para treinamento 

dos profissionais, que contemple a importância da realização de práticas de orientações e 

planejamento de cuidados pós alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Lesão medular, Tetraplegia, Assistência de enfermagem. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
ÍNDICE DE MORTALIDADE MATERNA DO INTERIOR DE UMA CIDADE PAULISTA 
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Orientador: Prof. Catarina Rodrigues da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
A mortalidade materna é considerada um importante indicador da realidade social de um país, é 

correto, portanto, afirmar que as condições pelas quais as mulheres morrem espelham o nível do 

desenvolvimento humano da população, por isso um alto grau de mortalidade materna é indicativo 

de precárias condições socioeconômicas, que culminam com dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde. A Organização Mundial de Saúde introduziu o conceito de Morte Materna como sendo a 

morte de uma mulher por causas obstétricas diretas ou indiretas ocorridas durante a gestação ou até 

42 dias após a gestação e Morte Materna Tardia superior a 42 dias e inferior a um ano após o fim da 

gravidez, levando em consideração que mesmo dentro de um mesmo padrão social, nem todas as 

mulheres estão expostas a riscos semelhantes, algumas apresentam maior probabilidade de morrer 

ou sofrer agravos do que outras. Diversos fatores biológicos e relacionados ao estilo de vida 

aumentam as chances de que sobrevenham c omplicações que possam colocar em risco a vida da 

mulher. É bastante conhecido o fato de que a mortalidade materna, desde a década de 40, começou 

a apresentar um declínio contínuo nos países “mais ricos”, e que em alguns desses países ou em 

suas regiões tornou-se até um evento raro. Entretanto, é ainda um problema importante e 

aparentemente de difícil resolução nos países subdesenvolvidos ou “mais pobres”. Foram 

elaboradas propostas de métodos alternativos para o cálculo da taxa de mortalidade materna, 

algumas das quais envolvendo custos mais elevados e outras que retratavam a mortalidade materna 

apenas para o passado, relativas a uma ou mais décadas anteriores. Um estudo realizado pela 

Organização Mundial da Saúde estimou que, em 1990, aproximadamente 585.000 mulheres em 

todo o mundo morreram vítimas de complicações ligadas ao ciclo gravídico puerperal. Apenas 5% 

delas viviam em países desenvolvidos. Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao 

analisar os maiores pro blemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do Milênio – ODM. Dentre estes, 

para atingir a meta do quinto Objetivo de desenvolvimento do Milênio (ODM), o Brasil deverá 

apresentar RMM (Redução de Mortalidade Materna) igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil NV 

(nascidos vivos) até 2015, o que corresponde a uma redução de três quartos em relação ao valor 

estimado para 1990. No Brasil foi implantado o PAISM (Programa de assistência Integral a saúde 



 
da mulher), enquanto diretriz filosófica e política, incorporou também, princípios norteadores da 

reforma sanitária, propôs formas mais simétricas de relacionamento entre os profissionais de saúde 

e as mulheres, apontando apropriação, autonomia e maior controle sobre a saúde, o corpo e a vida. 

Assistência, em todas as fases da vida, clínico ginecológica, no campo da reprodução doenças 

crônicas ou agudas. O óbito materno é um drama para a família da mulher por ele acometida. Ele 

priva a criança da amamentação e do cuidado da mãe, aument ando as chances de morte infantil e 

desnutrição. A morte materna constitui em fator de desagregação familiar, pois as mulheres 

comumente têm participação no sustento da família ou são as únicas responsáveis por ele, além de 

participarem significativamente na realização das atividades domiciliares e educação dos filhos. 

Muitas mulheres morrem no mundo por complicações relacionadas à gravidez ou ao parto, as 

crianças acabam indo a óbito ou ficando órfãs, afetando a família, comunidade e sociedade. A 

mortalidade materna ocorre pela falta do atendimento humanizado, entre outros motivos que levam 

mulheres a morrer nesse período estão os exames de pré-natal malfeitos e falta de vagas de 

maternidade no sistema público de saúde. A enfermagem, por atuar em serviços de saúde, na 

assistência ao pré-natal de baixo risco, no planejamento familiar e educação em saúde, também tem 

responsabilidade com o enfrentamento do problema. Portanto, é de suma importância estudar os 

índices de mortali dade materna com o intuito de colaborar com a identificação das causas deste 

problema. Frente a este, toda a equipe de enfermagem deve estar munida de informações e ter 

preparo para contribuir para a redução de óbitos evitáveis. A ocorrência e a redução do óbito 

materno têm sido debatidos a partir de vários ângulos, tanto no espaço nacional como internacional. 

Este trabalho terá como objetivo verificar o índice de mortalidade materna de uma cidade do 

interior paulista e as causas de óbito. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com 

abordagem quantitativa realizada na secretaria de saúde da cidade, com informações obtidas através 

dos atestados de óbitos de 2006 a 2010. A coleta de dados será realizada nos meses de setembro e 

outubro de 2011, coletados através de instrumento elaborado pelas pesquisadoras. A pesquisa será 

entregue no mês de junho do ano de 2012. 

 

 

Palavra chave:  Gestação, Complicações na gravidez, Mortalidade materna. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
Diante das transformações demográficas e epidemiológicas iniciadas no último século e que nos 

fazem notar uma população cada vez mais envelhecida, questiona-se a importância de garantir aos 

idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa QV (PEREIRA et al., 2006). O conceito 

de QV deve ser entendido e influenciado por todas as dimensões de uma vida, ainda que esteja 

limitado à existência ou não de morbidades. A QV relacionada com a saúde refere-se não só à 

forma como as pessoas percebem seu estado geral de saúde, mas também o quão física, psicológica 

e socialmente estão envolvidas com a realização de suas atividades diárias (TOSCANO & 

OLIVEIRA, 2009). O objetivo deste é apresentar uma produção científica relacionada com a 

temática. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizada nas bases de dados “Medline”, 

“Lilacs”, “Scielo Brasil” com a palavra chave: qualidade de vida do idoso. A pesquisa realizada no 

“Medline” com o emprego das palavras chaves ac ima citadas, encontrou cerca de 19.617 

publicações que citavam, mas a grande maioria não tinham acesso livre, sendo necessário ser 

assinante do periódico. Na pesquisa do banco de dados “Lilacs”, foram encontrados 1.116 

publicações, que incluíam artigos originais, teses e dissertações. A pesquisa realizada no banco de 

dados “Scielo Brasil” foram encontrados 62 publicações. Dessa forma foram selecionados 07 

artigos em português no qual foi constituído o corpo do trabalho. A qualidade de vida do idoso 

depende do bem estar psíquico e cuidado físico. O viver bem para o idoso está relacionado com o 

bem estar pessoal e a capacidade funcional, o nível socioeconômico, estado emocional, a interação 

social, o suporte familiar e seu próprio estado de saúde. 

 

 

 

 

 



 
Palavra chave:  Qualidade de vida do idoso. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
Estima-se que em 2025, a população brasileira terá aumentado cinco vezes em relação à de 1950, ao 

passo que o número de pessoas com idade superior a 60 anos terá aumentado cerca de quinze vezes, 

esse aumento colocará o Brasil na condição de portador da sexta maior população de idosos do 

mundo. A partir desta constatação escolheu-se o tema desta pesquisa com objetivo de avaliar as 

condições de atendimento e abordagem ao idoso realizado pelos colaboradores na instituição de 

longa permanência. Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, descritiva e exploratória com 

colaboradores que trabalham com o idoso nas ILPI’s do Município de quatro cidades do Vale do 

Paraíba, foi utilizado um questionário estruturado em forma de entrevista contendo perguntas 

abertas e fechadas elaboradas pelas pesquisadoras. A população estudada foi composta por 32 

colaboradores. Os resultados demonstram predomínio de mulheres 90,6%. A maioria tem formação 

de Técnico em Enfermagem 40,6%. Em relação à religião a maioria declarou-se católico 65,6%. Na 

variável Escolaridade houve prevalência dos colaboradores com Ensino Técnico 40,6%. A Idade 

dos colaboradores varia de 18 a 56 anos em média 33 anos, para o tempo de profissão em média de 

6,68 anos. Concluímos que há uma parcela relevante de colaboradores com muita dificuldade em 

definir conceitos básicos para o cuidado em suas respostas e divergências em relação à prestação de 

serviços aos idosos nas ILPI’s. Nestas instituições, profissionais de serviços gerais, sem formação 

técnica, ao longo do tempo passam a atuar também como cuidadores de idosos, porém, sem 

receberem treinamento para esta atividade, além de ter uma falta de clareza e de diferenciação entre 

as atribuições que podem ser exercidas pelo cuidador e enfermagem, ou seja, do que compete aos 

mesmos. 

 

 

 

 

 



 
Palavra chave:  Idoso, Humanização, Qualidade de vida, Instituição de longa permanência para 
idosos. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
A humanização é um tema que vem sendo discutido pelos profissionais de saúde, e tem como 

instrumento a comunicação, que contribui para a melhoria da qualidade da assistência (PONTES, 

LEITÃO, RAMOS, 2008). A humanização está diretamente ligada aos direitos humanos, é um 

princípio que deve ser aplicado a qualquer aspecto do cuidado. Na assistência humanizada o 

paciente participa de decisões quanto ao tratamento tendo sua autonomia preservada. Na relação 

profissional - paciente, deve - se valorizar a efetividade e a sensibilidade como elementos 

necessários ao cuidado, é preciso que se estabeleça um vínculo entre pessoas, compartilhando 

saberes e experiências, mantendo relações éticas e solidárias (BENEVIDES; PASSOS, 2005; 

CAMPOS, 2005). O objetivo dessa pesquisa é apresentar uma produção científica relacionada com 

a temática. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizada nas bases de dados “Medline”, 

“Lilacs”, “Scielo Brasil” com a palavra chave: humanização, atendimento humanizado. A pesquisa 

realizada no “Medline” com o emprego das palavras chaves acima citadas, encontrou cerca de 72 

publicações que citavam, mas a grande maioria não tinham acesso livre, sendo necessário ser 

assinante do periódico. Na pesquisa do banco de dados “Lilacs”, foram encontrados 161 

publicações, que incluíam artigos originais, teses e dissertações. A pesquisa realizada no banco de 

dados “Scielo Brasil” foram encontrados 140 publicações. Dessa forma foram selecionados 10 

artigos em português no qual foi constituído o corpo do trabalho. Humanização não é uma técnica 

ou estratégia de trabalho em saúde, mas sim um melhor tratamento e cuidado ao ser humano, 

compreensão e valorização da pessoa, considerando acima de tudo que haja sensibilização por parte 

da equipe, prestando assistência diferenciada e com um olhar voltado ao respeito mútuo. 

 

 

 

 



 
Palavra chave:  Humanização, Atendimento humanizado. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Resumo do Trabalho: 
O envelhecimento pode ser conceituado como um processo dinâmico e progressivo oco rrendo 

modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, com ritmo e intensidades 

diferentes para cada individuo, que determinam progressiva perda da adaptação do individuo ao 

meio ambiente ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos. O 

sistema nervoso central é o sistema mais comprometido com o processo do envelhecimento. 

Doenças como depressão, a doença de Alzheimer, o processo evolutivo de degeneração, entre 

outras doenças podem pode tornar desgastado o cuidado familiar, levando muitas vezes a 

institucionalização do idoso. Metodologia: revisão bibliográfica de quatro artigos científicos de 

2004-2007, da base de dados scielo. Resultados: Dos quatro artigos revisados há uma grande 

prevalência dos idosos na faixa etária de 60 a 104 anos, grande prevalência de idosos do sexo 

masculino 40,66% homens, 59,13% em mulheres, 49,56% são alfabetizados, 50,43% não são 

alfabetizados, prevalência também de 46,65% de solteiros, 21,8% vi úvos nas instituições sendo 

eles 76,72% com estado cognitivo integro e 75,65% em estado dependente. Outro estudo nos 

mostra que em 41 idosos 7 demonstram depressão entre outros sintomas. Conclusão: O estudo 

conclui que a população de idosos que reside nas instituições é maioria entre os homens, viúvos ou 

solteiros. O déficit do estado mental está ligado ao grau de alfabetização, padrão de vida e abandono 

familiar, idosos que desenvolvem um estado depressivo não diagnosticado precocemente originarão 

patologias mentais secundarias. 

 

 

 

 

 



 
Palavra chave:  Instituições/Idosos, Saúde mental. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 
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Orientador: Prof. Elizabeth Hoffman 
 
Resumo do Trabalho: 
A gravidez e parto são eventos marcantes na vida das mulheres e de seus familiares. Nos primeiros 

dias após o parto, a mãe pode exteriorizar as emoções nas formas mais intensas e variadas. Em 

alguns momentos, a euforia pela chegada da criança, tão esperada, pode dar lugar à depressão, em 

alguns casos atingindo grande intensidade. Na primeira semana após dar à luz, cerca de 70% das 

mulheres sofrem do chamado "baby blues", com queixas que vão desde alterações de humor e 

ansiedade até falta de apetite e irritabilidade. Enquanto a maioria delas se recupera em pouco 

tempo, 13% das mães continuam apresentando os sintomas após os primeiros meses do nascimento 

da criança, o que é considerado depressão pós-parto (DPP). Com o objetivo de estudar e entender 

melhor esta temática foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando dez artigos indexados na 

biblioteca v irtual de saúde, no período de 2001 a 2011, buscou-se os motivos que levam a puépera 

a demorar a procurar assistência médica bem como descobrir o papel da enfermagem diante dessa 

realidade. Constatamos pela análise alguns motivos que podem levar a demora em procurar ajuda 

que são por não verem o problema como uma doença “real”, por terem vergonha de seus sintomas 

ou mesmo por desconhecimento dos sintomas da DPP. Faz-se necessário ressaltar que mesmo que 

as alterações emocionais sejam esperadas e reconhecidas como típicas do período, as mães 

necessitam de acompanhamento e atenção, quer seja na detecção dos sinais e sintomas da depressão 

pós-parto precocemente, na prestação de cuidados ou na realização de atividades educativas e o 

enfermeiro desempenha um papel de extrema importância na promoção e manutenção da saúde 

materna. Para isso, há necessidade de conhecimento e capacitação acerca do assunto para direcionar 

seu cuidado na superação das dificuldades inerentes à DPP. 

 

 

 



 
Palavra chave:   Enfermagem, Puérpera, Depressão pós-parto. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
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Resumo do Trabalho: 
A úlcera venosa é uma síndrome na qual ocorre o comprometimento da estrutura e do 

funcionamento anatômico normal, como a epiderme e a derme, podend o comprometer também 

tecidos mais profundos. A sua principal causa é a insuficiência venosa crônica, manifestando-se 

principalmente no terço inferior dos membros inferiores. A cicatrização das feridas pode levar um 

longo tempo para efetuar-se, caso não haja medidas preventivas, há um índice de até 70% de 

recidivas. Existem diversos fatores que interferem diretamente na cicatrização normal como: idade, 

estado nutricional, doenças de base como diabetes, alterações cardíacas, circulatórias e de 

coagulação, estado imunológico, tabagismo, entre outros. Para os clientes enfraquecidos devido 

uma má alimentação ou debilitados pela doença, a cicatrização é mais lenta, pois os mecanismos 

fisiológicos efetivados nesse processo necessitam de grandes quantidades de proteínas, minerais, 

vitaminas e calorias. Sendo assim, este estudo tem o objetivo de identificar as principais fontes de 

alimentos e função dos nutrientes necessários à cicatrização de úlceras venosas. Foi realizado um 

estudo de revisão de literatura utilizando publicações no período de 2003 a 2010. Contudo a 

Vitamina A contribui para a epitelização e produção de colágeno e diminui os riscos de infecção. A 

Vitamina B6 eleva a produção de proteínas. A Vitamina C é coenzima das hidroxilases na produção 

de colágeno. A Vitamina K é coenzima necessária na produção do precursor dos fatores de 

coagulação. A Proteína é o bloco de construção tecidual. A Albumina sérica é um indicador do 

estado nutricional do cliente. Baixos níveis de albumina estão associados à cicatrização deficiente. 

O Zinco é responsável pelo crescimento e multiplicação celular. O Ferro faz parte da constituição 

da hemoglobina cuja função é o transporte de oxigênio que é necessário para o processo de 

cicatrização e as calorias que são suprimento energético da célula. Assim sendo, o profissional de 

saúde deve identificar os déficits nutricionais do portador de úlcera venosa, avaliar a patologia de 

base e adequar os alimentos prescritos às possibilidades financeiras. 
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Resumo do Trabalho: 
A Síndrome do Pânico é um transtorno psicológico caracterizada pela ocorrência de inesperadas 

crises de pânico e por uma expectativa ansiosa de ter novas crises. As crises de pânico ou ataques 

de pânico consistem em períodos de intensa ansiedade, geralmente com início súbito e 

acompanhados por uma sensação de catástrofe iminente. A freqüência das crises varia de pessoa 

para pessoa e sua duração é variável, geralmente durando alguns minutos. A ansiedade é uma 

reação emocional natural que ocorre quando nos sentimos vulneráveis e na expectativa de um 

perigo. Quando a resposta emocional de ansiedade é muito intensa e repentina temos uma crise de 

pânico, que na verdade é um ataque agudo de ansiedade. Numa crise de pânico sofremos muito, 

achando que algo catastrófico pode nos acontecer a qualquer momento. Com o objetiv o de estudar 

e analisar estudos científicos relacionados à temática do transtorno da ansiedade e da síndrome do 

pânico buscou-se por meio de uma revisão científica da literatura artigos que abordassem a temática 

do transtorno da ansiedade e da síndrome do pânico, utilizando como descritores as palavras: Medo, 

Transtorno, Ansiedade, Saúde Mental e Síndrome do Pânico, e foram selecionados 10 artigos 

publicados em periódicos nacionais com idioma em português indexados nas bases de dados da 

biblioteca virtual de saúde, BVS, no período de 2001 a 2011. Observamos que a melhora advém 

quando a pessoa torna-se capaz de sentir-se identificada com seu corpo, capaz de influenciar seus 

estados internos, sentindo se conectada com os outros à sua volta, podendo lidar com os 

sentimentos internos. 
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ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
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Orientador: Prof. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita 
  
Resumo do Trabalho: 
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é o modelo metodológico ideal para o 

enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-científicos na prática assistencial, favorecendo o 

cuidado e a organização das condições necessárias para que ele seja realizado. Ela norteia o 

raciocínio profissional e permite o resgate da ciência do cuidado direcionando as ações de 

enfermagem a serem executadas. Dessa forma, incorporar a SAE é tornar a enfermagem mais 

científica, promovendo um cuidar de enfermagem humanizada, contínuo, mais justo e com 

qualidade para o paciente. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 

94.406, de 08 de junho de 1987 fica incumbido a liderança, execução e avaliação da SAE ao 

enfermeiro de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados. A SAE tem demonstrado 

potencialidades e dificuldades nos serviços de saúde, uma vez que faz parte da reorganização e 

sistematização das práticas em saúde. No cenário nacional vivenciamos uma mudança 

paradigmática do modo de produzir saúde, que é iniciada com o movimento da Reforma Sanitária 

na década de 1970 e que culmina com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). No Brasil é uma 

atividade regulamentada pela Lei do exercício Profissional da Enfermagem, constituindo, portanto 

uma ferramenta de trabalho do enfermeiro, de acordo com a resolução 272 do COFEN, de 2002. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar um instrumento para a implantação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem em um ambulatório do vale do Paraíba e validar este 

instrumento. Este projeto é um estudo exploratório e descritivo, com abordagem quantiqualitativo, 

que será realizado em um ambulatório de enfermagem localizado em uma cidade do médio Vale do 

Paraíba, que atende pessoas com lesões crônicas de 01 a 99 anos, tendo como predominância o sexo 

feminino, seus clientes na sua grande maioria são analfabetos ou com ensino fundamental, 

aposentados e do lar, e uma parcela de sua clientela são moradores dos municípios vizinhos. Uma 

vez o projeto autorizado pela instituição e aprovado pelo CEP será agendada com o Coordenador da 

Instituição a data para a coleta dos dados. A coleta se dará por meio de um exame físico e avaliação 

clínica utilizando o instrumento elaborado que será aplicado em todos os clientes matriculados e 



 
atendidos neste ambulatório que assinarem o TCLE. Os resultados serão inseridos em uma planilha 

do programa Microsoft Excel e estarão representados em forma de tabelas e gráficos. Testes 

estatísticos serão aplicados, no que couber, sob orientação de um estatístico. 
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Orientador: Prof. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita 
  
Resumo do Trabalho: 

A Sociedade Internacional de Continência (ISC) define Incontinência Urinaria (IU) como toda 

perda involuntária de urina. Sendo assim ISC divulga conjuntos de fatores específicos e relevantes, 

tais como: tipo, freqüência, gravidade, fatores precipitantes, impacto social, efeitos na higiene e 

qualidade de vida, medidas usadas para quantificar a perda e se a paciente procurou ou não obter 

ajuda para aliviar os sintomas. Durante a gestação a ocorrência de sintomas urinários geralmente 

esta associada a alterações anatômicas e funcionais do trato urinário inferior possivelmente 

alterando os mecanismos envolvidos com a continência urinária desencadeando sintomas urinários 

e danos neurológicos. Em razão disso as alterações fisiológicas, sobretudo pelo aumento da 

concentração dos hormônios progesterona e relaxina é, alem das próprias adaptações mecânicas que 

ocorrem pela evolução o útero gravídico. Com isso a gestação é um fator significante para o seu 

desenvolvimento. A profilaxia é um fator determinante na vida da mulher, pois as estruturas que 

suportam os órgãos pélvicos necessitam adaptar-se a sobrecarga de peso. Dessa forma, os sintomas 

urinários que afetam negativamente a vida de muitas mulheres têm sua prevalência estimada com 

grande variabilidade. Sendo que alguns fatores influenciam os índices de prevalência IU na mulher, 

fazendo com que os resultados não tenham a mesma consistência nos diversos estudos. Sendo 

assim, o objetivo deste projeto será investigar a prevalência de incontinência urinaria no terceiro 

trimestre da gestação em um programa de pré-natal de uma cidade do interior paulista. É um estudo 

exploratório de campo com abordagem quantitativo realizado em um Centro de Especialidade. 

Como critérios de inclusão participarão todas as gestantes multíparas no terceiro trimestre de 

gestação cadastradas no referido centro de especialidade. E critérios de exclusão serão as gestantes 

multíparas no terceiro trimestre de gestação com: diabetes mellitus; litíase renal; doença pulmonar 

obstrutiva crônica; infecção do trato urinário (ITU); história pregressa de cirurgia pélvica; e uso de 

medicações que interferem na função do trato urinário inferior (TUI). Uma vez o projeto autorizado 

pela instituição e aprovado pelo CEP será agendada com o Coordenador da Instituição a data para a 



 
coleta dos dados. Nesta ocasião as gestantes serão informadas quanto aos objetivos do estudo e, se 

concordarem em participar da pesquisa, deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 3). Será garantido a todos o seu anonimato; a garantia de não haver 

quaisquer sansões ou prejuízos pela não participação ou pela desistência, a qualquer momento; o 

direito de resposta às dúvidas; a inexistência de qualquer ônus financeiro ao participante. A coleta 

será realizada por meio de uma avaliação da gestante seguido de entrevista. E baseado nos sintomas 

urinários irritativos definidos segundo o subcomitê de padronização da Sociedade Internacional de 

Continência: noctúria: acordar uma ou mais vezes à noite para urinar; polaciúria: urinar com muita 

freqüência durante o dia; urgência: desejo súbito e incontrolável de urinar, difícil de ser adiado; 

urge-incontinência: perda involuntária de urina acompanhada ou imediatamente precedida por 

urgência; enurese noturna: perda urinária que ocorre durante o sono. Os resultados serão inseridos 

em uma planilha do programa Microsoft Excel e estarão representados em forma de tabelas e 

gráficos. Testes estatísticos serão aplicados, no que couber, sob orientação de um estatístico. 
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Resumo do Trabalho: 
A hemostasia é o mecanismo que mantém a fluidez do sangue pelos vasos. Inclui o controle da 

hemorragia e a dissolução do coágulo, por meio de eventos mecânicos e bioquímicos. Este processo 

é acompanhado por uma dissolução do coágulo, regeneração tecidual e remodelamento. Três 

componentes principais participam do processo de hemostasia: parede endotelial, plaquetas e 

fatores plasmáticos para formação do coágulo. Contudo, autores descreveram diversas técnicas para 

hemostasia durante os procedimentos cirúrgicos, incluindo mecânicas, térmicas e químicas com 

destaque para farmacoterapia, agentes tópicos e os selantes tópicos.Objetivo: Ao considerar as 

ferramentas que os cirurgiões dispõem para combater as hemorragias, é importante enfatizar a 

necessidade de um conhecimento profundo da anatomia e experiência cirúrgica. Trata-se de uma 

revisão de periódicos dos anos 2008 a 2010, onde foram encontrados 305 artigos centíficos nos 

bancos de dados: Bireme e Scielo totalizand o trabalhos analisados. Concluímos que, qualquer que 

seja a lesão tecidual é necessária o processo de hemostasia, para que o mesmo evite hemorragia e 

futuras complicações. A hemostasia mecânica é um processo continuo durante a cirurgia que ajuda 

no controle da perda sanguínea e na visibilidade do cirurgião. 
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Resumo do Trabalho: 
A população idosa brasileira vem crescendo no Brasil a cada ano, como mostra a estatística do 

IBGE e o perfil demográfico que nas ultimas décadas teve queda na mortalidade e na fecundidade, 

ampliando a população idosa. Com a população idosa surgem doenças crônicas degenerativas como 

a Doença de Alzheimer, que é uma doença geradora de múltiplas demandas e alto custo financeiro. 

Diante da desta realidade surge o papel do cuidador que acarreta enormes esforços e desgaste tanto 

físico como emocional e muita responsabilidade. Termos como objetivo analisar os impactos e 

fatores que afetam os cuidadores de idosos portadores de Alzheimer analisando o conhecimento dos 

cuidadores sobre os cuidados necessários prestados. Este estudo quali-quantitativo de caráter 

exploratório descritivo, foi realizado em uma regional da ABRAZ, no município do médio Vale do 

Paraíba, a população foram cuidadores de idosos portadores de Alzheimer que aceitarem participar 

do estudo atendendo aos critérios de inclusão, cadastrados na ABRAZ. Foram obtidos os seguintes 

resultados: a faixa etária dos entrevistados está entre 18 a 76, do sexo feminino e com vinculo fa 

miliares, com conhecimento da doença, com presença de alterações psicológicas no cuidador e com 

conhecimento de ações sociais de ajuda e suporte voltadas para o idoso e cuidador. Concluímos que 

se faz necessário haver estratégias dentro destes serviços, pois o cuidador deve ser visto como 

sujeito, reconhecendo que o processo de cuidar dos idosos com qualidade não se pode aceitar que o 

cuidador se torna negligente com sua própria saúde. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente estudo tem o objetivo de identificar os problemas que levam os graduandos do segundo 

ano de enfermagem ao mau aproveitamento do curso e diagnosticar as situações que propiciam o 

déficit na aprendizagem. É estudo de campo do tipo descritivo-exploratório com abordagem 

quantitativa. O CEP – FATEA aprovou sob o parecer sob o parecer nº 89/2010. A coleta foi 

realizada no mês de dezembro de 2010, participaram do estudo 148 graduandos regularmente 

matriculados. Os dados foram levantados por meio de questionários que tratam do perfil do 

graduando, do aspecto motivacional e avaliação cognitiva. Dos 148 graduandos pesquisados 91,2% 

são do gênero feminino, com a média de idade de 27,6, com predominância de solteiros, 

trabalhadores na área da saúde no período noturno. Os resultados demonstraram que os acadêmicos 

gostam de estudar, estudam para obter conhecimento e não possuem dificuldade em raciocinar e/ou 

acompanhar raciocínio, porém não estudam diariamente e quando estudam é na semana de 

avaliações. Apontaram também que son o e cansaço desmotivam o acadêmico a estudar. Conclui-se 

a falta de estudo é o problema que leva o graduando ao alto índice de reprovação, visto que não 

estudam diariamente ou estudam apenas na semana de avaliações. E que problemas particulares, 

sono e cansaço, devido ao trabalho noturno são fatores ou situações que propiciam o déficit na 

aprendizagem. 
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Resumo do Trabalho: 
Mola hidatiforme é uma gestação de neoplasia trofoblástica, o embrião não se desenvolve 

normalmente, a divisão e multiplicação celular se apresenta em forma de um aglomerado, 

semelhante à um cacho de uva. Existem dois tipos: completa e parcial. O diagnóstico da gravidez 

molar fundamenta-se no quadro clínico, na positividade do teste de gravidez e na ultra-sonografia e 

exame anátomo-patológico. O tratamento é realizado através do esvaziamento útero, histerectomia e 

quimioterapia. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo dos artigos 

relacionados à assistência de enfermagem na mola hidatiforme. MÉTODO: Foi realizada busca 

bibliográfica de publicações brasileiras indexadas nas bases de dados LILACS e SCIELO no 

período de 2001 à 2011 usando as palavras chaves: Mola Hidatiforme, Enfermagem, Assistência. 

Foram analisados os seguintes parâmetros da Mola Hidatiforme: Faixa etária, incidência, sinais e 

sintomas, tratamento, assistência de enfermagem. RESULTADOS: É mais comum em mulheres 

orientais e de nível socioeconômico desfavorecido; idade materna de maior freqüência nos extremos 

da vida reprodutiva, acentuada acima dos 40 anos; ocorre 1 a cada 1000 gestações. Os sintomas 

mais comuns são sangramento vaginal em 100% dos casos, útero maior que esperado para idade 

gestacional e hiperemêse gravídica. Tem um índice de cura ou remissão da doença com 

quimioterapia de até 100%, exceto naquelas clientes com mau prognóstico. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A importância da assistência do enfermeiro no cuidado à cliente com Mola hidatiforme 

inclui conhecer a fisiopatologia do processo, util izar os achados de pesquisa e práticas atuais, 

garantir assistência de enfermagem individualizada e humanizada, avaliar as necessidades do 

cuidado, identificar os problema da cliente e da família, planejar as prescrições, colaborar com a 

equipe multidisciplinar, implementar ações educativas, assistenciais e administrativas, avaliar a 

capacidade da cliente em lidar com as alterações da imagem corporal, avaliar o impacto psicológico 

da doença sobre a cliente e família, cuidados com a quimioterapia (efeitos colaterais, complicações, 



 
medidas de segurança), além de assistência ao perioperatório nos casos de cirurgia.  
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Resumo do Trabalho: 
O câncer de próstata transformou – se em um grande problema de saúde pública mundial, com 

morbidade, mortalidade e perda significativa da qualidade de vida, sendo considerado o c âncer da 

terceira idade. De acordo com o INCA, em 2010 o número de homens acometido por essa neoplasia 

é de 54 casos para cada 100 mil homens, este aumento nas taxas de incidência pode ser decorrente 

do aumento da expectativa de vida da população e evolução dos métodos de diagnóstico. Este 

estudo teve como objetivo avaliar o impacto da qualidade de vida sexual em homens com câncer de 

próstata, após seis meses da realização do tratamento radioterápico. Os dados foram coletas junto à 

pacientes em um centro de referência de alta complexidade no tratamento oncológico, localizado 

num hospital de médio porte do Vale do Paraíba, através de um questionário semi – estruturado. Os 

resultados revelaram que dos 32 homens entrevistados a média de idade foi de 69,16%, relacionada 

com a ocupação profissional 21 entrevistados são aposentados, de acordo com o estado civil 87,5% 

são casados, quanto a etnia 71,9% são brancos, e a maioria da população estudada declararam 

possuir ereção excelente ou boa, enquanto ao nível de felicidade grande parte dos homens 

declararam ser felizes. Conclui-se que, para o paciente, o mais importante é estar vivo, junto à sua 

família, participando de uma sociedade com qualidade de vida e tratado de sua patologia, mesmo 

que de alguma forma o tratamento tenha prejudicado sua função sexual. O impacto negativo da 

radioterapia sobre a vida sexual do paciente não foi determinante para definir seu nível de 

felicidade, pois conceito de sexualidade muda com o passar do tempo.  
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Resumo do Trabalho: 
As infecções de sítio cirúrgico apresentam alta mortalidade e morbidade e relevantes custos 

atribuídos ao tratamento. A cirurgia constitui um procedimento de risco facilitando a ocorrência do 

processo infeccioso. O tempo de ocorrência da infecção pode variar de 4 dias até um ano quando 

houver o implante de prótese. Na maioria das instituições a vigilância está limitada somente ao 

período de internação do paciente, portanto, não traduz necessariamente a sua incidência efetiva, já 

que a infecção pode se manifestar após alta hospitalar. Objetivo: Implantar um fluxo de referência e 

contra referencia entre um hospital de médio porte e unidades de estratégia saúde da família, ambos 

localizado em um município do Vale do Paraíba SP, para controle de casos de infecção em sítio 

cirúrgico de cirurgias limpas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva e de 

campo a ser realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas 

Teresa D´Ávila FATEA. Os clientes após a alta hospitalar receberão uma ficha de referencia com 

características da ferida operatória para acompanhamento em unidades de estratégia saúde da 

família. Quando estes apresentarem sinais de infecção em sitio cirúrgico no período pré-

determinado será realizado a notificação da estratégia saúde da família à CCIH do hospital. A 

análise dos dados será realizada após 4 meses de implantação do fluxo e serão avaliados e 

apresentados em forma de tabelas e gráficos. 

 

Palavra chave:  Estratégia saúde da família, Intersetorialidade, Sítio cirúrgico, Referência, Contra 
referência. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 



 
PERFIL DAS TRABALHADORAS GESTANTES DE UM MUNICÍPIO DO VALE 

PARAÍBA 
 

Vilma Helena Vilas Boas 
Vilma.vb@bol.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Catarina Rodrigues da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
Após revolução industrial houve crescimento da economia mundial e fez-se necessária a inclusão 

das mulheres por serem consideradas mão-de-obra barata e menos qualificadas, sujeitando-se as 

horas exaustivas e a precariedade do ambiente de trabalho. Atualmente as mulheres ocupam cargos 

de responsabilidade, antes exercidos pelos homens, além das tarefas tradicionais como cuidar dos 

filhos, do marido e da casa, porém essa vida ocasiona inúmeras conseqüências, como por exemplo, 

desgaste físico, mental e doenças, ainda maior o risco se a mulher estiver em período gestacional. 

Este estudo teve como objetivo identificar o perfil sócio demográfico das gestantes trabalhadoras de 

um município do interior paulista com dupla jornada de trabalho, as condições de saúde e as 

características do trabalho. Trata-se de um estudo descritivo transversal quantitativo com 18 

gestantes, foi realizado em um Ambulatório Médico de Especialidades (AME), atendido pelo 

Sistema único de Saúde. A coleta de dados foi entre março e abril de 2011. Os aspectos éticos 

foram atendidos. Resultados: perfil de gestantes católicas (83,33%), viviam com companheiro 

(72,22%), tinham ensino médio (55,56%), viviam em zona urbana (88,89), tinham casa própria 

(61,11%), renda familiar de 1 a 3 salários mínimos (88,89%) idade média entre 26,11 anos e a 

maioria era primigesta. A pesquisa apontou que 66,67 % não planejaram a gestação e utilizavam 

algum método contraceptivo; possuíam maus hábitos como consumo de tabaco, álcool e não 

praticavam atividade física. Condições de trabalho: 88,89% eram remuneradas, 16,67% trabalho 

informal, 11,11% autônomas, 5,56% estatutário. Na década de 80 as mulheres ainda continuavam 

se sujeitando a salários baixos, condições inadequadas de trabalho, tendo uma dupla jornada, pois 

eram vistas como procriadoras e responsáveis pela prole. A consolidação do capitalismo mudou 

decisivamente o papel das mulheres na sociedade , fato este que provocou a dupla jornada de tra 

balho, pois cada vez mais a mulher ocupa espaço nesse competitivo mercado, tendo que exercer 

funções fora e dentro de casa. A dupla jornada de trabalho faz com que as mulheres possuam um 

sentido de responsabilidade muito grande, no entanto, elas acreditam que a sociedade ainda não 

aceita completamente o papel da mulher de negócio, o papel da mulher na vida pública. 5 atutárias e 

66,67% celetistas. 50,00% trabalhavam com esforço físico com carga; 66,67% referiram subir 



 
escadas no trabalho,88,89% permaneciam muito tempo em pé e 22,22% não tinham horário de 

descanso. Nem todas souberam referir quais os riscos ocupacionais que estavam expostas no 

trabalho. Conclusão: algumas gestantes tinham riscos para a díade mãe/feto prejudicada 

caracterizada por uso de tabaco e álcool, bem como sedentarismo, e levando em consideração que 

provavelmente faziam uso incorreto de contraceptivos, há que se reforçar a educação à saúde da 

população. Quanto à jornada de trabalho, nem todas foram transferidas de função, o que poderia 

acarretar em agravos à saúde. É essencial que os cuidados com riscos ocupacionais sejam abordados 

durante o pré-natal para que a mulher possa vivenciar a gestação e exercer seu papel na sociedade 

com boas condições de saúde. Descritores: saúde da gestante, trabalho e mulher Referência 1- 

Oliveira BRG, Murofuse NT. Acidentes de trabalho e doença ocupacional: estudo sobre o 

conhecimento do trabalhador Hospitalar dos riscos á risco á saúde de seu trabalho. Rev. Latino am. 

Enfermagem. 2001; 9(1): 109-115. 2-Giffin K. Pobreza, desigualdade e equidade em saúde: 

considerações a partir de uma perspectiva de gênero transversal. Cad. Saúde Publica. 2002; (18): 

103-112. 3-Aquino EML, Menezes GMS, Marinho LFB. Mulher, saúde e trabalho no Brasil: 

desafios para um novo agi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Perfil das trabalhadoras. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
IDENTIFICAR O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS COM 
CATETER PERIDURAL PARA EVITAR COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIO 

 
Débora Cristiane de Andrade Ferreira 

deb-mor@hotmail.com 
Cibely de castro Ribeiro 

Dulcinéia Martins de Araújo 
Mariélen Ourives 
Tamires Monteiro 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Fabíola Vieira Cunha 
 
Resumo do Trabalho: 
A utilização do cateter peridural (CPD) para analgesia é importante, para reduzir o sofrimento do 

paciente e promover o bem-estar, porque a dor pode levar a complicações cardiovasculares e 

respiratórias.Para diminuição as ocorrência de complicações pós-operatório precisamos mais do que 

conhecimento e habilidade, atitude da equipe de enfermagem de estar atento as alterações e 

comunicar o medico para que assim possam oferecer ao paciente segurança e um cuidado amoroso. 

Objetivo: Identificar o conhecimento do enfermeiro nos cuidados com cateter peridural para evitar 

complicações pós-operatório. Método: Foi realizado levantamento bibliográfico em banco de dados 

da bireme/dedalus/Google acadêmicas de publicações com o tema cuidados de enfermagem com 

cateter peridural no período de 2005 a 2011. Resultados: Foram encontrados quatro literatura 

cientifica onde 50% Cuidar do paciente com analgesia por CPD requer preparo da equipe de 

enfermagem pois mais do que conhecimento e habilidade, requer atitude da equipe para oferecer ao 

paciente e sua família segurança e bem estar e os outros 50%. pacientes refe rindo satisfação com a 

técnica. Pacientes sem dor ou com dor leve, no primeiro, segundo e terceiro dias de pós-operatório. 

Conclusão: O uso de cateter peridural para analgesia pós-operatória promove controle e alívio da 

dor, mesmo sendo um procedimento medico, o enfermeiro tem um papel fundamental, pois sua 

atuação no pos-operatorio através da sistematização e conhecimento teórico, promovera a eficácia e 

segurança desta técnica para não haver complicações. 

 

Palavra chave:  Enfermagem, Conhecimento, Complicações. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 
Camila Aparecida Ribeiro 
caaribeiro_@hotmail.com 
Alessandra Marques Farias 

Érika de Godoy Obara 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Vanessa Poveda 
 
Resumo do Trabalho: 
A infecção do trato urinário é uma das infecções, que acomete em especial as mulheres em idade 

adulta. Caracteriza-se pela presença de microrganismos nas vias urinárias. Com este estudo, 

objetivou-se investigar a presença de infecção do trato urinário entre profissionais de enfermagem. 

Para tanto, realizou-se um estudo quantitativo com abordagem laboratorial qualitativa, com a 

realização de urocultura e a aplicação de um questionário semi-estruturado aos sujeitos da pesquisa. 

Foram coletadas 50 amostras; entre estas, 21 (42%) apresentaram Infecção do Trato Urinário, 

assintomático, com a presença predominante de Sthafilococcus aureus, principalmente entre 

mulheres, trabalhadoras de UTI e pediatria. Este trabalho sugere a importância da ITU entre 

profissionais da área da saúde, demonstrando a necessidade de mais estudos sobre a temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Infecções urinárias, Enfermagem, Saúde do Trabalhador. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
HIPERSENSIBILIDADE EM PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA DE MEMBROS 

INFERIORES QUE FAZEM O USO DE BOTA DE UNNA 
 

Joseany Cristina Machado da Silva 
j.cms1958@hotmail.com 

Bruno Andrade de carvalho 
Camila Eugênia Araújo de Alvarenga 

Valdecir Telles 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita 
 
Resumo do Trabalho: 
As úlceras venosas são lesões crônicas de elevada incidência clínica associada a hipertensã o venosa 

dos membros inferiores, requerendo atenção especial do enfermeiro. São provenientes de problemas 

vasculares profundos, em que a deformidade dos vasos causa a incompetência para o efetivo retorno 

venoso, ocasionando edemas e estase persistentes, com uma pressão constante e retorno venoso 

prejudicado, ocorre o aparecimento de ulcerações da pele. No tratamento de feridas crônicas têm 

sido utilizados diversos tipos de novos métodos de curativos que minimizam o sofrimento e o 

tempo de cicatrização. A bota de unna tem sido um dos métodos utilizados, pois agiliza o processo 

de cicatrização, por promover uma compressão que estimula o retorno venoso, por conter 

propriedades curativas em seus componentes, ser de fácil aplicação. É úmida quando aplicada e 

seca gradualmente em torno de 12 horas, sendo de custo acessível aos clientes com úlcera venosa. É 

composta de ataduras de compressão não elástica, tipo gesso, gelatina, glicerina, óxido de zinco na 

concentração que varia de 6% a 15%, calamina, e opcionalmente difenidramina, tendo sido 

desenvolvida em 1883, por Paul Gerson Unna, um dermatologista da Alemanha. Apesar de todos os 

seus componentes serem antí-alergênicos estudos mostram que alguns pacientes desenvolvem uma 

hipersensibilidade a mesma em virtude de alguns de seus componentes, como por exemplo, 

parabeno, lanolina, e difenidramina. Porem não se sabe com exatidão quais os componentes que 

causam a hipersensibilidade. Sendo assim, este projeto tem o objetivo de verificar possíveis causas 

de hipersensibilidade ocorrida em conseqüência a utilização da bota de unna em pessoas com úlcera 

venosa em MMII. É um estudo bibliográfico, do tipo descritivo com abordagem quantitativa, que 

será realizada por meio de busca de artigos científicos na Bireme e Google Acadêmico utilizando os 

descritores: “Hipersensibilidade, úlcera venosa, Bota de Unna”. Para a seleção serão selecionados 

artigos publicados a partir de 2003. Os dados serão dispostos em um qua dro sinóptico, os artigos 

selecionados serão organizados de forma á descrever, o titulo do artigo, os autores, objetivo, 

método e conclusão. Os resultados serão inseridos em uma planilha do programa Microsoft Excel e 



 
estarão representados em forma de tabelas e gráficos. Testes estatísticos serão aplicados, no que 

couber, sob orientação de um estatístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavra chave:  Hipersensibilidade, Úlcera venosa, Bota de Unna. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
 



 
HEPATOMEGALIA, UMA DE SUAS CONSEQUENCIAS: CIRROSE HEPÁTICA 
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Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
Doença crônica do fígado decorrente da destruição e regeneração das células hepáticas, acarretando, 

do ponto de vista histológico, a presença de fibrose e formação nodular difusa, com conseqüente 

desorganização da arquitetura lobular e vascular do órgão. Representa conseqüências de uma 

resposta permanete de ferida-cicatrização à agressão hepática crônica induzida por toxinas, infecção 

viral crônica, colestase e distúrbios metabólicos. É uma degeneração difusa, progressiva e crônica 

do tecido hepático com destruição dos hepatócitos e com regeneração e formação de um tecido 

cicatricial fibroso, extenso e denso. Objetivo: Saber que as células estreladas, ou de Ito, têm sido 

identificadas como principal fonte do acúmulo excessivo de colágenos e componentes da matriz 

extracelular na fibrose hepática, além desempenharem papel importante durante injúria e 

regeneração hepática. Metodologia: Trata-se de uma revisão de periódicos dos anos de 2008 a 2010, 

onde foram encontrados 455 artigos científicos nos bancos de dados: Birene e Scielo totalizando os 

trabalhos analisados. Resultados: A fibrose que ocorre no fígado dificulta a passagem do sangue 

através dos lóbulos hepáticos, os "shunts" entre os ramos da veia porta e da artéria hepáti ca 

contidos nos espaços porta e a fibrose perivenular causam a hipertensão porta. Com isto ocorrem 

esplenomegalia congestiva, ascite (acúmulo de líquido na cavidade peritoneal), varizes esofageanas 

e gástricas e hemorróidas. Conclusão: Os progressos na abordagem e prevenção da cirrose 

continuam. Pesquisadores estão detalhando os mecanismos de formação do tecido fibrótico no 

fígado, buscando com isso compreender exatamente onde e como o processo pode ser interrompido. 

Novos e melhores tratamentos para hepatopatias virais deverão resultar em medidas preventivas 

mais eficazes contra a cirrose.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Palavra chave:  Cirrose hepática, Fígado, Neoplasia hepática, Anomalias do fígado. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL 

 
Fabiano Fernandes de Oliveira 

fabianojhs@yahoo.com.br 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazilli 
 
Resumo do Trabalho: 
Nas últimas décadas, estudos sistematizados têm identificado uma relação positiva entre 

religiosidade/espiritualidade (RE) e saúde, principalmente saúde mental. Existem evidências 

consistentes d e que RE seja capaz de prevenir e contribuir para o tratamento e a recuperação de 

pessoas com transtornos mentais, pois crenças religiosas influenciam o modo como pessoas lidam 

com situações de estresse, sofrimento e problemas vitais. Desde que o homem se entende como ser 

pensante, ele vem usando a espiritualidade para entender o significado da vida e da morte, de sua 

presença no mundo, melhorar sua saúde e como ferramenta para lidar com a dor, seja ela física, 

mental ou espiritual. Convém definir neste cenário que a (RE), apesar de relacionadas, não são 

claramente descritas como sinônimos. A religiosidade envolve sistematização de culto e doutrina 

compartilhados por um grupo, enquanto a espiritualidade referencia a questão sobre os significados 

do propósito de vida, e as justificativas para existência do homem. Este estudo tem por objetivo 

analisar artigos que relacionam o impacto e a importância da espiritualidade e da religiosidade na 

saúde mental. Trata-se de um estudo teórico de seis publicações indexadas nas bases de dados da 

biblioteca virtual de saúde (BVS), no período de 2001 a 2011, onde foram analisados os seguintes 

parâmetros: Religiosidade/espiritualidade e transtornos depressivos e Religiosidade/espiritualidade 

e transtornos de ansiedade. Observamos que as pesquisas mais recentes têm procurado investigar a 

relação existente entre depressão e envolvimento religioso e o quanto esse pode ajudar as pessoas a 

lidarem com eventos negativos, em relação ao transtorno da ansiedade constituem grave problema 

de saúde pública, em razão de sua alta prevalência e freqüente cronicidade está muitas vezes 

associados a outros problemas físicos e mentais. É importante e necessário que profissionais de 

saúde saibam lidar com a religiosidade e a espiritualidade na vida de seus pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Palavra chave:  Espiritualidade, Religiosidade, Saúde mental, Prevenção. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONHECIMENTO ACERCA DA NEOPLASIA DE MAMA MASCULINA EM 

ESTUDANTES DE UMA FACULDADE NO INTERIOR PAULISTA 
 

Daiane Larissa Rodrigues 
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Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Sílvio Silvério da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
A neoplasia ou câncer tem como característica o crescimento desordenado de célul as malignas que 

invadem os tecidos e órgãos, espalhando-se para diversas regiões do corpo. Na neoplasia de mama 

masculina caracteriza-se por um nódulo endurecido, retro-areolar e indolor, retração do mamilo e 

aréola, saída de secreção sanguinolenta, ulceração e prurido. Tendo como agravantes a idade, a 

história familiar, patologia mamária prévia, fatores hormonais, físicos, químicos e biológicos. A 

incidência da neoplasia mamaria masculina é representada por 0.6% de todos os outros tipos de 

câncer, tendo um saldo de 2.524 casos ocorridos com 125 mortes, e uma estimativa de 250 novos 

casos anuais, isto acontece devido ao diagnóstico tardio, preconceito e falta de informação que 

cercam a doença, uma vez que os trabalhos de prevenção ao câncer de mama são exclusivamente 

voltados às mulheres. O assunto neoplasia de mama masculina ao ser abordado gera um impacto 

muito grande, já que o Câncer de mama está associado à imagem feminina e quando acomete o 

homem existe um grande precon ceito, o que faz com que muitos pacientes tenham uma resistência 

primeiramente em assumir a doença e, por consequência, em procurar ajuda. Sabe-se que em nosso 

país muito se tem falado sobre a saúde na área preventiva, porém a neoplasia de mama masculina 

tem sido um assunto pouco abordado e estudado por não ser muito comum. Desta maneira, percebe-

se que o conhecimento acerca desta doença se faz necessário pela população masculina e 

imprescindível para a detecção precoce, diminuindo o número de casos e mortes e aumentando 

assim a expectativa de vida dos homens acometidos pela doença. Sendo assim, o objetivo deste 

projeto é verificar o conhecimento sobre a neoplasia de mama masculina dos alunos de graduação 

do curso superior de Desenho Industrial, desenvolver recursos de promoção e prevenção da 

neoplasia de mama masculina, a fim de reforçar o conhecimento existente e agregar novas 

informações sobre os fatores de risco causadores da doença. O projeto será realizado por meio de 

pesquisa de campo, exploratória com abordagem qualiquantitativa, em uma Instituição de Ensino 

do Vale do Paraíba com estudantes do sexo masculino do 3º ano de graduação do curso de Desenho 



 
Industrial. O projeto foi aprovado pelo CEP-FATEA sob o Parecer Nº 31/11. Os dados serão 

coletados no mês de outubro de 2011 pelos pesquisadores por meio de um questionário contendo 12 

perguntas fechadas de múltipla escolha. Os resultados obtidos serão inseridos em uma planilha do 

programa Microsoft Excel e representados em forma de tabelas e gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Neoplasia, Faculdade, Conhecimento. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
CUIDADOR DE IDOSO E O CONTEXTO FAMILIAR 
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
À medida que a idade avança, existe uma progressiva perda de recursos físicos, mentais e sociais, a 

qual tende a despe rtar sentimentos de desamparo. A velhice parece deixar o indivíduo impotente, 

indefeso, fragilizado para tomar suas próprias decisões, para enfrentar seus problemas, o cotidiano, 

não só diante dos familiares, mas também da sociedade como um todo. Sendo assim, o idoso tem 

sido visto como uma pessoa improdutiva, ultrapassada, e pouco se tem feito para recuperar sua 

identidade e elevar sua auto-estima. Além disso, nem sempre é amparado pelos familiares e, muitas 

vezes, são obrigados a morar em asilos ou albergues, forçados a viverem isolados, na solidão, longe 

de parentes e amigos. Nesse momento surge à figura do cuidador, que na maioria das vezes é um 

membro da família ou amigo próximo que auxilia este idoso, de forma parcial ou integral nas 

dificuldades ou incapacidades para realizar as atividades de vida diária. Essa pessoa é denominada 

cuidador informal. Os cuidadores formais que se habilitam a prestar assistência aos idosos no 

domicílio nem sempre possuem uma formação adeq uada para o desempenho dessa função. Trata-se 

de uma revisão bibliográfica nos bancos de dados da Scileo, foram capturados 62 artigos sendo 8 

artigos selecionados, nos anos 2005 a 2011. A população mundial hoje passa por uma transição 

demográfica e a nível nacional o Brasil que antes se dizia jovem hoje envelhece, e a cada dia essas 

porcentagens vem aumentando. Cabe a nós, enquanto profissionais da saúde, a correta intervenção e 

implementação diante a esses casos. É preciso à orientação correta a esses familiares, muita das 

vezes estas pessoas, que são designadas para prestar tais cuidados, sejam familiares ou contratados, 

não está preparado para tal, a realidade nos mostra familiares e ou cuidadores prestando cuidados e 

realizando procedimentos sem nenhuma capacitação que por muita das vezes não o cabem, o que 

pode dificultar o restabelecimento do idoso ou até mesmo causar piora na sua evolução, trazendo 

desgaste e stress intenso para ambos, paciente e Cuidador, com conseqüências danosas. 

 

 



 
Palavra chave:  Cuidador formal, Idoso, Envelhecimento. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM ÚLCERAS POR PRESSÃO 
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Orientador: Prof. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita 
 
Resumo do Trabalho: 
Qualidade de vida é uma expressão com diferentes tipos de conceitos e ainda debatida entre 

pesquisadores de diferentes áreas engloband o aspectos físicos, psicológicos e sociais. Este estudo 

tem como objetivo caracterizar e analisar a qualidade de vida das pessoas com úlcera por pressão, 

em Unidade de Saúde, Estratégia Saúde da Família e Instituição de Longa Permanência na cidade 

de Lorena. Trata-se de uma pesquisa de campo exploratória com abordagem quantitativa. A 

população foi composta por pacientes com úlcera por pressão assistidos nestas instituições. A coleta 

de dados se deu após aprovação do projeto sob o parecer Nº 98/2010. Participaram do estudo quatro 

pessoas. A qualidade de vida foi avaliada a partir da categorização, composta por cinco faixas de 

escores e para avaliar a consistência do índice de qualidade de vida foi utilizado o coeficiente alfa 

de Cronbach. Quanto à avaliação da qualidade de vida, verificou-se que está presente na forma 

moderada. O índice total (19,41) é considerado como regular. Ao analisar os índices 

individualmente nos domínios, entretanto, somente o domínio saúde/funcioname nto encontra-se 

nesse patamar, sendo que todos os outros apresentam valores que correspondem a um nível 

superior, considerado como bom. Em ordem de importância de satisfação, o IQV família (23,50) foi 

o que apresentou maior escore, seguido do IQV psicologia/espiritual (21,06) e sócio-econômico 

(20,95). Concluindo-se que de maneira em geral foi satisfatória a qualidade de vida dos indivíduos, 

o que vai de encontro aos resultados obtidos. Entretanto vale ressaltar a insatisfação em 

determinados aspectos como dores nas feridas e tratamento que recebidos para o alivio da dor e 

procedimentos de curativos, higiene e locomoção, e baixa auto-estima, necessitando de mais apoio 

de familiares e amigos para que possam seguir com melhores condições emocionais e psicológicas 

suas trajetórias de vida. O IQVFP é um instrumento especifico adequado para a população alvo, 

relacionados á saúde e aos aspectos psicológicos e espirituais, com confiabilidade nos resultados 

obtidos. 

 

 



 
Palavra chave:  Qualidade de vida, Úlcera por pressão, Instrumento de Ferrans e Powers. 
 
Inscrição como: Graduação  
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GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM 
 

Fabiano Fernandes de Oliveira 
fabianojhs@yahoo.com.br 

Priscila Mota da Silva 
Edvane Maria Rodrigues Pontes 

Vilma Helena Vilas Boas 
Ana Paula Domiciano de Castro 

Meire Cristina Ramos 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Gláucio Jorge de Souza 
 
Resumo do Trabalho: 
A Enfermagem pode ser visualizada, conforme alguns autores, como um processo de trabalho que 

envolve três áreas diferenciadas: o Cuidar, o Educar e o Gerenciar. Por conseguinte, a preocupação 

passou a ser com a autoridade, responsabilidade, planejamento, controle, coordenação e relações no 

trabalho. A busca da qualidade não é recente, uma vez que, no século XIX, Florence Nightingale 

implantou rígidos padrões sanitários, durante a Guerra da Criméia, reduzindo a taxa de mortalidade 

e estabelecendo, assim, o primeiro modelo de melhoria contínua da qualidade em saúde. A 

qualidade é um conjunto de propriedades de determinado serviço que o tornam adequado à missão 

de uma organização concebida como respostas às necessidades e legítima as expectativas de seus 

usuários. Objetivos: Identificar e analisar art igos científicos relacionados à reflexão sobre a 

Enfermagem enquanto prática profissional conhecendo o processo de trabalho nas três grandes 

áreas como o Cuidar, o Educar e o Gerenciar, com enfoque nesta última com a finalidade de 

compreender o universo de tomada de decisões. Metodologia: O presente estudo trata-se de revisão 

de publicações científicas, indexadas na base de dados da biblioteca virtual de saúde (BVS), sendo 

selecionados 15 artigos, desses apenas 06 fizeram parte do processo de inclusão que foi estar 

relacionados com a temática desta pesquisa. Discussão: Após analise e compreensão dos artigos, 

considera-se que nem todos os modelos de tomada de decisão podem ser facilmente compreendidos 

e aplicados e que o enfermeiro gerencial atua como mediador entre a equipe, a coordenação de 

enfermagem e a direção da instituição. Estudos apresentam os seguintes elementos que envolvem o 

processo decisório tomador de decisão, Objetivos, Preferências, Estratégia e Situação, o p rocesso 

decisório envolve diversificadas situações e passos a serem seguidos diante de um problema para 

chegar a uma resolução, envolvendo diretamente os seres humanos, trabalhadores, clientes ou 

familiares. Conclusão: Autores destacam que a maioria dos enfermeiros que ocupam cargos de 

gerência possui carências quanto a conhecimentos principalmente, sobre elementos que norteiam o 



 
processo de tomada de decisão. De acordo com o exposto e considerando a amplitude do tema em 

questão acreditamos que seja importante a realização de outros estudos com o objetivo de conhecer 

melhor este universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Gerenciamento em enfermagem, Processo decisório, Prática profissional. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
A IMPORTÂNCIA DO EXAME CITOPATOLÓGICO NA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE 

ÚTERO 
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Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazilli 
 
Resumo do Trabalho: 
Desde a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) avanços 

significativos ocorreram na atenção à população feminina. As mudanças foram visíveis em várias 

áreas desde a atenção à gestante até os serviços de quimioterapia e radioterapia para as pacientes 

com câncer. Mesmo com estes avanços, o câncer de colo de útero continua tendo um grande índice, 

apresentando 18 mil casos novos casos. O câncer de colo invasivo é precedido por uma série de 

modificações no epitélio original, que constituem as lesões pré-malignas. As técnicas de citologia, 

auxiliadas pela colposcopia, contribuem para o conhecimento dessas lesões e instalação do seu 

tratamento, com conseqüente queda da taxa de neoplasias. Os principais fatores de riscos para o 

câncer do colo do útero estão associados às baixas condições sócio-econômicas, ao início precoce 

da atividade sexual, à multiplicidade de parceiros sexuais, baixa ing estão de vitaminas, ao 

tabagismo, à higiene íntima inadequada, ao uso prolongado de contraceptivos orais e ao vírus do 

papiloma humano (HPV), que possui papel importante no desenvolvimento da neoplasia das células 

cervicais e na sua transformação em células cancerosas. O câncer de colo de útero, quando 

detectado precocemente tem ampla possibilidade de cura. A estratégia utilizada nas últimas 

décadas, em diversos países, para a detecção precoce deste câncer e suas lesões precursoras é a 

realização do exame colpocitologia oncótica, denominado Papanicolau. Objetivo: Analisar artigos 

científicos relacionados à importância da prevenção do exame citopatológico. Metodologia: Trata-

se de um estudo bibliográfico de publicações indexadas nas bases de dados da biblioteca virtual de 

saúde (BVS) no período de 2001 a 2011, e foram encontrados inicialmente 500 artigos: em 

avaliação mais restrita foram analisados 15 artigos os quais se dividiram duas temáticas: 1) Sete 

artigos trazem a ques tão do câncer de colo de útero. 2) Oito artigos tratam da importância do 

exame citopatológico. Discussão: O câncer de colo de útero (CCU) ainda representa nos dias atuais 

um importante problema de saúde pública nos países em desenvolvimento e sua incidência depende 

da exposição a fatores de risco e de falta de efetividade nos programas de rastreamento. A 



 
realização do exame colpocitologia oncótica, denominado Papanicolau consiste em uma tecnologia 

simples, eficaz e de baixo custo para o sistema de saúde, ele possibilita um rastreamento de até 80% 

dos casos de câncer de colo do útero, e se as lesões iniciais forem tratadas de forma adequada a 

redução da taxa de câncer cervical pode chegar a 90%. Toda mulher com vida sexual ativa deve 

submeter-se a exame preventivo periódico. O exame deve ser feito a cada ano, caso dois resultados 

consecutivos derem normal, o exame pode passar a ser feito a cada três anos. Considerações Finais: 

Observa-se através deste estudo que o exame colpo citológico quando realizado no período 

preconizado pelo MS é extremamente importante para a detecção precoce das alterações do colo do 

útero podendo assim minimizar as conseqüências. Esta pesquisa não se esgota aqui como absoluto, 

este foi um estudo bibliográfico que merece um aprofundamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Exame Colpocitológico, Prevenção, Câncer de útero. 
 
Inscrição como: Graduação  
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Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Resumo do Trabalho: 
O câncer no colo do útero é considerado um problema de saúde pública, atin gindo todas as 

camadas sociais e regiões geoeconômicas do país, sendo a terceira causa de morte em mulheres. O 

exame preventivo é um instrumento prático, barato e adequado para o rastreamento do câncer de 

colo de útero, denominado de Colpocitologia. Consiste em um esfregaço ou raspado de células 

esfoliadas do epitélio cervical e vaginal, tendo seu valor tanto para prevenção secundária quanto 

para diagnóstico, possibilita a descoberta de lesões pré-neoplásticas e da doença em seus estágios 

iniciais. Sendo assim este estudo tem como objetivo implementar a realização do exame preventivo 

em uma Estratégia Saúde da Família – ESF. É um estudo de campo quantitativo. Será realizado em 

uma unidade de ESF em um município do interior paulista, com uma população de mulheres com 

idade entre 25 a 59 anos residentes na área de abrangência da unidade. Após a autorização formal 

da Secretária de Municipal de Saúde do município, será encaminhado ao Comitê de Ética da 

FATEA para a apreciação. Uma vez aprovado o projeto pelo Comitê de Ética, será agenda com a 

enfermeira da unidade de saúde a data do procedimento de coleta de dados. Os dados serão 

levantados, através do Prontuário digital, quantos exames citopatológicos são realizados 

mensalmente. Após, será realizado ações educativas em sala de espera para a divulgação do dia do 

mês, já pré determinado com a enfermeira da unidade, para livre demanda do exame. A ação 

educativa constara de informações sobre o que é o câncer de colo de útero, como preveni-lo e como 

é realizado o exame citopatológico. A análise da eficácia será na proporção do aumento as demanda 

para o exame citopatológico percebida pela unidade. 

 

 

 

 



 
Palavra chave:  Exame colpocitológico, Câncer de colo do útero, Prevenção de câncer de colo 
uterino. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
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SAÚDE DO HOMEM:ACESSIBILIDADE AS UNIDADES ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA 
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Resumo do Trabalho: 
Acessibilidade as Unidades Estratégias de Saúde da Fami lia-ESF Nivaldo Ferreira Uchôas da Silva 

Paula Flanciani Hilário Rosana Tupinambá Viana Frazili Vanessa Aparecida Borges Galhardo de 

Oliveira Introdução: estudos demonstram que, a maioria dos homens, sofrem desvantagem em 

relação à mulher quanto a sua saúde e esperança de vida, devido a pouca procura a assistência a sua 

saúde. É possível perceber que não é dada uma importância significativa à saúde do homem, como 

ocorre com á saúde das mulheres, crianças e idosos, colaborando com a idéia de que as unidades 

básicas de saúde (UBS) são serviços destinados quase que exclusivamente para estas populações. 

Objetivo: identificar os possíveis motivos que dificultam o acesso do homem ao atendimento na 

ESF. Método: trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e de campo, a ser realizada nas 

Unidades de ESF, no município de Lorena, SP, com homens de idade de 18 a 80 anos inscritos nas 

Unidades de Estratégia de Saúde da Família. A amostra será definida por meio de sorteio, sendo 5 

pacientes para cada ESF. Será utilizado um instrumento de coleta de dados com perguntas fechadas 

constando 3 partes: caracterização do entrevist ado, condições de saúde: patologias, deficiência, 

doenças crônicas e transmissíveis e acesso aos serviços de saúde. A partir destas considerações o 

presente projeto tem por finalidade conhecer o acesso do homem aos serviços de saúde, 

especificamente na Estratégia Saúde da Família, contribuindo na assistência a saúde do homem, 

pois sua presença nos serviços é menor do que as mulheres. 

 

 

Palavra chave:  Acesso, Homem, ESF. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazilli 
 
Resumo do Trabalho: 
O Diabetes Mellitus atinge em todo o mundo grande número de p essoas de qualquer condição 

social. Inclui um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, resultante de 

defeitos na secreção de insulina e/ou em sua ação. Dividido em duas categorias: Diabetes tipo 1 

(Insulino-dependente) e Diabetes tipo 2 (Não insulino-dependente). Além destes, a classificação 

incluí o Diabetes Mellitus secundário e o Diabetes Mellitus gestacional. A atividade física e a 

alimentação são fatores importantes do tratamento do diabetes, e contribui para melhorar a 

qualidade de vida do paciente. Portanto, propomos o presente trabalho com a finalidade de 

contribuir para o conhecimento do auto cuidado do diabético. Objetivo: Investigar a importância do 

auto cuidado em pacientes diabéticos e verificar o cuidado em relação à alimentação, higiene, 

cuidado com os pés e se pratica de atividade física. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa descritiva e de campo que após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa das 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila- FATEA, a coleta de dados será realizada através de um 

questionário semi-estruturado em uma unidade de Estratégia da Saúde da Família. (ESF), de um 

município do médio Vale do Paraíba, em sujeitos com diagnóstico de Diabetes Mellitus que aceitar 

participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados serão 

tabulados, analisados qualitativamente e apresentados em forma de tabelas e gráficos. 

 

 

 

 

Palavra chave:  Diabetes mellitus, Atividade física, Alimentação, Auto cuidado. 
 
Inscrição como: Graduação  
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
A auditoria é um sistema de controle da qualidade informando eficiência e eficácia do trabalho da 

equipe de enfermagem, objetivando melhoria do serviço prestado. Existem dois tipos de auditoria a 

retrospectiva realizada após a alta do paciente, utilizando o prontuário como avaliação e a 

operacional, realizada durante o atendimento hospitalar e ambulatorial, e pode ser classificada 

quanto a forma (interna e externa), ao tempo, (contínua e periódica) e a natureza (normal e 

especifica) e ao limite (total e parcial). O registro de enfermagem é um documento com 

representação de fatos e atos podendo ser escrito ou gráfico, expressando toda a assistência prestada 

ao paciente. Assim os registros de enfermagem tem valor importantíssimo como fonte de 

investigação, instrumento de educação e documento legal. Desta forma se torna como um dos meios 

para avaliar a qualidade da assistência prestada. Foi realizado uma revisão bibliográfica, utilizando 

seis artigos científicos na base de dados da Scielo ,no período dos últimos cinco anos. Os resultados 

mostram que em vários estudos realizados, os registros de enfermagem revelaram-se incompletos e 

demonstrou também não conformidades com as exigências do COFEN, o que torna esses 

documentos frágeis tanto para avaliação da qualidade da assistência prestada como aspectos éticos e 

jurídicos. Conclusão: A auditoria é fundamental para detectar problemas apresentados e promove 

crescimento do conhecimento em todas as áreas. A padronização dos registros de enfermagem é 

necessária, visto que existem muitas falhas. 

 
Palavra chave:  Enfermagem, Auditoria de enfermagem, Qualidade da assistência à saúde. 
 
Inscrição como: Graduação  
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Resumo do Trabalho: 
Asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas 

manifestando-se por obstrução ao fluxo aéreo, reversível espontânea mente ou pelo tratamento, com 

episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela 

manhã ao acordar. Trata-se de uma revisão bibliográfica nos bancos de dados do google acadêmico, 

sendo capturados 16.800 artigos sendo selecionados 4, nos anos de 1996 a 2002; e literatura . Em 

2001 registraram-se 11,3 milhões de consultas em consultório médico para tratamento de asma e 

aproximadamente 4.300 mortes devidos a essa doença. Os pacientes com asma podem experimentar 

períodos sem sintomas que se alternam com exacerbações agudas que duram de minutos a horas ou 

dias. É uma doença mais comum na infância e pode acontecer em qualquer idade. A alergia é o 

mais forte fator predisponente para asma. Os portadores de asma recorrentes deverão ser 

submetidos a exames para identificar as substâncias que precipitam os sintomas. São instruídos a 

evitar os agentes causais sempre que possível. As complicações da asma podem incluir o estado 

asmático , falência respiratória, pneumonia e atelectasia. Concluímos que a asma é uma doença 

crônica, comum nos dias de hoje e se tratada corretamente e prevenir os fatores desencadeantes 

podemos diminuir as frequências das crises. Não basta somente tratar as crises devemos orientar os 

familiares quanto a prevenção e diminuição das alérgenos. O conhecimento é a chave para o 

cuidado de qualidade da asma. 

 
 
 
Palavra chave:  Asma, Asma brônquica, Prevalência asma. 
 
Inscrição como: Graduação  
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O CUIDADO ESPIRITUAL NO ENSINO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
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Resumo do Trabalho: 
Cuidar é o aspecto básico de todas as profissões de ajuda, considerada também como um suporte 

emocional, e tradicionalmente o cuidar tem sido domínio da enfermagem. O modelo do sistema de 

cuidado de saúde refere que a pessoa é um ser aberto que interage com o meio externo, possui 

linhas de energia que mantém harmonia entre o interior e o exterior, por isso acredita-se que não 

somos apenas corpos e sim espíritos, por isso a importância de cuidar também da espiritualidade. 

Objetivo: Identificar como se discute no ensino de graduação em enfermagem a relação existente 

entre a espiritualidade e a dimensão do cuidar na assistência de enfermagem. Metodologia: estudo 

descritivo, exploratório, de campo e de abordagem qualitativa; com análise de conteúdo de Bardin. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada com nove discentes de 

enfermagem do ultimo ano de graduação que atuavam na prática, em acordo ao Comitê de Ética e 

Pesquisa, com parecer 47/2010. Resultado: a partir da análise das entrevistas, emergiram duas 

categorias centrais: “Percepção das necessidades espirituais”; “A assistência espiritual e o ensino na 

enfermagem”. Conclusão: Identificou-se a relação entre a espiritualidade e a dimensão do cuidar, 

evidenciado pela necessidade da discussão formal desta temática no ensino de graduação em 

enfermagem podendo ser a essência do trabalho da enfermagem o cuidar do indivíduo em sua 

dimensão como um ser bio-psico-sócio e espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Espiritualidade, Cuidar, Assistência espiritual, Ensino de enfermagem. 
 
Inscrição como: Graduação  
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Curso: Enfermagem 
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Resumo do Trabalho: 
Hipertensão do avental branco pode ser definido como valores pressóricos considerados elevados, 

quando verificado em consultório,em comparação com os valores obtidos na monitorização 

ambulatorial de 24 horas (MAPA) ou monitorização residencial. O aumento dos valores pressóricos 

podem ser explicados pelo nervoso que o individuo tem de estar na presença de um profissional da 

saúde, e ate mesmo pelo ambiente. Metodologia: revisão bibliográfica de artigos científicos de 

2000-2010 no banco de dados BIREME. Resultados: dos quatro artigos selecionados dois apontam 

o sexo feminino com uma maior incidência 34,1% com idade media de 45,3 anos e com relação 

positiva ao aumento do índice de massa corporal, no entanto não foi encontrado nenhuma relação 

com variedades demográficas e um mostra que ocorrem esse tipo de hipertensão em 20% dos 

indivíduos já considerados hipertensos, e que o maior pico de elevação ocorre no período da manha. 

Conclusão: a hipertensão do avental branco é um estado em que se deve analisar cada individuo 

individualmente, estar atento aos que já são hipertensos e se enquadra na condiç ão de hipertensão 

associada ao avental branco, e sempre que possível proporcionar um ambiente que não vá agravar 

esse quadro. 

 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Hipertensão/Avental branco, Síndrome. 
 
Inscrição como: Graduação  
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IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO AO HOMEM A ESF 
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Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Frazilli 
 
Resumo do Trabalho: 
Os serviços de saúde têm uma deficiência em absorver a demanda apresentada pelos homens, 

proporcionada pela organização dos serviços que não estimulam o acesso destes homens e, pelo fato 

das próprias campanhas de saúde publica não se voltarem para este segmento da população. É 

crescente a produção de pesquisas acerca da relação homens e saúde, sobretudo direcionadas a 

temas como acesso e uso de serviços. Metodologia trata-se de uma revisão bibliográfica por meio 

de coleta nos bancos de dados Google Acadêmico, e Bireme, no período de 2005 a 2010 sobre a 

saúde do homem e a ESF. Com objetivo de identificar a produção científica sobre a saúde do 

homem na ESF. Inúmeros estudos revelam a importância de desenvolver ações e atividades que 

estimulem o acesso do homem aos serviços de saúde, para promoção e prevenção de doenças 

criando assim o hábito de consulta de rotina. São necessárias mudanças nas estratégias dos serviços 

de saúde e no enfoque relacionado ao gênero masculino. É imprescindível a importância dos 

profissionais na abordagem e acolhimento do homem quando busca os serviços de saúde 

contribuindo para sua inclusão. Deste modo a ESF ser á um agente facilitador e contribuirá para o 

estímulo ao cuidado e prevenção da saúde desta população. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Saúde, Homem, ESF. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
CAPACITAÇÃO DOS BRIGADISTAS PARA PLANO DE EVACUAÇÃO E PRIMEIROS 

SOCORROS 
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Orientador: Prof. Fabíola V. Cunha 
 
Resumo do Trabalho: 
A exposição a um incêndio propriamente dito pode expor a população fixa (funcionários) e 

flutuante (estudante) da edificação há vários riscos que podem gerar enfermidades, deformidades, 

ferimentos e em alguns casos morte. Esse estudo tem com objetivo avaliar o conhecimento e 

capacitar os brigadistas quanto ao plano de evacuação de emergência e primeiros socorros. A 

pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino privado no município de Lorena SP, vale do 

Paraíba de ensino, horários matutinos, vespertinos e noturnos. Sua estrutura é de grande porte 

composta por três prédios e população de aproximadamente 1.537, esse número engloba a 

população fixa e flutuante. A coleta de dados foi realizada com a aplicação de um questionário 

composto de perguntas dissertativas e descritivas para 14 funcionários brigadistas de ambos os 

sexos e distribuídos em período: manhã, tarde, noite para uma cobertura diária. Pode-se verificar 

que dos 100% dos brigadistas desconhecem o que é ser brigadista; sendo que somente 50%tem 

conhecimento entre a diferença de fogo e incêndio; 30% classes de fogo; 20%plano de evacuação; 

100% rota de fuga e acionar alarme; 29 % agentes extintores; 36%ponto de encontro; 93%corte de 

energia elétrica; 14%métodos de propagação de calor e telefone do corpo de bombeiro; 

93%iluminação de emergência; 100% desconhecem a localização da chave geral; primeiros 

socorros. Concluída que após a realização da capacitação e treinamento da equipe de brigadistas, 

100% dos participantes apresentam-se aptos a executarem o plano de evacuação e atendimento as 

vitimas de primeiros socorros. 

 
 
Palavra chave:  Plano de evacuação, Primeiros socorros, Conhecimento, Capacitação. 
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IMPLANTAÇÃO DO MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO AMBULATÓRIO DE 
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Resumo do Trabalho: 
De acordo com a Decisão DIE/SP 008/99, desde janeiro de 2000, a SAE (Sistematização da 

Assistência de Enfermagem), tornou-se obrigatória em todo Estado de São Paulo. Sendo assim, 

todo enfermeiro deve estar apto a fazer consulta de enfermagem, exame físico, diagnostico de 

enfermagem, prescrição e evolução, bem como, a implementação, planejamento, execução e 

avaliação do Processo de Enfermagem. A Faculdade de Enfermagem da FATEA (Faculdade 

Integrada Teresa D`Ávila), de acordo com essa norma cria o Ambulatório de Enfermagem, que foi 

inaugurado no dia 17 de junho de 2003 e suas atividades iniciadas em 04 de agosto deste mesmo 

ano com o objetivo de prestar assistência a população do município e da região por alunos 

supervisionados por Professores Enfermeiros, além de ser um campo de ensino clínico para os 

alunos. Sendo assim, foi elaborado um manual para estabelecer normas e rotinas para todo o 

procedimento afim de uma assistência de qualidade e um ambiente organizado. Foi realiza do um 

estudo de revisão da literatura utilizando manuais de enfermagem e adaptando-os ao ambulatório 

escola. Contudo, foi elaboradas normas e rotinas para a secretaria, atendimento ao cliente, lavagem 

das mãos, verificação de pressão arterial, teste de glicemia, realização do curativo, etapas da 

esterilização, montagem dos pacotes de curativos e destino dos lixos, manutenção da limpeza. 
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NOVA TECNOLOGIA CIRÚRGICA: ROBÓTICA 
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Orientador: Prof. Fabíola V. Cunha 
 
Resumo do Trabalho: 
Com a introdução dos robôs na área cirúrgica, no início da década de 80, numerosas promessas 

tornaram-se promissoras, a maioria das quais não adquiriu importância na prática operatória regular. 

O advento da cirurgia minimamente invasiva levou ao mesmo tempo à melhora das aptidões 

robóticas e ao aparecimento do promissor campo do treinamento em realidade virtual. É um nova 

modalidade de procedimento cirúrgico, menos invasivo e que serve de auxílio ao cirurgião. Por 

meio de braços robóticos comandados a distância, o médico permanece a alguns metros da mesa 

cirúrgica, mas mantém total controle da cirurgia. O objetivo desta revisão na literatura foi focar os 

profissionais de saúde na evolução da cirurgia associada á recursos tecnológicos. A metodologia 

usada foi revisão de artigos científicos em bancos de dados como scielo, bireme. É um nova 

modalidade de procedimento cirúrgico, menos invasivo e que serve de auxílio ao cirurgião. Por 

meio de braços robóticos comandados a distância, o médico permanece a alguns metros da mesa 

cirúrgica, mas mantém total controle da cirurgia. A evolução da medicina e principalmente da 

cirurgia tem sido muito grande nos últimos anos. Os robôs, foram criados com verbas do exército 

americano para realizarmos cirurgia à distância. Mas as vantagens foram logo reconhecidas e foi 

então aplicado a medicina cotidiana. Estes aparelhos possibilitam o desenvolvimento de 

procedimentos por braços robóticos, onde o médico á distância do paciente executa o procedimento, 

atualmente ele é utilizado em Urologia, Cirurgia do aparelho digestivo, Ginecologia, Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço, Tórax e Cardíaca. Conclui-se que a cirurgia robótica veio a possibilitar um maior 

desenvolvimento, conforto e maior segurança no campo da medicina e em diversas outras áreas, 

diminuindo o risco físico do ser h umano,corrigindo suas falhas nervosas (como o tremor), 

substituindo seu trabalho braçal e possibilitando a diminuição de algumas falhas humanas.  

 

 



 
Palavra chave:  Robótica, Procedimentos cirúrgicos menores, Evolução da cirurgia. 
 
Inscrição como: Graduação  
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Resumo do Trabalho: 
O Sistema de Saúde, no Brasil, consolidou-se na década dos anos 80 com o propósito de reorg 

anizar a prática de atenção a saúde e também substituir o modelo tradicional de atendimento a 

sociedade e em 1994, o Ministério da Saúde criou e implantou o Programa Saúde da Família que 

atualmente denomina-se Estratégia Saúde da Família (ESF), e tem como diretrizes fundamentais: 

assistência integral, enfoque familiar, participação e controle social de serviço prestado, intervenção 

sobre os fatores de risco do individuo, da família, e da população e a descrição da clientela em 

território delimitado com o Sistema Único de Saúde (SUS). Todas essas diretrizes devem levar em 

conta, em primeiro lugar, o conhecimento do território onde se vai atuar, o que significa ir além dos 

muros da ESF, pois é fundamental conhecer o território que constitui a área de abrangência da 

unidade para identificar como vivem, adoecem e morrem as pessoas. Acreditamos que ao levar em 

consideração as necessidades locais por meio da caracterização da situação epidemiológica, a 

proposta de intervenção na s aúde pode melhorar os níveis de resolubilidade nos atendimentos. 

Logo, para desenvolvermos uma assistência à saúde mais resolutiva, deveremos identificar os 

problemas de saúde mais relevantes e prioritários para a comunidade e a partir destes 

estabelecermos a proposta de intervenção. É nesse cenário que o Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) assume um papel privilegiado e importante para a saúde dos indivíduos, pois no cotidiano 

ele é o trabalhador em saúde que mais convive com os problemas sociais que afetam saúde. Sua 

função é atuar no apoio aos indivíduos e coletivos sociais, identificando as situações mais comuns 

de risco em saúde, participando da orientação, acompanhamento e educação popular em saúde, 

estendendo as responsabilidades das equipes locais de saúde, colocando em ação conhecimentos 

sobre a prevenção e solução de problemas de saúde, mobilizando práticas de promoção da vida em 

coletividade e de desenvolvimento das interações sociais. O objetivo desta ação será pr omover o 

conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre a Territorialização. Este estudo 

será executado em uma Unidade de Estratégia Saúde da Família, localizada no município de 

Guaratinguetá- SP, por meio de Educação Permanente aos ACS explicando, discutindo e 



 
esclarecendo as dúvidas sobre o tema com aplicação de um questionário antes e após a capacitação. 

A efetividade da capacitação será avaliada por meio de comparação entre pré e pós teste 

observando-se a evolução do conhecimento, e por meio da participação dos ACS durante a ação 

educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Territorialização, Conhecimento, Agente comunitário de saúde, Educação 
permanente.  
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 



 
TUBERCULOSE E SEU CONTROLE EM AMBIENTE PRISIONAL 

 
Paulo Sérgio de Almeida Silva 

paulinho901@hotmail.com 
Natália Cristina de Souza 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazilli 
 
Resumo do Trabalho: 
Mesmo em países que apresentam baixas endemicidade por tuberculose, o sistema prisional tem 

representado um importante problema, não apenas para o controle de prevalência e incidência de 

tuberculose, mas também pelo aparecimento de formas mais resistentes da doença. A tuberculose é 

um grande problema entre os sentenciados, quadro observado por qualquer profissional ligado a 

área da saúde prisional, mas a verdadeira dimensão do problema e as conseqüências que podem 

ocasionar, ainda são poucas conhecidas, podendo ser descritas como grande ameaça, pois a 

existência do descontrole da tuberculose nas prisões, sugere dificuldade de controle fora delas. 

OBJETIVO: Verificar os índices de cura, recidiva e óbito neste ambiente prisional. MÉTODOS: 

Realizou-se um estudo em uma Penitenciária de Segurança Máxima por meio de pesquisa 

documental nos prontuários dos sentenciados notificados com tuberculose no período de julho de 

2005 à junho de 2010. A população estudada foi 143 d etentos, tendo como variáveis o índice de 

cura, recidiva e óbito. RESULTADOS: Observou-se que o mesmo se fez efetivo obtendo um alto 

índice de cura e um baixo índice de recidiva e óbito por tuberculose. CONCLUSÃO: Está 

ocorrendo um decréscimo da doença, possivelmente em decorrência da implantação de programas 

para controle da tuberculose nesta penitenciária. Apesar da grande dificuldade de supervisionar o 

tratamento na prisão, o mesmo se fez efetivo, contrariando os estudos realizados em outros 

presídios que mostram os baixos índices de cura no ambiente prisional, alertando sobre o risco da 

resistência aos tuberculostáticos, ameaçando a tentativa do controle da tuberculose. 
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Resumo do Trabalho: 
Demência é um transtorno progressivo que m ata lentamente as células nervosas do cérebro, 

apresentando características como: prejuízo da memória, problemas de comportamento e perdas das 

habilidades. O objetivo é identificar as manifestações das demências no idoso, considerando 

sintomas iniciais das doenças e a freqüência que causam essas patologias. Trata-se de um estudo de 

revisão bibliográfica onde foram analisados seis artigos publicados no período de 2002 a 2010, em 

revista científica de bancos de dados de A Scientific Eletronic Library Online – Scielo, Biblioteca 

Virtual em Saúde. A população idosa cresce cada vez mais e com grande característica de ser 

heterogênea. Envelhecer é um privilégio, diante das dificuldades enfrentadas no decorrer da vida. 

Este estudo descreve a freqüência dos tipos de demência: Pessoas com menos de 65 anos com 

doença de Alzheimer são 34%, demência vascular 18%, demência fronto temporal 12%, demência 

corpos de LEWY 7% e outros 29%. Com mais de 65 anos Alzheimer 55%, vascular 20%, fronto 

temporal 0% e corpos de LEWY 20% e outros 5%. Conclui-se que o aumento de pessoas idosas 

vem crescendo consideravelmente, visto que considera-se velho ou idoso a pessoa que tem 60 anos 

ou mais. O cuidado das pessoas com a saúde, geralmente envolvem companheiros, familiares e 

profissionais da equipe de enfermagem, ou multidisciplinar em relações de auxílio e apoio, 

situações estas que dividem dúvidas e dificuldades. Faz-se necessário verificar a segurança do idoso 

regulamente, manutenção de ingesta líquida e sólida, manter contato com amigos e parentes, visita 

médica periódica, paciência e discernimento com acontecimentos indesejáveis. 
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Resumo do Trabalho: 
A infecção hospitalar contribui para um aumento considerável no período de hospitalização, da 

morbimortalidade, e, paralelamente, a elevação dos custos hospitalares, podendo ser transmitidas 

por diversas formas, inclusive pelas vestimentas dos profissionais de saúde. Objetivou-se com este 

estudo avaliar a contaminação bacteriana em jalecos de acadêmicos de enfermagem, antes e após a 

sua utilização em práticas assistenciais em serviço de saúde. Para tanto, realizou-se análise 

quantitativa da contaminação presente nas vestimentas, bem como a descrição dos microrganismos 

encontrados entre acadêmicos de Enfermagem. Observou-se crescimento bacteriano em até 50% 

das amostras coletadas, sendo encontrados os microrganismos Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus epidermidis. No ambulatório de feridas, as cepas encontradas apresentaram 

resistência aos antibióticos Vancomicina, Cloranfenicol e Sulfonamidas. Portanto, conclui-se que os 

jalecos utilizados durante as em práticas assistenciais em serviço de saúde, efetivamente são 

contaminados por microrganismos que potencialmente podem ser causadores de infecção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Staphylococcus aureus, Enfermagem, Infecção nosocomial. 
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Resumo do Trabalho: 
Para a melhoria da qualidade dos serviços prestados as instituições de saúde têm-se preo cupado em 

utilizar a auditoria como facilitadora da avaliação da qualidade da assistência prestada ao cliente 

oferecendo condições para sua melhoria. A auditoria em enfermagem é uma atividade especializada 

que envolve a análise dos registros da equipe multiprofissional tendo o objetivo de avaliar, verificar 

e melhorar a assistência. Temos como objetivo identificar o impacto causado após a inserção da 

auditoria interna em uma instituição de médio porte na região do Vale do Paraíba, analisando os 

valores de glosas internas decorrentes de diversos setores num período de vinte e quatro meses, 

desta forma, procuramos expor a importância da auditoria interna e o impacto causado após sua 

inserção no processo de diminuição de glosas hospitalares. Após a coleta dos dados dispostos em 

tabelas e gráficos foi realizado um estudo detalhado visando mostrar o impacto causado após a 

implantação da auditoria, pretendendo conscientizar e conduzir a prática dos profissionais da equipe 

multiprofissional, da responsabilidade e do comprometimento da elaboração completa e adequada 

do prontuário do paciente. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho tem como objetivo analisar artigos e literatu ras publicados no período de 2001 a 

2010, que relacionam a atuação do enfermeiro na questão de esquizofrenia na saúde publica. A 

esquizofrenia é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, exigindo considerável 

investimento do sistema de saúde e causando grande sofrimento para o doente e sua família. É um 

transtorno psiquiátrico severo e não passível de cura que resulta em comportamento psicótico, 

pensamento concreto e dificuldade no processamento das informações, nos relacionamentos 

interpessoais e na resolução de problemas. Acomete cerca de 1% da população em geral, com 

estimativa de quatro casos novos a cada 10 mil habitantes por ano. A idade de início é considerada 

como um fator importante para o prognóstico, sendo este pior quando a doença se inicia antes dos 

20 anos, a idade é menor no homem do que na mulher, 15 a 25 anos e 25 a 35 anos 

respectivamente. Foram analisados 5 artigos e 3 literaturas indexados na base de dados da 

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Atualmente no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

disponibiliza os antipsicóticos de segunda geração apenas para pacientes refratários ao tratamento 

com os de primeira geração e registrados no "Programa de Medicamentos de Dispensação 

Excepcional”. Desde a década de 70, vêm sendo realizados estudos utilizando metodologia 

adequada e critérios diagnósticos atuais como: tomografia computadorizada e Ressonância 

magnética. A Classificação Internacional de Doenças (CID-10) agrupa a esquizofrenia sob a rubrica 

F20, onde são descritos alguns subtipos clínicos mais importantes e comuns como: Esquizofrenia 

Paranóide (F20.0); Esquizofrenia Catatônica (F20.2) e Esquizofrenia Residual (F20.5). Os fatores 

predisponentes são: biológicos; psicológicos e socioculturais e entre os estressores precipitantes 

estão os biológicos, ambientais e deflagradores de sintomas. A doença é caracterizada por distúrbios 

da personalidade, presença de psicose, isolamento social, assim como reações emotivas extremas 

sem nexo, podendo desenvolver-se gradualmente ou rapidamente (semanas ou dias), os sinais e 



 
sintomas que os pacientes apresentam podem ser positivos (alucinações, delírios, comportamento 

bizarros e dissociação do pensamento) e negativos (isolamento social, dificuldade de concentração e 

apatia). O tratamento do paciente esquizofrênico exige a adoção de medidas de longo prazo, com 

abordagem ampla, farmacológicas e psicossociais, com a participação de diversos profissionais 

trabalhando em equipe com terapias individualizadas, determinadas caso a caso, sendo dividido em 

fase aguda da doença e tratamento de manutenção ou recuperação. Assim como outros transtornos 

mentais, os pacientes esquizofrênicos podem apresentar comorbidades como depressão e abuso de 

substâncias. Constatou-se que a possibilidade de exercer diversos papéis e a disponibilidade elevada 

para estar próximo ao paciente permite ao enfermeiro exercer uma função central na equipe 

interdisciplinar, desenvolvendo estratégias psicoeducativas grupais ou individuais que devem ser 

aplicadas a pacientes e familiares a fim de provê-los com informações que promovam o 

enfrentamento e entendimento da doença.  
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Resumo do Trabalho: 
A enfermagem faz parte de um processo coletivo de trabalho compondo áreas técnicas específicas, 

e dentro do programa de controle da Hanseníase este deve contar com o trabalho de uma equipe 

multiprofissional, visando contribuir para a integralidade da assistência a saúde. Objetivando a 

melhoria da pratica de enfermagem é importante que o profissional atue nas seguintes áreas básicas: 

Prevenção da hanseníase objetivando a promoção da saúde e prevenção da doença busca e 

diagnóstico de casos, tratamento e seguimento destes pacientes, área administrativa gerenciando o 

programa e assistência de enfermagem, e na vigilância epidemiológica. A Hanseníase é uma doença 

infecciosa que atinge peles e nervos, é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium Leprae, é 

transmitida pelas vias aéreas após contato freqüente com a pessoa doente, tem cura e se tratada nos 

estágios iniciais não deixa seqüela. Foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando sete artigos 

científicos na base de dados da Scielo, no período dos últimos três anos, contendo os seguintes 

resultados: Dentro dos problemas principais encontra dos estão: desconhecimento sobre a doença, e 

seus agravos, e outros problemas de saúde como tabagismo, uso de álcool e conflitos pessoais, esses 

problemas encontrados permitiram a elaboração de plano de assistência de enfermagem que são: 

orientar, encaminhar, fazer, ajudar e supervisionar. Concluiu-se que a assistência de enfermagem 

envolve elaboração de metas, objetivos e prescrições, o assistencialismo da enfermagem somente 

aumenta a qualidade da vida do portador de Hanseníase. 
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Resumo do Trabalho: 
A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que atingem adultos e crianças, sua 

principal causa é a hipersensibilidade alérgica da pessoa a substâncias estranhas do ar – 

especialmente a polens de vegetais. Acredita-se que a reação alérgica ocorra da seguinte maneira: a 

pessoa tipicamente alérgica tem tendência a formar um tipo anormal de anticorpo chamado de IgE 

(Imunoglobulina E) e esses anticorpos determinam reações alérgicas quando chegam com seus 

antígenos complementares. Tendo em vista estes fatores desencadeantes é compreensível que os 

quadros de asma sejam agravados pelo uso de carpetes, cortinas e cobertores que servem como 

fontes de ácaros. A fumaça do cigarro, as mudanças de temperatura, além da gripe, resfriado 

também podem desencadear uma crise de asma. Os exercícios estão entre os estímulos mais comuns 

que desencadeiam a asma em crianças e adultos jovens. No entanto é importante salientar que o 

tratamento adequado da asma previne o desencadeamento das crises mesmo durante a prática de 

atividades físicas. Foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando oito artigos científicos na base 

de dados Sc ielo, no período dos últimos cinco anos, foram encontrados como resultados: As 

alterações respiratórias causadas pela asma afetam diretamente a qualidade de vida dos indivíduos, 

trazendo prejuízos comportamentais, fisiológicos e físicos. Existem programas de saúde que 

enfocam não apenas em melhorar a condição respiratória, mas também a qualidade de vida dos 

pacientes. Concluiu-se que a doença tem um profundo impacto nas pessoas, nas suas famílias e na 

sociedade. Atualmente um grande número de indivíduos asmáticos recorrem aos serviços de 

emergência, com necessidade freqüente de internações e estes vêm sendo utilizados como local 

regular de consultas, o que não é adequado, levando a falhas no tratamento e no controle da doença. 

Como conseqüência, tem-se uma grande sobrecarga, tanto para as crianças asmáticas, com perdas 

de dias de escola e faltas dos pais ao serviço, como para o sistema de saúde, com custos elevados. 
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Resumo do Trabalho: 
A não procura dos homens na Atenção Primária à Saúde Acad. Andréa Aparecida Costa Fernandes 

Acad. Cleny Lopes Maciel Acad. Fernanda Siani Leandro Acad. Giselli Santos de Oliveira Acad. 

Thiago Luperni de Souza Dias Profª Ms Claudia Lysia de Oliveira Araujo A proposta do Ministério 

da Saúde em criar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem como objetivo 

geral promover a melhoria das condições de saúde da população masculina no Brasil, contribuindo 

para redução da morbidade e mortalidade dessa população e facilitar o acesso às ações e aos 

serviços de assistência integral à saúde, e como objetivos específicos organizar, implantar, 

qualificar e humanizar a atenção integral a saúde do homem. Associada a esta política está a 

Política Nacional de Atenção Básica, sendo porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), 

juntamente com seus princípios e diretrizes fortalece ações e serviços em redes e cuidados da saúde. 

A idéia de que a atenção primária à saúde é voltada quase que exclusivamente para mulheres, 

crianças e idosos é bastante difundida, sendo essas justificativas a ausências dos homens nesses 

serviços. A partir desta constatação foi elaborada esta revisão bibliográfica na qual buscamos nas 

bases de dados d a LILACS, SciELO e Google Acadêmico 5 artigos publicados no período de 2003 

a 2011, com o objetivo de compreender o porque da não procura dos homens na atenção primária à 

saúde. Os estudos apontam diversas dificuldades relacionadas à procura dos serviços básicos de 

saúde apresentadas pelos homens, entre elas estão, a demora no atendimento e agendamento de 

consultas, falta de tempo para a procura do serviço devido à incompatibilidade de horário, com 

receio da perda do emprego, espaço feminilizado frequentado por mulheres e composto por uma 

equipe de profissionais em sua maioria mulheres, poucos programas e atividades voltados para a 

população masculina, dando prioridade a farmácias, prontos socorros e hospitais, considerando que 

o atendimento é rápido, pontual e objetivo, respondendo as suas necessidades. O fator cultural é 

uma das principais causas da não adesão do homem as medidas de atenção integral devido à cultura 

patriarcal baseada em crenças e valores do que é ser masc ulino, julgando – se invulnerável e 



 
contribuindo para que cuide menos de si mesmo e se exponha mais as situações de risco. Muitos 

agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem, com regularidade, as medidas de 

promoção e prevenção primária da saúde. Dessa forma é necessário que as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) desenvolvam trabalhos específicos para a população masculina, é que os profissionais 

de saúde tenham uma maior sensibilidade para melhor intervir nas assistências trazidas por esta 

população. Descritores: atenção primária, gênero, saúde do homem. 
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Resumo do Trabalho: 
Impacto psicossocial na família de portadores de Dem ência O aumento da população idosa em todo 
mundo aumenta igualmente a importância de dar atenção não só para a saúde física, mas também 
para a saúde mental da população com mais de 65 anos, pois ao lado dos transtornos 
cardiovasculares as demências são as doenças mais prevalentes desta população e com o 
envelhecimento populacional aumenta a incidência de demências. A demência é uma síndrome de 
disfunção cerebral adquirida e persistente das funções intelectuais que compromete pelo menos três 
seguintes atividades mentais: linguagem, memória, capacidade visuoespacial, personalidade, 
cognição julgamento e solução de problemas. E o objetivo é identificar o impacto na qualidade de 
vida na família dos portadores de demência. Inúmeros estudos revelam que a qualidade de vida dos 
portadores e de seus cuidadores sofrem alterações psicológicas e sociais,sendo necessários medidas 
voltadas para melhor qualidade de vida para aqueles que cuidam dos portadores de demência. Trata-
se de uma rev isão bibliográfica por meio de coleta de dados no banco de dados Google Acadêmico, 
no período de 2007 a 2011sobre famílias e portadores de demência, selecionados 23 artigos.Vários 
estudos revelam que as famílias de portadores de demências tem pouco esclarecimento quanto à 
demência e suas formas de tratamento, orientação e suporte ao idoso e seus cuidadores podendo 
gerar agressão física e psicológica, cárcere privados e outros. A sobrecarga de tarefas sobre um 
membro da família do portador de demência e o risco de adoecimento associados ao estresse e leva 
a uma instabilidade emocional, ansiedade, depressão e controle de suas emoções, pois com a 
evolução da doença o idoso torna-se dependente de seus cuidadores. Segundo Ramos (2002) 90% 
de idosos permanecem em domicílios e os serviços institucionais responsáveis por menos de 10% 
desse publico. 
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Resumo do Trabalho: 
A vacinação é uma ação rotineira dos serviços de saúde, pertencendo ao nível de atenção primária 

de baixa complexidade e de grande impacto nas condições gerais da saúde, representando um dos 

grandes avanços da tecnologia nas últimas décadas, se constituindo no procedimento de melhor 

relação custo e benefício no setor de saúde. Objetivo: Verificar a efetividade dos esclarecimentos 

oferecidos à população durante o procedimento de vacinação. Metodologia: Trata-se de um estudo 

descritivo de abordagem quantitativa e de campo que será realizado em uma unidade de Estratégia 

Saúde da Família, localizada no município do médio Vale do Paraíba, os sujeitos serão a população 

que estiver inserida no contexto do Programa de Nacional Imunização (PNI) e aceitarem participar 

assinando o termo de consentimento livre e esclarecid o. Após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA, será realizada a coleta de dados por 

meio de um questionário semi-estruturado, e os resultados serão digitados e tabulados 

eletronicamente, analisados qualitativamente e apresentados em forma de tabelas e gráficos. 
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Resumo do Trabalho: 
O objetivo deste trabalho foi analisar os conhecimentos e atitudes do técnico de enfermagem em 

relação à imunização, que atuam na sala das Unidades de Saúde de uma cidade do Vale do Paraíba. 

As informações foram obtidas através de um questionário com roteiro estruturado fechado. Numa 

abordagem quantitativa, as informações foram analisadas estatisticamente e apresentadas em forma 

de tabelas e gráficos. Foram entrevistados 20 técnicos de enfermagem. Os resultados foram 

divididos em dois momentos: caracterização do perfil e conhecimento técnico sobre 

imunobiológico. Concluímos que a enfermagem tem uma atuação fundamental em todas as ações 

do Programa Nacional de Imunização, desde as condições ideais de armazenamento, conservação, 

manipulação, distribuição, orientação e administração de imunobiológicos, como a responsabilidade 

de prestar assistência à clientela com segurança, manter os e quipamentos em boas condições de 

funcionamento e o acompanhamento das doses das vacinas a serem administradas bem como todos 

os aspectos que envolvem um imunobiológico. 
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Resumo do Trabalho: 
A tuberculose atinge a humanidade desde épocas remotas, mas somente no início da década de 40, 

do século XX, obteve-se a chance de cura com uso medicamentos. Nos dias atuais o que se tornou 

grande motivo de preocupação para o Ministério da Saúde é o grande número de pacientes que 

abandonam o tratamento, tendo em vista que o tratamento é longo (mínimo de seis meses), mas que 

logo nos primeiros meses o paciente começa a apresentar melhora nos sinais e sintomas da doença. 

Estudos comprovam que o uso correto dos medicamentos previne o surgimento de cepas resistentes 

contribuindo assim para o controle desta doença. A partir desta constatação escolheu-se o tema 

desta pesquisa na qual buscamos através de uma revisão cientifica na base de dados da Sciello e 

Ministério da Saúde onde foram selecionados 09 artigos publicados no período de 1999 á 2007 , 

com o intuito de compreender os motivos que levam os pacientes a bandonarem o tratamento antes 

do completo restabelecimento de sua saúde. Como resultado de nossa pesquisa constatamos os 

seguintes fatores associados ao abandono do tratamento: a falta de informação e as representações 

negativas relacionadas à doença e ao tratamento, o etilismo, o tabagismo e uso de drogas ilícitas, a 

crença da obtenção de cura através da fé, os problemas sócio-econômicos, a intolerância 

medicamentosa, a regressão dos sintomas no início da terapêutica, o longo tempo de tratamento, a 

grande quantidade de comprimidos ingeridos e problemas relacionados ao trabalho desenvolvido 

por profissionais de Saúde da Família. A partir desta perspectivas podemos sugerir que os 

profissionais da saúde devem conscientizar a todos pacientes sobre a doença, realizar uma busca 

constante aos pacientes em tratamento. 
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Resumo do Trabalho: 
A síndrome de HELLP é uma doença que se define por hemólise (H), níveis elevados de enzimas 

hepáticas (EL) e baixa contagem de plaquetas (LP). É uma complicação obstétrica que se 

caracteriza no terceiro trimestre da gestação, podendo evoluir para graves complicações maternas e 

risco de óbito fetal sendo mais comum em adolescentes grávidas, contribuindo para o aumento da 

mortalidade materna e infantil. Algumas gestantes somente desenvolvem uma ou duas dessas 

características da síndrome de HELLP, sendo assim denominado de SH parcial. Os sinais e 

sintomas podem ser imprecisos, sendo os mais comuns: dor epigástrica, mal estar geral, náuseas, 

vômitos, cefaléia, dor na parte superior do abdome, e até mesmo alguns sintomas parecidos a uma 

síndrome viral inespecífica. Porém a maioria desses sintomas é comum nas gestações normais, 

mascarando assim uma possível síndrome de HELLP. O diagnóstico precoce é somente laboratorial 

e deverá ser pesquisado sistematicamente, principalmente em gestantes com pré-

eclâmpsia/eclâmpsia e/ou dor no quadrante superior direito do abdome. Mesmo que a causa da 

síndrome d e HELLP ainda não seja completamente esclarecida, cuidados rigorosos devem ser 

adotados, visto que a síndrome pode levar à insuficiência cardíaca e pulmonar, hemorragia interna, 

hematoma hepático, insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral, eclâmpsia e outras 

complicações graves que podem causar mortalidade materna e fetal. O índice de mulheres com 

síndrome de HELLP ainda é baixo, cerca de aproximadamente 2% das mulheres, porém mesmo 

sendo baixa e 8% dos fetos morrem em decorrência da síndrome, pois se sabe que causa 

crescimento restrito uterino e síndrome da angústia respiratória, aumentando o índice de 

mortalidade fetal. Uma das novidades em diagnósticos da síndrome de HELLP, sendo favorável a 

gestante, por não serem métodos invasivos, a ultrassonografia e a ressonância magnética abrem 

caminho para possíveis diagnósticos de síndrome de HELLP durante a gestação para casos não 

urgentes, pois conseguem definir anormalidades hepáticas, criando assim aos profissionais de saúde 

maior possibilidade de prevenção, cura e tratamento das possíveis complicações na gestação. A 

aparência ecográfica também é uma grande aliada no processo diagnóstico, visto que identifica uma 



 
coleção de líquido ecogênico de forma arredondada abaixo da cápsula hepática, já a arteriografia 

mesentérica fornece a possibilidade de evidenciar a topografia da lesão vascular de maneira a 

facilitar o controle hemostático, podendo assim, fornecer subsídios de tratamento ao médico. Com o 

aumento da preocupação em relação à síndrome, os meios diagnósticos vem pra somar no cuidado a 

gestante e ao feto, e a importância do preparo do enfermeiro em saber definir e identificar possíveis 

dados nos exames diagnósticos é de extrema importância, com isso a atenção aos sinais e sintomas 

assim como o histórico da gestante é importante também a identificação do resultado, para que 

junto ao médico possa trazer a mãe e ao feto uma gestação mais tranqüila e com diagnósticos 

precoces e maiores possibilidade de sobrevivência. 
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Resumo do Trabalho: 
Devido ao crescimento do número de casos de violência contra a mulher no Brasil e no mundo, esse 
assunto tornou-se um problema de saúde pública, no qual, na maioria das vezes é cometido pelo 
próprio parceiro, acarretando inúmeros problemas de saúde às vitimas, com isso o sucesso no 
atendimento as vitimas é de extrema importância, cabendo aos enfermeiros maior capacitação no 
assunto. Objetivos: Verificar se os enfermeiros que atuam em estratégia de saúde da família se 
consideram capacitados para prestar assistência às mulheres vítimas de violência que procuram 
atendimento em sua unidade, em três municípios do Vale do Paraíba Paulista. Método: Estudo 
transversal, do tipo exploratório, com abordagem quantitativa, em três municípios do Vale do 
Paraíba Paulista, com coleta dos dados entre os meses de janeiro a março de 2011, composta pelos 
enfermeiros que atuavam em estratégia de saúde da família nos municípios. Dados coletados através 
do preenchimento do formulário de informações sobre o respondente e preenchimento do 
questionário sobre a capacitação do enfermeiro para abordar mulheres vítimas de violência. Os 
aspectos éticos foram atendidos. Resultados: Foram identificadas 26 enfermeiras no total, o perfil 
destas era: média de idade de 35 anos; 88,46% eram cristãs e 38,46% estavam com companheiro. 
Formação profissional: tempo médio de formação da graduação de 7 anos; a maioria tinha 
especialização (73,08%) sendo 21% em saúde pública com ênfase em ESF e 20% em saúde pública, 
com tempo médio de formação de 2 anos. O tempo médio de trabalho nas unidades de saúde foi de 
20 meses. Quanto a capacitação ao atendimento à mulher violentada, somente 50% consideraram-se 
capacitadas; 17 relataram não terem sido capacitadas durante a graduação de enfermagem. Em 
relação a atuação, 13 tiveram que oferecer essa assistência para determinadas vítimas e, destas, 10 
consideraram que sua abordagem foi efetiva e 3 não-efetiva, em relação à no tificação dos casos de 
mulheres vítimas de violência, 61,54% das enfermeiras referiram notificar. Conclusão: Faz-se 
necessária uma melhor abordagem da temática na área de enfermagem, capacitando efetivamente os 
enfermeiros para um atendimento com qualidade, visto que as conseqüências da violência contra a 
mulher podem causar danos irreparáveis.  
 
 
 



 
Palavra chave:  Violência contra a mulher, Saúde da mulher, Assistência de enfermagem. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 

 
Janaína Barbosa da Silva Cardoso 
janainabscardoso@itelefonica.com.br 

Marielen Aparecida de Almeida Ourives 
Wilma Helena Vilas Boas 

Elidiane Cristina Silva 
Edvane Maria Rodrigues Pontes 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Gláucio Jorge Souza 
 
Resumo do Trabalho: 
Tromboembolismo pulmonar(TEP), refere-se ao transporte de coágulos sanguíneos, trombos, 

desenvolvidos em algum local da circulação venosa sistêmica, com posterior impactação dentro de 

um ou mais ramos da artéria pulmonar. É importante compreender o TEP não como desordem 

isolada, mas, sim, como uma complicação da trombose venosa profunda (TVP). O trombo causador 

da embolia pulmonar geralmente origina-se do sistema nervoso profundo das extremidades 

inferiores. Entretanto, o trombo pode se formar nas veias pélvicas, renais, membros superiores e 

câmaras direitas do coração. Objetivo Este estudo tem por objetivo analisar artigos que se referem 

ao tromboembolismo e seus fatores predisponentes .Orientar a investigação e o tratamento da 

doença. Metodologia Trata-se de um estudo teórico de revisões bibliográficas em biblioteca virtual 

em saúde no período de 1998 a 2005 onde foram pesquisados 43 artigos e utilizados 5 com relação 

ao tratamento e a prevenção da doença. Discussão È uma doença que ocorre predominantemente em 

pessoas coma faixa etária entre 20 50 anos,embora possa afetar pessoas de qualquer idade ,a 

incidência no sexo masculino é duas vezes maior que o feminino .Há relatos de casos em crianças 

,inclusive no período neo natal as quais tinham parentes sanguíneos portadores da doença. 

Considerações Finais Conclusão :O tromboembolismo Pulmonar,por ser uma desordem 

potencialmente fatal,necessita de intervenções corretas no que diz respeito a terapêutica 

.Obrigatoriamente é preciso tentar evitá-lo por meio de profilaxia cujo objetivo é propiciar a 

investigação e a análise criteriosa dos fatores de risco que devidamente caracterizados e somados 

aos exames complementares,possibilitarão um diagnóstico precose evitando-se assim complicações 

. Palavras chave: Embolia Pulmonar. Embolia e Trombose. Anticoagulação. Referências 

ALVARES F,ET AL.Tromboembolismo pulmonar:diagnóstico e 

tratamento.Rev.Assoc.Med.Bras.2002,48(3);214-240. MARQUES LJ. Tromboembolismo 

pulmonar. Medicina, Ribeirão Preto, 31: 257-265, abr./jun. 1998. MOSER KM. Venous 

thromboembolism. State of the art. Am Rev Respir Dis 141: 235-249, 1990. Eldadah ZA, Najjar SS, 



 
Ziegelstein RC. A patient with syncope, only "vagally" related to the heart. Chest 2000; 117: 1801-

3. Gossage JR. Early intervention in massive pulmonary embolism. A guide to diagnosis and triage 

for the critical first hour. Postgrad Med 2002; 111.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Embolia pulmonar, Embolia e trombose, Anticoagulação. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
AS CONSEQÜÊNCIAS DA DUPLA JORNADA NAS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARAIBA 
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Orientador: Prof. Catarina Rodrigues da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
A participação da mulher no mercado de trabalho vem aumentando ao longo dos anos, desde a 

revolução industrial, quando elas deixaram de executar somente trabalho doméstico e passaram 

também a trabalhar formalmente para complementar a renda familiar, caracterizando assim a dupla 

jornada de trabalho. Por adquirirem destaque cada vez maior no mercado de trabalho, elas estão 

buscando crescimento profissional através de cursos de graduação. A dupla jornada de trabalho 

pode trazer desgastes físicos e mentais às mulheres, tais como doenças osteomusculares, estresse e 

síndrome de burnout. Deve-se considerar que os cursos de graduação em enfermagem não somente 

possuem aulas teóricas, mas também aplicação do aprendizado na prática com estágios, sendo 

assim, faz-se necessário identificar os possíveis desgastes físicos e psicológicos que acometem 

essas estudantes de enfermagem, para que se desenvolvam estratégias de melhoria na qualidade de 

vida e com isso promover saúde às mulheres trab alhadoras que buscam crescimento profissional e 

realização pessoal. Trata-se de estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, cujo 

objetivo foi identificar os problemas ou agravos à saúde causados pela dupla jornada de trabalho às 

estudantes do curso de graduação de uma faculdade do interior paulista e identificar o perfil 

sociodemográfico e condições de saúde e de trabalho das estudantes. A pesquisa foi realizada com 

97 acadêmicas, tendo com critério de inclusão trabalhar no mercado formal e cursar enfermagem. 

Utilizou-se para a coleta de dados formulário de identificação sociodemografica, condições de 

saúde e de trabalho. Quanto ao perfil, a maioria era católica, 69,07% não tinham companheiro. 

Condições de saúde: 57,70% referiram aumento de peso corporal após inicio dos estudos; 80,42% 

não praticavam atividade física, 55,67% não consideravam sua alimentação saudável; 91,76% eram 

tabagistas e 70,11% eram consumidoras de bebida alcoólica. 37,11% faltaram a aula ou estágio 

devido a algum problema de saúde. A média de sono diário foi de 6h. Condições de trabalho: 

70,10% referiam esforço físico, 82,47% tinham dificuldades para trabalhar ou estudar. A média da 

carga horária semanal era de 41h, 58,76% estavam em exposição de riscos biológicos. A maioria 

era profissional de enfermagem, trabalhavam como técnicas ou auxiliares no período noturno. As 



 
maiores queixas eram de sono e cansaço (78,35%), seguida de dor lombar (38,14%) e déficit de 

atenção (36,08%). Conclusão: a dupla jornada das estudantes de enfermagem acarretou vários 

agravos à saúde das mesmas, isso foi demonstrado através de sono, cansaço, déficit de atenção, 

algumas vezes elas não compareciam às aulas ou ao trabalho devido a problemas de saúde. 

Percebeu-se controvérsia, pois as estudantes estavam buscando formação profissional para cuidar da 

saúde da população, porém não se atentavam a cuidar da própria saúde. Há que se conscientizar 

essas estudantes quanto ao autocuidado, para que o desgaste físico e mental não prejudique seus 

estudos, sua vida pessoal e atuação profissional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Enfermagem, Estudantes, Doença ocupacional. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
DIREITOS E DEVERES DE GESTANTES PORTADORAS DE HIV/AIDS 
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Orientador: Prof. Ciliana Antero Guimarães da Silva Oliveira  
 
Resumo do Trabalho: 
A AIDS é considerada uma infecção de curso clínico crônico cujo percurso caracteriza-se por uma 

série de períodos de sintomatologia. Estes variam desde manifestações agudas brandas até a 

recorrência de infecções oportunistas e alterações celulares de alta malignidade (PAIVA E 

GALVÃO, 2006). Objetivo: Identificar se os direitos e deveres de gestantes portadoras da SIDA 

são respeitados pela equipe de enfermagem. Metodologia: Estudo descritivo exploratório, com uma 

abordagem qualitativa, realizada nas Secretarias de Saúde em dois municípios do Vale do Paraíba, 

as participantes dessa pesquisa foram duas Enfermeiras, responsáveis pelo Programa de DST/ 

AIDS. Iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas Teresa 

D’ Ávila, e após a assinatura do termo de consentimento das Enfermeiras. Para a coleta de dados foi 

aplicado um questionário estruturado com questões abertas. Os dados foram analisados com a 

técnica de conteúdo de Bardim e foram divididos em duas categorias. Concluímos que tem 

aumentado o número de mulheres, em especial em idade fértil portadoras da HIV/AIDS, logo 

aumentado o número de gestantes portadoras do HIV. Ficou claro que infelizmente nos dias de hoje 

os clientes ainda não tem conhecimento sobre seus direitos. O código de ética dos profissionais de 

enfermagem, no capítulo I, artigo terceiro declara que o profissional de Enfermagem respeita a vida, 

a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de 

qualquer natureza. As Enfermeiras acreditam que um atendimento prioritário durante a gestação é 

essencial na adesão ao tratamento, e redução da transmissão vertical. 

 
 
 
 
 
 



 
Palavra chave:  Gestante portadora de HIV/AIDS, Direito e deveres, Enfermagem. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEXUALIDADE ADOLESCÊNCIA: CONHECENDO E ESCLARECENDO AS DÚVIDAS 
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Orientador: Prof. Valdinéa Luiz Hertel 
 
Resumo do Trabalho: 
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo a partir da perspectiva da abordagem quantitativa, 

teve como objetivos conhecer os motivos que dificultam o diálogo entre pais e filhos adolescentes, 

identificar através de um questionário semi estruturado quais são as dúvidas sobre sexualidade entre 

os adolescentes de uma escola pública do Vale do Paraíba, elaborar uma aula expositiva/dialogada 

para retirar as dúvidas citadas pelos adolescentes, verificar através de um questionário semi-

estruturado se os adolescentes foram esclarecidos sobre suas dúvidas, identificar se há na família 

dos alunos a dificuldade ou não em dialogar com seus pais assuntos relacionados a sexualidade e 

identificar o conceito atribuído pelos adolescentes da escola acima citada quanto seus conhecimento 

adquirido após a aula expositiva. Os sujeitos da pesquisa foram 34 alunos matriculados no nono ano 

do Ensino Médio de uma Escola Municipal, localizada na cidade de Lorena- SP sendo 55,88% do 

gênero feminino e 44,12% masculino entre as faixas etárias de 13 a 16 anos. A coleta de dados foi 

realizada apos aprovação do Comitê de Étic a em Pesquisa das Faculdades Integradas Tereza 

D’Ávila em dois momentos distintos: no primeiro momento realizamos a da coleta de dados através 

de um Roteiro de Entrevista Semi-Estruturado, no segundo momento planejamos uma aula 

expositiva dialogada para a retirada de dúvidas, e após foi aplicado um questionário avaliativo sobre 

os temas abordados. Dentre as dúvidas mais relevantes sobre sexualidade estavam DST com 

55,88%; 61,76% dos alunos relataram manter dialogo sobre sexualidade com seus porém, 61,54% 

relataram que ainda há dificuldade para abordar o tema. Ao término da aula expositiva dialogada 

88,24% dos alunos relataram ter sanado suas dúvidas, 97,06% julgaram que as explicações foram 

claras e 58,82% nos deram conceito excelente. Concluímos que a maiorias dos alunos entrevistados 

do nono ano possuíam dúvidas básicas relacionadas á sexualidade e, diante disso, é possível dizer 

que embora exista diálogo entre pais e filhos, nem sempre este é construtivo. 

 
 



 
Palavra chave:  Adolescência, Sexualidade na adolescência, Sexualidade. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROMOÇÃO DA SAÚDE EM DOENÇAS CRÔNICAS 
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Resumo do Trabalho: 
O HIPERDIA é um sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos, 

captados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes 

Mellitus, em todas as unidades ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, gerando informações para 

os gerentes locais, gestores das secretarias municipais, estaduais e para o Ministério da Saúde. Além 

do cadastro, o sistema permite o acompanhamento, a garantia do recebimento dos medicamentos 

prescritos, ao mesmo tempo que, a médio prazo, possibilita a definição do perfil epidemiológico 

desta população, e o conseqüente desencadeamento de estratégias de saúde coletiva, contribuindo 

na promoção de saúde dos portadores destas doenças crônicas. Este trabalho tem como objetivo 

implantar um curso sobre hipertensão e diabetes, visando a promoção de saúde destes indivíduos. 

Ele será desenvolvido na Unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) no município de Lorena, 

SP. O público alvo serão os diabéticos e hipertensos cadastrados no HIPERDIA desta ESF. A 

estratégia a ser desenvolvida será composta de palestras, uma vez por semana, durante um mês, com 

utilização de diversos recursos áudio-visual e com os seguintes temas: conhecimento sobre 

hipertensão e diabetes; alimentação saudável; medicação; auto cuidado e atividades físicas. Após o 

ciclo de palestras, será realizado uma avaliação do conhecimento dos participantes do curso, como 

uso de um questionário com questões sobre o tema. Esta ação educativa terá a sua eficácia avaliada 

por meio de controle dos índices de pressão arterial e níveis glicêmicos dos participantes do curso e 

avaliação do referido questionário. 

 
 
Palavra chave:  Doenças crônica, Promoção da saúde, Educação em saúde. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
GESTÃO DA QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE 
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Orientador: Prof. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo do Trabalho: 
Atualmente tornou se um fator significativo a expectativa dos clientes na qualidade do processo de 
atendimento, tendo isto em vista as organizações dos mais variados setores estão cada vez mais 
preocupadas com a qualidade dos seus serviços ou produtos.Neste contexto, um setor que vem 
crescendo é sem dúvida, o da saúde, porque tem crescente influência na economia e também porque 
sua clientela deseja com maior satisfação a qualidade de atendimento no processo saúde doença. 
Toda instituição hospitalar, tem sua missão essencial em favor do ser humano, o dever de preocupar 
se com a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e assistência. Foi realizado uma revisão 
bibliográfica na base dos dados da SCIELO, no período dos últimos cinco anos. Concluiu se que a 
aplicação da Qualidade total nos hospitais leva diretamente a uma maior eficiência com redução de 
custos e uma importante base para a competitividade das organizações mas, ainda existe uma 
grande jornada pela frente devido a necessidade de formação e aproveitamento de administradores 
hospitalares e, em seguida, o desafio de romper as barreiras da tradição passando do teórico para a 
prática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Gestão da qualidade, Qualidade da assistência a saúde, Serviços de enfermagem. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA A INCLUSÃO DOS 
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Resumo do Trabalho: 
Os adolescentes e jovens (10-24 anos) representam 29% da população mundial, e destes, 80% 

vivem em países em desenvolvimento (Brasil, 2008). No Brasil, a população adolescente e jovem 

corresponde a 30,33% da população nacional, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, (IBGE, 2007). O Projeto Saúde e Prevenção da Escola, do Ministério da 

Saúde (Brasil), promovem a integração entre saúde e educação, com o objetivo principal de 

promoção da saúde sexual e reprodutiva para reduzir a vulnerabilidade de jovens e adolescentes às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, à Aids e à gravidez não planejada. O projeto Saúde do 

Adolescente na Atenção Primária está fortalecendo as atividades dos serviços de atenção ao 

adolescente na Estratégia Saúde da Família e unidades básicas de saúde, com a utilização de 

protocolos de atendimento de acordo com as normas operacionais da Secretaria Municipal da 

Saúde.Objetivo:Promover ações educativas para a saúde d e o adolescente, diminuindo a 

vulnerabilidade aos agravos á saúde.Metodologia:Será realizada a implantação do programa de 

educação sobre o tema Implantação de atividades educativas para a inclusão dos adolescentes na 

Estratégia Saúde da Família do município de Lorena no ESF com a população estudantil dando 

ênfase em adolescente. Vai ser realizado no ESF no município de Lorena/SP.Considerações 

Finais:Após um ano de implantação do projeto, será avaliado a adesão do aprendizado sobre temas 

de sexualidade, por meio de pesquisa com uso de questionário a ser elaborado posteriormente. 

 

 

 

 

 

  



 
Palavra chave:  Adolescente, Saúde sexual, Estratégia saúde da família. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HUMANIZAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO 
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Orientador: Prof. Fabíola V. Cunha 
 
Resumo do Trabalho: 
Humanizar, caracteriza-se em colocar a cabeça e o coração na tarefa a ser desenvolvida, entregar-se 

de maneira sincera e leal ao outro e saber ouvir com ciência e paciência as palavras e os 

silêncios.As atividades de enfermagem no centro cirúrgico, muitas vezes,podem ser limitadas a 

segurar a mão do paciente, na introdução anestésica,ouvi-lo, confortá-lo e posicionar na mesa da 

cirurgia. Até alguns anos atrás a função do enfermeiro no centro cirúrgico era dirigidas aos aspectos 

gerenciais, o que o afastava do contato com os pacientes, mais com algumas das modificações da 

sistematização da assistência, o enfermeiro do centro cirúrgico sentiu a necessidade de prestar 

assistência mais direta ao paciente, em todas as etapas do processo cirúrgico, destacando a 

importância desta para o sucesso do tratamento e o pronto restabelecimento do paciente. Objetivo: 

Humanização no CC publicada no ano de 2006 a 2009. Metodologia: Foi realizado um estudo 

bibliográfico de publicações indexadas nas bases de dados LILACS e SCIELO no período de 2006 

à 2009 sendo capturados 2.060 artigos sendo selecionados 6. Uma das principais dificuldades que o 

e nfermeiro enfrenta em centro cirúrgico está relacionada à demanda de atividades burocráticas e 

administrativas e à manutenção de um bom relacionamento interpessoal entre equipe médica e de 

enfermagem. Concluímos que apesar de saber da importância da Humanização a cada atividade 

realizada, ainda há uma deficiência na execução do dia a dia. 

 
 
 
 
Palavra chave:  Humanização, Centro cirúrgico, Enfermagem. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 



 
O PAPEL DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR EM 
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Orientador: Prof. Jorge Gláucio de Souza 
 
Resumo do Trabalho: 
O aumento no índice de acidentes e maus súbitos levanta um questionamento sobre as qualificações 

que o enfermeiro deve possuir para tripular uma ambulância e fazer parte da equipe de 

socorro/resgate. Como seria o Atendimento Pré Hospitalar (APH) sem a presença do enfermeiro e 

de suas qualificações? Este estudo busca entrevistar os enfermeiros socorristas/resgatistas, 

demonstrando suas dificuldades e necessidades para um atendimento adequado e eficiente e eficaz. 

Serão analisados artigos e relatórios de atendimento já realizados, verificando seus métodos e 

procedimentos ministrados pelos enfermeiros membros da equipe de APH. Será enfatizada a 

necessidade de o enfermeiro ser qualificado e estar sempre apto fisicamente e psicologicamente 

para o exercício das funções nos atendimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Atendimento de emergência pré-hospitalar, Papel do enfermeiro, Socorro de 
urgência. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 



 
A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
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Resumo do Trabalho: 
O leite materno contém todas as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas, água, anticorpos e glóbulos 

brancos que os bebes necessitam para serem saudáveis. É por isso que o leite materno protege o RN 

de certas doenças e infecções, como alergias, vômitos, diarréia, pneumonias, bronquiolites, 

meningites e ajuda no desenvolvimento mental. Amamentar intensifica o estabelecimento de uma 

ligação emocional, muito forte e precoce, entre a mãe e a criança.OBJETIVO: Promover o 

aleitamento materno em gestantes e puérperas atendidas em uma unidade básica de saúde 

(UBS).METODOLOGIA: Será realizada a implantação de um programa de educação sebre o 

aleitamento materno na unidade básica de saúde no município de Lorena. Serão efetivados as ações 

educativas sala de espera, reuniões de grupos de gestantes e puérperas e entrega de folhetos na 

farmácia ,sala de curativos e sala de vacina.CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após seis meses da 

implantação do projeto, será avaliado a adesão das puérperas a prática do aleitamento materno por 

meio de pesquisa com uso de questionário a ser elaborado posteriormente. PALAVRAS 

CHAVE:Aleitamento materno,importância,promoção a saúde.   

 

 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Aleitamento materno, Importância, Promoção à saúde. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 
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Orientador: Prof. Mara Filomena Falavigna 
 
Resumo do Trabalho: 
A narcolepsia é um distúrbio do sono caracterizado por sonolência excessiva durante o dia, mesmo 
quando a pessoa dormiu bem à noite. Os ataques de sono podem ocorrer a qualquer momento e em 
situações inusitadas: em pé dentro de um ônibus, durante a consulta médica, dirigindo o automóvel, 
ou operando máquinas. Pessoas com narcolepsia geralmente caem no sono sem aviso em horários 
inapropriados. Os ataques de sono podem acontecer em qualquer momento, e podem causar: 
acidentes e lesões, problemas no trabalho e estudo, memória, capacidade de raciocínio e 
concentrações prejudicados. Ao estudarmos esse distúrbio na disciplina de saúde mental veio o 
interesse pelo tema da pesquisa, na qual buscamos nas bases de dados da LILACS, SCIELO e 
Google Acadêmico onde foram selecionados artigos publicados no período de 2005 a 2009, com o 
intuito de estudar e conhecer melhor esse distúrbio do sono. Como resultado da pesquisa observou-
se que a maior dificuldade do tratamento dos pacientes com narcolepsia é estabelecer a integração 
social e familiar deles. E que o apoio psicológico por instituições especializadas é importante e 
modifica o prognóstico social e pessoal desses pacientes, horários regulares para as atividades do 
dia-a-dia e o sono são fundamentais. O paciente deve ser orientado a não ingerir bebidas alcoólicas, 
não usar sedativos e tomar cuidado com drogas que possam promover o sono, como anti-
histamínicos e neurolépticos. Deve-se considerar que os medicamentos indutores do sono, causam 
dependências e tolerância; portanto, devem ser prescritos criteriosamente e após terem sido 
esgotadas as tentativas anteriores. Por fim os familiares, os companheiros de trabalho e de estudo 
devem ser informados sobre a doença para participarem ativamente da integração desses pacientes 
na comunidade.  
 
 
 
Palavra chave:  Narcolepsia, Assistência de enfermagem, Distúrbios do sono. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 



 
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM UMA CIDADE DO 

VALE DO PARAÍBA: UM ESTUDO DE CASO 
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Resumo do Trabalho: 
A pesquisa objetivou conhecer a quantidade de resíduos do serviço de saúde (RSS) gerados, o custo 

associado ao tratamento de incineração e a destinação dos resíduos após a incineração de uma 

empresa do Vale do Paraíba. Para tanto, realizou-se um estudo descritivo exploratório, com 

abordagem quantitativa. Cuja coleta de dados foi realizada através de um instrumento que 

contemplava a descrição das empresas responsáveis pela coleta e incineração dos RSS, bem como, 

as localidades atendidas, os tipos de resíduos coletados e tratados, a saúde ocupacional dos 

funcionários envolvidos, a quantidade de resíduos hospitalares incinerados, o processo de 

incineração e as medidas de controles ambientais. Os resultados indicaram que os RSS coletados e 

tratados são infectantes, a quantidade incinerada mensalmente pela empresa é de 2.920 kg, gerando 

um custo de R$ 8.176,00. Apesar de contarmos com as legislações existentes observamos que as 

fiscalizações diante do Plano de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde são ineficientes 

e pouco freqüentes, pois há muitas falhas e registros de acidentes biológicos na manipulação desses 

resíduos e em alguns casos há prática negligência quanto ao correto gerenciamento dos mesmos, já 

que o descarte final destes materiais torna-se responsabilidade das próprias instituições de saúde 

que utilizam os mesmos. 

 
 
 
 
 
Palavra chave:  Resíduos do Serviço de Saúde, Impacto ambiental, Saúde ocupacional, Custo 
associado. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Oral 



 
A PROBLEMÁTICA DAS DOENÇAS RENAIS CRÔNICAS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 
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Resumo do Trabalho: 
As doenças renais crônicas (DRC) apresentam grande desafio para saúde pública deste século. No 

Brasil e no cenário mundial tem aumentado a incidência dos po rtadores implicando na economia e 

na sociedade. O crescimento da população idosa e da prevalência de obesidade levou a um aumento 

das doenças crônicas, com destaque para o diabetes mellitus e a hipertensão arterial, principais 

causas de falência renal em todo o mundo. A identificação precoce das DRC são essências para 

retardar as complicações visando o tratamento adequado e para buscar a cura. O objetivo foi enfocar 

a problemática das doenças renais crônicas no Brasil e no mundo, para buscar medidas profiláticas e 

de apoio ao portador da DRC. Para desenvolvimento deste trabalho foram utilizados sete artigos 

científicos de 2005 a 2010, expostos em banco de dados scielo, bireme. Estudos evidenciam que 

houve aumento considerável no número de portadores de doenças renais e com isso a procura de 

serviços de hemodiálise, diálise peritoneal e transplantes renais. Estudos epidemiológicos 

prospectivos estabeleceram com clareza a relação causal entre hipertensão arterial (seja sistóli ca ou 

diastólica) e insuficiência renal crônica. A prevalência da hipertensão arterial na população adulta 

em nosso meio é superior a 25%. Muitos desses indivíduos não sabem ser hipertensos, e entre os 

que sabem, menos de 30% são adequadamente tratados. Portanto, há grande potencial para que nos 

próximos anos a hipertensão arterial continue a ser causa importante de DRC outros dados 

evidenciam as glomerulonefrites, seguidas de diabetes como causas. Em janeiro de 2006, haviam 

25% pacientes diabéticos em diálise no Brasil. Nos EUA, mais de 40% dos pacientes que iniciam 

diálise tem nefropatia diabética. Embora a prevalência dos diabéticos em diálise venha aumentando 

nos últimos anos em nosso meio, muitos dos pacientes diabéticos morrem de outras causas antes de 

atingir DRC. Além disso, a maioria dos diabéticos em diálise apresenta diversas comorbidades 

associadas que limitam sobremaneira sua sobrevida e qualidade de vida. A mortalidade de pacientes 

portadores de DRC e em tratam ento de diálise em 2005 apresentou 13% das mortes brutas em 

nossa país, sendo um dado considerável.Conclui-se que com esta revisão na literatura que a equipe 

multiprofissional dos serviços de saúde, devem se preocupar com os indivíduos portadores das 



 
DRC.Já com os susceptíveis, abordar a problemática e procurar apóia-los quando o agravo já estiver 

inserido, com medidas profiláticas visando aspectos sociais, emocionais, culturais que diminuam e 

minimizem os agravos á saúde renal, principalmente de portadores de Diabetes e Hipertensão que 

são o grupo onde há maior incidência de DRC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Doença renal crônica, Doenças crônicas, Saúde pública, Aspectos Psicossociais, 
Diálise . 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Resumo do Trabalho: 
A DPOC é a obstrução, ou limitação progressiva do fluxo aéreo, não totalmente reversível e com 

repercussões sistêmicas a longo prazo, estando associada a uma resposta inflamatória anormal do 

pulmão a partículas ou gases nocivos, dentre os quais 75% são provenientes do tabagismo. 

Conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a DPOC será a quarta causa de 

mortalidade em 2020, atrás apenas das doenças vasculares, cardíacas e cerebrais, além das 

neoplasias. No Brasil o alto índice de mortalidade por doenças do trato respiratório é um grande 

problema de saúde pública. Estatísticas divulgadas pelo DataSus Censo-2006 revelam que doenças 

do sistema respiratório estão em terceira posição no ranking de maiores internações hospitalares. O 

objetivo desta revisão é identificar qual a melhor estratégia de intervenção de enfermagem na 

promoção da gestão do regime terapêutico em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

no ambiente hospitalar. Trata-se de uma revisão bibliográfica nos bancos de dados da Scileo, foram 

capturados 72 artigos sendo 5 artigos selecionados, nos anos 2009 a 2011. A enfermagem 

desempenha um papel primordial na identificação dos candidatos potenciais para a reabilitação 

pulmonar, sendo o instrumento no ensino dos pacientes e familiares, na facilitação dos serviços 

específicos, bem como um elo de ligação entre os profissionais de saúde que atuam na educação da 

terapia respiratória, fisioterapia respiratória, terapia ocupacional para conservar energia durante as 

atividades da vida diária. 

 
 
 
Palavra chave:  DPOC, Infecção, Doenças respiratórias. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Orientador: Prof. Maria Joana de Lima Martins 
 
Resumo do Trabalho: 
Cada Vez mais nos dias de hoje, adolescentes utilizam a hemodiálise como tratamento 

extremamente necessário para a conservação da vida. Comunente a maioria das pessoas, acredita 

que a IRC só acomete adultos e idosos, ignorando que acomete também a adolescência, uma fase 

muito difícil que envolve muitas mudanças no humor e no corpo, causando alterações profundas em 

sua autoestima. este trabalho se utiliza do conteúdo de artigos, literaturas e questionários, para a 

coleta de dados, utilizou-se a entrevista semi-estruturada e tem como objetivo analisar a partir do 

modelo interativo, o impácto da hemodiálise na vida dos adolescentes acometidos por Insuficiencia 

renal Crônica. No periodo de novembro de 2010 a maio de 2011. Adicionalmente, vale destacar que 

este trabalho, teve como cenário clínicas do Vale do Paraiba que oferecem tratamento de 

hemodiálise a adolescentes de ambos os sexos. Análise de carater qualitativa descritiva- 

exploratória, visando compreender e avaliar a autoestima dos adolescentes submetidos a 

hemodiálise, em relação as atividades e cotidiano dos participantes. Os adolescentes entrevistados 

não aceitaram a doença, mas se adaptaram ao tratamento e às suas limitações 

 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Insuficiência renal, Comportamento do adolescente, Medo. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 
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Resumo do Trabalho: 
A OMS definiu qualidade de vida (QV) como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no 
contexto da cultura e sistema de valores nos quais el e vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações. Os fatores relacionados com o conceito de qualidade de vida 
se formam com à auto-estima e ao bem-estar pessoal e abrange uma série de aspectos como a 
capacidade funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade 
intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos 
e a religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o 
ambiente em que se vive. Existem evidências que demonstram que a melhor maneira de otimizar e 
promover a saúde no idoso é prevenir seus problemas médicos mais freqüentes: o aumento do peso, 
da pressão arterial e da intolerância à glicose, bem como perda de massa óssea e osteoporose. Nesse 
sentido, o exercício físico pode constituir excelente instrumento de promoção da saúde, em especial 
no idoso, pois a sua prática regular induz a várias adaptações fisiológic as e psicológicas positivas. 
Este estudo tem o objetivo de identificar o que é QV no idoso, os fatores relacionados e os 
instrumentos utilizados para avaliar a QV. Foi realizado um estudo de revisão de literatura 
utilizando 5 publicações nas bases de dados LILACS E SCIELO no período de fevereiro a abril de 
2010. A subjetividade do assunto abordado fez criar uma ilimitada reflexão para a QV, assim foi 
utilizado instrumentos (os mais referenciados) para objetivar e manter um padrão não exaustivo 
deste tema que apresenta tantos fatores que influenciam na concepção de cada pessoa para QV. 
Sendo assim, por ser um termo subjetivo, o próprio individuo faz o auto-julgamento se possui ou 
não qualidade de vida e essa engloba diversas dimensões que podem promover a saúde ou não na 
vida do idoso e para auxiliar nessa mensuração os instrumentos mais utilizados para avaliar a QV 
foram: Whoqol – 100, Whoqol – Bref e SF – 36. 
Palavra chave:  Qualidade de vida, Idoso, Expectativa de vida. 
 
Inscrição como: Graduação  
Área: Saúde 
Curso: Enfermagem 
Modalidade: Painel 

 



 
 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DO TIPO 
POLÍMERO/SILICATOS LAMELARES (PLSN) PELA TÉCNICA DE POLIMERIZAÇÃO 

EM EMULSÃO VIA RAFT 
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Resumo do Trabalho: 
Nos últimos anos, a incorporação de partículas inorgânicas em uma matriz poli mérica com a 

finalidade de se obter sistemas híbridos orgânico/inorgânico utilizando diferentes técnicas de 

polimerização tem recebido grande atenção. Neste sentido, preservar e controlar as propriedades 

físico-químicas das partículas inorgânicas torna-se essencial para manter a integridade destas em 

nanoescala, bem como para obtenção de dispersões uniformes, magnificando os efeitos de reforço e 

demais ganhos de propriedades desejadas para a matriz polimérica. Quando se utiliza nano-objetos 

inorgânicos anisotrópicos tais como a montmorilonita, silicato lamelar mais utilizado para obtenção 

de nanocompósitos de polímero/silicato lamelar, este controle apresenta-se como um problema 

particularmente desafiador. Nesse contexto, a polimerização radicalar controlada/viva vem se 

destacando como uma importante via para atingir os objetivos mencionados acima, encontrando-se 

na literatura diversas estratégias de síntese em meio a solventes orgânicos na qual a efetiva 

nanoencapsulação de partículas inorgânicas dá-se por meio do crescimento de cadeias poliméricas 

na superfície destas estruturas inorgânicas. Entretanto, poucos trabalhos são encontrados 

envolvendo rota de obtenção semelhante em meio aquoso, tais como suspensão, emulsão e 

miniemulsão, processos estes que possuem grande interesse industrial, ambiental e viabilidade real 

de ampliação de escala quanto à produção. Desta forma, este trabalho tem como objetivo a síntese e 

a caracterização de nanocompósitos do tipo polímero / silicato lamelar obtidos através da técnica de 

polimerização radicalar controlada/viva do tipo transferência reversível por adição-fragmentação 

(RAFT) em emulsão, na presença empregando os sistemas descontínuo e semi-contínuo. Nesse 

estudo foi sintetizado um macro-agente de transferência de cadeia do tipo tri-tioéster, contendo 3 

carbonos na cadeia alifática do grupo Z e uma cadeia de poli(óxido de etileno) no grupo R, 

denominado de PEO-CPP, com objetivo de utilizá-lo como estabilizante coloidal e como agente de 

Graduação: Exatas 



 
controle de massa molecular na polimerização de látices híbridos de poliestireno (PS), sintetizados 

na presença de argila Montmorilonita (MMT). A argila natural será dispersa em água juntamente 

com o macro-agente de transferência de cadeia, PEO-CPP, na expectativa de que o complexo 

formado funcione como sítio de polimerização para a formação das partículas do látices. Durante a 

polimerização, busca-se a obtenção do controle da massa molecular do polímero formado neste 

processo e a encapsulação das lamelas de argila esfoliadas no sistema aquoso, garantindo a 

estabilidade coloidal das partículas híbridas e guardando a característica anisotrópica oriunda da 

carga inorgânica. Será verificada a melhor condição de incorporação da nanocarga através da 

otimização das condições de polimerização RAFT em emulsão, avaliando-se os efeitos as 

concentrações de argila, de inidicador e de macro agente RAFT, bem como o tipo de iniciador, o 

sistema de reação empregado e a forma de adição da argila no sistema. As técnicas utilizadas para a 

caracterização do macro-agente de transferência de cadeia, PEO-CPP, serão: ressonância magnética 

nuclear de prótons (RMN 1H) e cromatografia de permeação em gel (GPC). Já as caracterizações da 

argila e dos materiais nanocompósitos incluirão: espalhamento de luz (LS), difração de raios X 

(XRD), análise termogravimétrica (TGA), análise dinâmico-mecânica (DMA), microscopia 

eletrônica de transmissão (TEM) e cromatografia de permeação em gel (GPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Nanocompósitos, RAFT, Emulsão. 
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Curso: Engenharia Química/Industrial e Materiais 
Modalidade: Painel 



 
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM METÁLICA PARA INDÚSTRIA 

 
Lourival Oliveira Neto 
lorinho1987@gmail.com 

Rinaldo César Motta 
Nelson Tavares Matias 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro 
 
Resumo do Trabalho: 
Este artigo visa desenvolver cinco tipos de embalagens industriais ou racks metálicos, para 

componentes de má quinas para que propiciem melhorias em seu transporte e armazenamento. É 

um estudo de caso, em que a idéia foi mudar a maneira de transportar os componentes que eram 

embalados em palltets de madeira, e fixados com fitas metálicas ou plásticas. Os racks metálicos 

devem assegurar que a integridade dos componentes a serem transportados, garantindo assim sua 

qualidade, além de oferecerem um sistema de fácil fixação e manuseio dos componentes para 

facilitar a mobilidade e manuseio dos mesmos na embalagem. Reutilizando como matéria prima, 

embalagens metálicas provenientes de descartes, os racks atingem um baixo custo, e elimina o 

passivo ambiental dos pallets. Os racks metálicos permitem a reestruturação da cadeia logística por 

meio dela, ou seja, os racks podem, por exemplo, fechar um pacote de vários componentes, esses 

componentes tem um código individual para sua compra. No rack o conjunto desses componentes 

gera apenas um código para compra, agilizando e facilitando sua repos ição no estoque. Os 

resultados revelam que houve um crescimento na ordem de produção de 50% no número de 

componentes em cada modelo, por exemplo, no transporte de estribos a máquina R-944, comportam 

28 unidades em 2 racks, enquanto para as mesmas 28 unidades eram utilizadas 7 pallets. Essa 

diferença somada ao tempo de vida útil de um rack é de cinco anos, portanto mais os outros quatro 

modelos de rack, como: guia de corrente da máquina R- 944; suporte do bloco de válvulas da 

máquina R944; paralamas da L-580; tampas do carro inferior da máquina R-944 proporcionaram a 

redução de custo, danos de produto no transporte e armazenamento. 

 

 

 

 

 



 
Palavra chave:  Design, Rack Metálico, Pallet, Logística, Materiais. 
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Resumo do Trabalho: 
O valor da informação segura é imensurável. Sun Tzu ensina que “Se um soberano iluminado e seu 

comandante obtêm a vitória sempre que entram em ação e alcançam feitos extraordinários, é porque 

eles detêm o conhecimento prévio e podem antever o desenrolar de uma guerra". As empresas 

sabendo que estão vulneráveis a ataques de Crackers ou a acidentes naturais, se vêem obrigadas a 

buscar formas de armazenar, disponibilizar e manter a integridade de dados. Uma solução para este 

problema é a Computação em Nuvem, exemplos recentes são serviços como o Twitter e o Facebook 

que há pouco tempo tinham os seus próprios data centers de armazenamento e hoje terceirizam 

parte deste serviço para a Amazon e o seu Simple Storage Service (Amazon S3). Segundo, a 

confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações são pilares essenciais para 

qualquer organização. Estes pilares devem ser respeitados e garantidos para as empresas que 

desejam ingressar nesta tecnologia. Dessa tríade, surge a questão: Como armazenar, de forma 

confidencial, integra e disponível, a maior fonte de riqueza das organizações? Este é o desafio da 

Computação em Nuvem, que deve levar em conta os riscos que surgem conforme seu crescimento 

como a privacidade, a segurança da informação, jurisdição dos datas centers, estes pontos devem 

ser esclarecidos e abordados antes de qualquer tipo de investimento. 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Cloud computing, Segurança. 
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Resumo do Trabalho: 
Nos últimos anos, materiais poliméricos termoplásticos tais como polipropileno e polietileno, 

surgiram como materiais de grande interesse para aplicações no setor automotivo. A principal 

vantagem do uso de materiais polímeros como polipropileno e polietileno é sua reciclabilidade . 

Nos materiais poliméricos, a fratura é sempre acompanhado por deformação plástica. Assim, um 

certo grau de rigidez e dureza é essencial para melhorar a resistência. Os polímeros mais usados em 

compósitos poliméricos são os termoplásticos e os termorrígidos. A utilização de polímeros 

termoplásticos tem crescido desde a criação dos novos termoplásticos resistentes a altas 

temperaturas, tais como as poliamidas, polisulfonas dentre outros materiais. As características mais 

atrativas oferecidas pelos compósitos termoplásticos são os potenciais de produção a baixo custo, 

boa resistência ao impacto, boa resistência à propagação de microtrincas, fácil controle de qualid 

ade e a possibilidade de reciclagem de matéria prima. Como resultados desses fatores, compósitos 

termoplásticos reforçados com fibras naturais têm despertado grande interesse, além de contribuir 

para a despoluição ambiental. Este trabalho objetiva avaliar o comportamento da superfície do 

Polipropileno (PP) e Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com cargas de 10% em fibras de 

banana submetidos em soluções de água destilada, etanol, cloreto de sódio e biodiesel, durante 15, 

30, 45 dias. As amostras foram seccionadas e em seguida pesadas para o dimensionamento de área e 

o cálculo de degradação e absorção dos líquidos (diferença de massa em função do tempo), de 

acordo com os meios.Verificamos também a degradação do material, através da Microscopia 

Eletrônica de Varredura e o ensaio de Rugosidade, e também será realizado a modelagem 3D. Os 

resultados esperados mostram que quanto maior o tempo de imersão, maior a degradabilidade do 

material, independente do meio e a ampliação da r elação multidisciplinar através dos contatos entre 



 
Faculdades relacionadas no projeto.  
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Resumo do Trabalho: 
O projeto tem como objetivo criar uma interface de história em quadrinhos para iPad, redefinindo e 

criando um redesign da estética e da linguagem das HQ's para que se adapte ao aparelho móvel, 

tornando-a mais interativa e com um apelo sustentável para ser uma alternativa ao mercado editorial 

impresso. Para isso será feito um estudo da linguagem utilizada dos quadrinhos com a ideia em 

mente de que deverão ser sucintamente adaptados e não totalmente substituídos para não cruzar a 

barreira liminar do conceito de “arte sequencial”. A escolha de se criar uma HQ especificamente 

para iPad deve-se ao fato do crescimento da venda de tablets principalmente no Brasil, e por 

estarem a ser produzidos nacionalmente, cabe-se uma necessidade de incentivo da criação de 

aplicações nacionais para este mercado. Não só este incentivo em produzir aplicativos, como 

também o lançamento de material de escritores e quadrinistas amadores ou profissionais que 

almejam a vontade de serem publicados e reconhecidos, visto que abrangeria a possibilidade dele 

ser lido em outros países com o fácil acesso de suas obras digitalmente.  
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Resumo do Trabalho: 
A Informação é hoje o principal ativo das organizações. O aumento da produção de informação 

exige cada vez mais recursos de infra-estrutura. Clusters da Google, por exemplo, processam mais 

que 20 petabytes por dia. Além disso, as organizações são obrigadas a buscar formas de armazenar, 

disponibilizar e manter a integridade dos dados. Diante deste cenário, surge como solução a 

computação nas nuvens. As nuvens podem ser classificadas como: nuvem pública, fornecida pelos 

provedores na Internet (e.g. Google, Amazon EC2, Rackspace, GoGrid, Azure); nuvens privadas, 

que são administradas pela própria organização; nuvem comunitária, na qual a infra-estrutura é 

compartilhada por várias organizações; e as nuvens híbridas, formadas pela junção da nuvens 

privada, pública ou comunitária. Muitas empresas consideram difícil de migrar as aplicações 

existentes para as nuvens públicas, mas é fato que a maioria das novas aplicações serão construídas 

para a nuvem usando o modelo SaaS. O objetivo deste trabalho é analisar os principais fornecedores 

de nuvens privadas já que este ainda é o modelo ideal para quem necessita de segurança. 
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Resumo do Trabalho: 
Atualmente o mercado brasileiro de brinquedos refl ete uma imensa falta de identidade nacional em 

seus produtos devido à enxurrada de mercadoria importada de todo mundo – principalmente da 

China, impondo ao usuário brasileiro estereótipos e valores que não condizem com nossa realidade. 

Devido à importação desses produtos, gera-se uma economia fragilizada, além de se tornar difícil 

empresas investirem no mercado de brinquedos e as existentes se manterem. Desta maneira o 

objetivo desta monografia é desenvolver um brinquedo: boneco articulado, a fim de preencher essa 

lacuna existente no mercado. A proposta da monografia é desenvolver um: boneco articulado, a fim 

de preencher essa lacuna existente no mercado. O brinquedo proposto é um boneco articulado 

baseadonos soldados do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro (BOPE) e também 

outras forças armadas , que nesta monografia receberá o nome de Soldados de Elite . O projeto 

passará por análise de similares e estudo de casos, métodos de prototipagem para análise de erros e 

visualizações 3D, pesquisa e análise de materiais, ferramental e maquinário para a produção. Estudo 

de medidas antropométricas para produção do boneco em escala. Serão desenvolvidos também 

sketch e modelos 3D virtuais, para visualização e que também estarão aptos para prototipagem. 
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Resumo do Trabalho: 
A criação de recipientes tem sido discutida há muito tempo, e as primeiras embalagens se 

constituíam de elementos rústicos encontrados na natureza, tais como: chifres ocos, crânios de 

animais e grandes conchas. A indústria da embalagem no Brasil vem se destacando com o 

crescimento exponencial caracterizando em um mercado atraente, contudo tem sido motivo de 

grande discussão em especial neste momento, entretanto, em muitos dos casos, geram passivos 

ambientais. Portanto a embalagem proporciona a humanidade soluções para diversos problemas, em 

especial aqueles relacionados à conservação dos alimentos. A motivação deste trabalho caracteriza-

se pelas dificuldades em que as embalagens de produtos em conserva são fabricadas diante do 

processo de abertura, higiene e conformidade para o consumo. O tema do projeto é o estudo de um 

novo conceito de embalagem para produtos em conserva, percebendo as dificuldades do usuário ao 

abrir, fechar, manusear, transporte, armazenamento, empilhamento e aspectos ergonômicos. O 

processo metodológico baseia-se nas seguintes etapas: Problematização, reconhecimento do 

problema, delimitação do problema, formulação do problema, analise dos similares, diferencial 

semântico, proposta de geração de alternativas e alternativas selecionadas. Os resultados 

preliminares apontam que as embalagens criadas atualmente apresentam um design diferenciado e 

atraente. Mas quando o usuário exerce a atividade ao abri-la torna-se um desafio e em algumas 

vezes riscos. Nota-se que as embalagens apresentam: Ausência em pega anti-deslizante para as 

mãos, força excessiva para a abertura, fechamento que prejudica a qualidade do produto. 
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Resumo do Trabalho: 
A demanda por etanol combustível é constante à medida que aumenta a preocupação em utilizar 

combustíveis não fósseis de forma a contribuir com a redução de emissões gasosas poluentes. Neste 

contexto, a valorização da biomassa vegetal representada nos diferentes materiais lignocelulósicos, 

sejam eles resíduos, subprodutos ou co-produtos é de extrema importância e requer pesquisas para o 

melhor aproveitamento destes materiais. A biotecnologia no caso é uma ferramenta fundamental 

para o alcance dos objetivos de valorização desta, pois propicia a obtenção de produtos diversos 

como químicos, alimentos e enzimas. Atualmente destaque tem sido dado para o aproveitamento da 

fração celulósica destes materiais, devido a sua constituição polimérica em açúcar C6 (glicose) e 

fermentabilidade deste açúcar a etanol. Entretanto, a fração hemicelulósica constituída 

predominantemente por açúcar C5 (xilose) d eve ser também alvo de estudo. Para seu 

aproveitamento em bioprocessos é necessário, como primeira etapa, a desconstrução da biomassa de 

forma a solubilizar os seus açúcares, o que no caso da fração hemicelulósica tem sido feita por 

hidrólise ácida diluída. O resultado deste procedimento é a obtenção de um hidrolisado 

hemicelulósico rico em açúcares como a xilose, além da presença de compostos tóxicos aos 

microorganismos como íons metálicos provenientes do processo. Neste contexto, para viabilizar a 

utilização dos hidrolisados hemicelulósicos como meios de cultivo microbiano é necessário uma 

etapa prévia que é a sua caracterização seguida de procedimento de destoxificação. No presente 

trabalho foi empregado o hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar, constituído de 

(g/L) glicose (1,82), xilose (15,73) e arabinose (1,45), além de (mg/L) cromo (19,08), ferro 

(171,62), zinco (1,4) e níquel (14,96), obtido por hidrólise ácida (H2SO4 1%, 150°C/30 min.), o 

qual foi s ubmetido ao procedimento de destoxificação por polímero vegetal, empregando-se 15% 

(p/v) do mesmo a 25°C/15min. a 200rpm. De acordo com os resultados das análises 



 
cromatográficas e espectrofotométricas, este procedimento permitiu a remoção de (%) 94,2; 99,9; 

91,1 e 9,1, para cromo, ferro, zinco e níquel, respectivamente. Ensaios microbiológicos 

empregando-se a levedura Candida guilliermondii FTI 20037 para a avaliação da fermentabilidade 

do hidrolisado hemicelulósico destoxificado foram realizados após a suplementação deste com 

nutrientes. Foram empregados frascos Erlenmeyer sob condição de pH 5,5, 30°C a 200rpm por 

120h. Foi constatado o crescimento da levedura, sendo que a avaliação comparativa com a 

formulação do meio empregando-se o hidrolisado não destoxificado permitiu evidenciar a 

preservação da morfologia celular com o emprego deste procedimento. É importante a continuidade 

das pesquisas no sentido de avaliar outras metodologias de destoxificação de hidrolisados hemi 

celulósicos, tendo em vista a presença nestes não somente dos íons, mas de outros compostos 

tóxicos aos microorganismos, que possuem seus efeitos potencializados pela ação sinergística dos 

mesmos. Além do que, a eficácia do procedimento de destoxificação não deve ser avaliada somente 

quanto aos teores de remoção dos íons, já que em certos bioprocessos pequenas quantidades desses 

são essenciais ao metabolismo microbiano. 
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Resumo do Trabalho: 
Com a necessidade de comunicação com pessoas cada vez mais di stantes, e a necessidade de 

redução de custos, surgem novas alternativas à rede de telefonia tradicional. O aumento de vendas e 

comunicação com vários lugares do Brasil e do mundo fez com que adotassem o sistema de 

telefonia via protocolo IP, e conseguissem redução nos gastos de até 50%. (InformationWeek 

Brasil, 2008). Dentre estas alternativas, a tecnologia VoIP ( Voz sobre IP ) é a que se mostra mais 

promissora por apresentar uma boa relação custo x benefício e facilidade de implementação. Baixos 

custos e facilidade na implementação das soluções VOIP atraem pequenas e médias 

empresas(Information Week Brasil, 2008). Assim, a implementação desta tecnologia na FATEC de 

Guaratinguetá pode trazer benefícios econômicos e funcionais para a Instituição e, até mesmo, para 

o Centro Paula Souza. O VoIP foi desenvolvido visando a redução dos custos na área de telefonia 

utilizando-se para isso a Internet. Esse tema foi escolhido para atender a necessidade de dar 

continuidade ao projeto de Estudo de Viabilidade para implantação de VOIP na FATEC de 

Guaratinguetá. Este trabalho tem por objetivo específico a implementação de uma estrutura básica 

de VoIP na FATEC de Guaratinguetá. Contando com os seguintes objetivos específicos: 

Implementar o servidor de VOIP integrado ao PABX da FATEC de Guaratinguetá. Garantir a 

qualidade de transmissão de voz digital (Quality of Service - QoS). Reduzir custos em relação à 

rede de telefonia tradicional utilizada na Instituição, a partir da segunda instituição implantada no 

sistema. Expor a FATEC de Guaratinguetá como estudo de caso para as demais instituições de 

ensino. Citado como revisão da literatura Tanembaum teremos, o uso de VOIP sendo baseado em 

rede, que é basicamente a interligação de dois ou mais computadores de modo a poderem 

compartilhar recursos físicos e lógicos. (TANEMBAUM, 2003) Este projeto será fundamentado em 

pesquisa bibliográfica e na implementação básica de VOIP na FATEC de Guaratinguetá, que será 

utilizada como análise de caso. Serão realizados testes de QoS e a documentação das fases do 

projeto para que possa ser implementado em outras unidades do Centro Paula Souza. Este trabalho 

terá como resultados esperados a redução de custos com a telefonia tradicional após a implantação 



 
do VoIP; Estudo de caso documentado para a aplicação em outras unidades do Centro Paula Souza; 

além de aprimorar os conhecimentos nessa tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:   VoIP, Snep, Rede, Pabx. 

 
Inscrição como: Graduação 
Área: Exatas 
Curso: Tecnologia em Informática com Ênfase em Redes de Computadores 
Modalidade: Painel 



 
CLIMATOLOGIA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 
Renato Porto Puccini 

renatoppuccini@gmail.com 
Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá - FATEC 

 
Orientador: Prof. Luiz Eduardo Guarino de Vasconcelos 
 
Resumo do Trabalho: 
O governo brasileiro é um grande provedor de serviços para a população através das suas instituiçõ 

es. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) é uma delas e presta um serviço importante 

para a população brasileira através do estudo, pesquisa e aplicação de modelos meteorológicos. 

Atualmente, o serviço de previsão de clima e tempo é disponibilizado na web pelo Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos(CPTEC). Além disso, imagens de satélite são recebidas e 

disponibilizadas diariamente pela Divisão de Satélites e Sistemas Ambientas (DSA). Estes serviços 

têm milhares de acessos por mês de todo o Brasil. A necessidade de acesso rápido à informação fez 

com que os dispositivos móveis ganhassem importância e tornassem imprescindíveis. Há tempos 

que eles são usados para realizar ligações, acessar a Internet, ler e-mails, redes sociais, notícias, uso 

de Sistema de Posicionamento Global (GPS), entre outros. A teledensidade é o índice usado pela 

ANATEL para mensurar a quantidade de celulares por habitante no Brasil. Segundo a ANATEL, o 

número de celulares no Brasil saiu de 8.155.473 no ano 2000 para 217.345.962 celulares ativos no 

mês de julho de 2011. Tais fatores, aliados à teledensidade maior que um (01), ou seja, mais de um 

(01) celular por habitante no Brasil, sugerem a oportunidade para o desenvolvimento de aplicações 

móveis nesta área. O objetivo deste trabalho é mostrar o desenvolvimento preliminar de uma 

aplicação móvel que permite o acesso, em tempo-real, das informações de climatologia fornecidas 

pelo INPE. No mercado de aplicativos móveis existem algumas aplicações semelhantes. A app 

Weather Bug exibe informações de previsão do tempo sobre o mundo, porém não há exatidão para 

os dados sobre o Brasil. A app ClimaTempo exibe informações resumidas e não possui a 

visualização de imagens de satélites. Existem ainda mais algumas aplicações, mas nenhuma exibe 

variáveis de climatologia em tempo-real disponibilizadas pelo INPE. O aplicativo permite ao 

usuário acessar as informações, em tempo-real, sobre a previsão do tempo e clima para os próximos 

sete (07) dias para todas as cidades brasileiras. Permite também a visualização de imagens de 

satélites do INPE, de diversas informações de climatologia (e.g. monitorar queimadas, visualizar 

índice UV, descargas elétricas, entre outras), armazenar as cidades de preferência do usuário e 

mostrar as condições climáticas baseadas nas coordenadas GPS do dispositivo móvel. O 



 
desenvolvimento desse aplicativo foi feito na plataforma Android 2.2 (Froyo) da Google. O motivo 

principal para a escolha desse ambiente é o fato do sistema operacional Android estar sendo 

extremamente usado no mundo, e com potência de ser o mais usado no mundo todo. Segundo 

Gartner (2011), atualmente o Android lidera o marketshare nas vendas de celulares no mundo. Esta 

aplicação é um cliente híbrido. Faz uso de SqlLite no dispositivo móvel para armazenamento de 

informações de configuração, preferências do usuários e as últimas interações. A aplicação acessa 

as informações de climatologia nos servidores do INPE através de web services. A aplicação no 

celular é integrada ao Google Maps o que permite a visualização das regiões no mapa em 2D. A 

aplicação ainda permite a visualização das imagens de satélites do INPE que são sobrepostas as do 

Google Maps, afinal, as do INPE tem maior exatidão e detalhes para as cidades brasileiras do que as 

disponibilizadas gratuitamente pela Google. A arquitetura e as telas da aplicação serão mostradas na 

apresentação. 
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Resumo do Trabalho: 
Segundo a ANATEL, o mercado de dispositivos móveis vem crescendo muito nos último s anos 

conforme. Nesse mercado, uma oportunidade para os próximos anos é a Copa do Mundo no Brasil. 

Segundo Gartner, o market share da plataforma Android da Google em 2012 será a líder de 

mercado com 49.2%. Baseado nestes dados, o objetivo deste trabalho é mostrar o desenvolvimento 

preliminar de uma aplicação móvel, o MobileCup, na plataforma Android, que possibilite 

facilidades, colaboração e comunicação entre usuários sobre a Copa do Mundo de 2014. Segundo a 

Google, a arquitetura da plataforma Android é dividida em 4 camadas. Na primeira, encontra-se um 

kernel do Linux na versão 2.6.29, responsável por obrigações que são comuns em um sistema 

operacional. A segunda camada possui bibliotecas em C/C++. Na terceira camada, estão as 

principais bibliotecas em Java, que inclui serviços de telefonia, interface, segurança, mídias e 

gerenciamento de câmeras fotográficas. E finalmente, na quarta camada estão as aplicações usadas 

pelos usuários finais. O Mobile Cup permite ao seu usuário acessar as informações, em tempo-real, 

sobre a copa do mundo, tais como visualização do calendário de jogos, resultados, informações 

sobre as seleções, jogadores, trajeto para o estádio baseado nas coordenadas GPS do dispositivo e 

no serviço de mapas da Google. A aplicação é integrada às principais redes sociais (e.g. Twitter, 

Facebook) concentrando numa única tela as interações dos jogadores e dos usuários nas redes 

sociais. A arquitetura da aplicação é mostrada na Figura 3. Esta aplicação é um cliente híbrido, pois 

faz uso de SqlLite no dispositivo móvel para armazenamento de informações de configuração, 

preferências do usuários e as últimas interações, e acessa uma aplicação web com Postgres para 

armazenamento das informações da aplicação no servidor. O acesso do dispositivo à aplicação web 

é realizado através de Web Services, bem como a integração com as redes sociais (e.g. Twitter e 

Facebook) e com o Google Maps. Esta aplicação está em fase de finalização e apresentou resultados 

satisfatórios quanto à parte fat client da aplicação. A aplicação ainda será avaliada simulando as 

condições das funcionalidades descritas em relação a desempenho, usabilidade e comunicação com 

os serviços terceiros. 
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Resumo do Trabalho: 
Desenvolvimento de Método de Decomposição de Batom para Determinação de Cd por 

Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (EAA-FG) Renata de A. Cipolli, 

Karina H. Takahashi, Ângelo Capri Neto, Maria da Rosa Capri Escola de Engenharia de Lorena, 

EEL/USP, SP 1. Introdução O batom é um cosmético composto por uma dispersão de pigmentos 

em ceras, óleos e gorduras. Os pigmentos utilizados podem conter elementos tóxicos como Pb e Cd, 

presentes como impurezas em baixas concentrações. A decomposição de amostras orgânicas, como 

o batom, pode ser feita por via úmida, que inclui geralmente a utilização de ácidos minerais 

oxidantes concentrados e peróxido de hidrogênio, sob aquecimento adequado. Este método é útil 

para se determinar baixas concentrações de espécies inorgânicas, que após a dissolução se 

encontram na forma de íons [1]. O objetivo deste trabalho foi estudar métodos para a decomposição 

de amostras de batom que possibilitassem a determinação de Cd por EAA–FG. 2. Materiais e 

Métodos Foram estudados 5 Métodos por via úmida para a digestão das amostras de batom. Pesou-

se 0,1g de batom em béqueres de polietileno cobertos para que houvesse refluxo. O aquecimento foi 

feito em chapas de aquecimento utilizando banho de areia a uma temperatura de aproximadamente 

100°C, por até 105 minutos. Os Métodos foram: Método 1: HNO3 (15 mL); Método 2: HNO3 (10 

mL) e H2O2 (2 mL); Método 3: HNO3 (6 mL), HCl (2 mL) e H2O2 (2 mL); Método 4: HNO3 (3 

mL), HF (1 mL) e H2O2 (2 mL); e Método 5: HNO3 (6 mL), HF (2 mL) e H2O2 (2 mL). As 

soluções resultantes tiveram seu volume ajustado para 25 mL em frascos volumétricos de 

polietileno. Os analitos foram determinados por EAA–FG utilizando-se um espectrômetro de 

absorção atômica modelo AAnalyst 800, com amostrador automático modelo A 800, ambos da 

Perkin Elmer Instruments. Todos os reagentes e soluções utilizados foram da marca Merck, grau 

P.A. Para validação do Método realizou-se o teste de adição e recuperação do analito, uma vez que 



 
não estavam disponíveis materiais de referencia certificado (CRM). As temperaturas de pirólise e 

atomização foram 350°C e 1450°C respectivamente. 3. Resultados As amostras foram 

inspecionadas visualmente durante o processo de solubilização. Nos 5 métodos avaliados observou-

se formação de pequena quantidade de um resíduo oleoso e transparente que adquiria certa 

consistência após resfriamento da solução. A solução resultante do método 5 foi a que apresentou 

menor quantidade deste resíduo. A solução final da aplicação do método 1 apresentou leve 

coloração, no método 2 a solução final foi mais clara devido à ação oxidante do H2O2, e nos 

demais métodos resultaram soluções incolores. Em função dos resultados visuais escolheu-se o 

método 5 para fazer a determinação do analito por EEA-FG. O teste de adição e recuperação do 

analito foi feito para o método 5 adicionando-se quantidade suficiente de uma solução padrão de Cd 

às amostras para se obter uma g.L-1 do analito na solução final. O resultado doµconcentração 

adicional de 1,2  g.L-1, n=4µteste de adição e recuperação do analito foi de 1,23 ± 0,09  (102,86%), 

comprovou a exatidão do Método. A concentração de Cd das amostras de batom digeridas pelo 

Método 5 foi de 0,13 ± 0,03 µg g-1 (n=4). 4. Conclusão Os resultados mostraram que o método 5, 

em que foi utilizada a mistura ácida de HNO3 (6 mL), HF (2 mL) e H2O2 (2 mL), foi o mais 

eficiente pois apresentou menor quantidade de resíduo oleoso e uma solução final límpida, 

adequada à técnica EAA – FG. Este método exige pouca manipulação das amostras e pouco tempo 

para a solubilização quando comparado ao método de cinzas, que é o método mais utilizado para a 

preparação deste tipo de amostra. O resultado do teste de recuperação confirmou a exatidão da 

metodologia utilizada. 5. Referências Bibliográficas [1] KRUG, Francisco José. Métodos de 

Preparo de Amostras. Fundamentos sobre preparo de amostras orgânicas e inorgânicas para análise 

elementar. 1a Edição. 2008. 
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Resumo do Trabalho: 
Um dos principais e mais populares poemas da cultura indiana, é o épico chamado ramayana, 

composto por aproximadamente 24.000 versos. O Ramayana retrata a história do príncipe Rama, 

que tem sua esposa raptada pelo demônio Ravana, rei de Lanka. Este épico apresenta elementos que 

são fundamentais à consciência cultural da Índia, como a apresentação de uma visão do código de 

conduta através de Rama. Sendo um épico que se trabalha ética e moral, seria importante inclui-lo 

no repertório cultural dos jovens leitores, o MEC define sobre pluralidade cultura, “O que se almeja, 

portanto, ao tratar de Pluralidade Cultura, não é a divisão ou o esquadrinhamento da sociedade em 

grupos culturais fechados, mas o enriquecimento propiciado a cada um e a todos pela pluralidade de 

formas de vida, pelo convívio e pelas opções pessoais, assim como o compromisso ético de 

contribuir co mas transformações necessárias à construção de uma sociedade mais justa. “Para 

formação do futuro leitor é importante que a relação com os livros, seja incentivada já na infância. 

Como por excemplo o hábito de alguns pais lerem para seus filhos antes de dormir. Se valendo 

desse conhecimento, o design editorial projeta a forma e determina as característica funcionais, 

estruturais e estéticas do livro. Em seu livro “Livro Infantil?” Guto Lins afirma “O livro infantil-

juvenil, como qualquer produto industrial necessita de pesqueisa, levantamento de dados, 

conhecimento técnico, projeto, metodologia e marketing. “A Bhaktivedanta Book Trust (BBT) é 

uma editoria de atemporais clássicos da cultura védica e textos introdutórios sobre bhakti-yoga, 

meditação, karma e vegetarianismo. Fundada em 1.972 na cidade de Los Angeles, Califórnia, por 

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, líder religioso da Sociedade Internacional da Conscência 

de Krishna, o movimento Hare Krishna. Com uma estrutura operando em cinco continentes, a BBT 

fornece livros clássicos da Índia traduzidos para 57 idiomas. Os livros podem ser encontradoss em 

cerca de 400 pontos espalhados por 130 países. No Brasil, a BBT iniciou seu trabalho em 1975, 

tendo como  primeira publicação a revista Volta ao Supremo. Logo nas primeiras edições a revista 

já alcançava tiragens médias de 100 mil exemplares, sendo uma das pioneiras no país a atingir essa 

marca. Desde então já foram editados, publicados e distribuídos no Brasil todo os livros escritos por 

Swami Prabhupada, além de vários títulos de outros autores, totalizando mais de 15 milhões de 



 
exemplares. Com todo esse mercado e, com mais de 40 livros em circulação no momento, nenhum 

deles está voltado ao público infantil. Na visão da ONG Mundo que lÊ, cada vez mais editoras de 

todo os portes investem em lançamentos na linha infanto-juvenis que já representam 35% do 

mercado global, e este ano deve movimentar mais de R$2,4 bilhões, com crescimento previsto de 

20%,  sobre o verificado em 2002. O segmento chega a representar até 100% da receita de algumas 

companhias. De acordo co mo Sindicato nacional dos Editores de Livros(Snel), o produto “Livro 

Infantil” deve ser encarado como elemento de cultura e ensino, mas é também importante fator de 

negócios. Segundo Paulo Rocco, presidente do sindicato, o livro é um motivador social importante. 

Há também uma falta dos livros clássicos indianos, no mercado brasileiro. Existem poucos títulos, 

como o da editora Conrad Brasil: “Mahabharatha, - Pelo olhar de uma Criança”. O Ramayana tem 

para os hindus um sentido religioso tão importante quanto as histórias bíblicas tem no Ocidente. 

Este projeto tem como objetivo, desenvolver uma proposta de design editorial gráfico para livro 

infantil, que aperfeçoe o entendimento do seu contexto juntamente com ilustrações. 
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Resumo do Trabalho: 
A necessidade de meios impressos como jornal se adaptarem as novas tecnologias hoje já é uma 

realidade, com a chegada de novos meios de comunicação como a internet e sua disponibilização 

em meios móveis transforma a rotina e hábitos do consumidor durante os últimos anos. Segundo 

Frank M. Daniels III ex-diretor executivo da instituição News and Observer os jornais impressos 

deverão desaparecer nos próximos 10 ou 15 anos, dados que são comprovados pelo site norte-

americano Market Watch que indica um forte declínio nos número de pessoas empregadas em 

jornais nos últimos 10 anos. Desta forma abre-se um nicho onde empresas de tecnologia e mídia 

podem investir que é em mercados mais fácil o atrair para o consumo do mesmo onde o produto 

utilizado como base para visualização, no caso um celular é fator cada vez mais comum entre 

consumidores da classe C e D devido ao crescimento e o maior poder de compra adquirido nos 

últimos anos no país. Por ser um meio de comunicação novo e que ainda demanda de estudos e 

profissionais adequados, a necessidade de comunicação novo e que ainda demanda de estudos e 

profissionais adequados, a necessidade de criação de um sistema no a melhor leitura visual pelo 

consumidor de forma que enalteça as requisições de mídia e patrocínio da empresa requerente é 

necessária para que se crie um sistema onde a adaptação e a diagramação desses meios se tornem 

algo de fácil leitura e visualização pelo consumidor final, esse sistema também requere uma maior 

facilidade de inserção de conteúdo para os profissionais que deverão implementá-lo. Com a 

adaptação desses sistemas um novo tipo de leitura é requerido e assim é se mostra útil a criação de 

uma página para um dispositivo que contenha uma facilidade de leitura maior e acesso do que 

habitual que se mostre necessária. A criação do mesmo utiliza diversos elementos de design, como 

ergonomia, semiótica, além de computação gráfica e usar elementos de tipográfica e diagramação. 

Para todo esse sistema e abil o uso do design para criação de forma horizontal como de forma 

vertical, o uso de mídias que não são usadas normalmente em jornais, como vídeo e sons, a 

adaptação desses sistemas é necessária tanto quanto o sistema para a rápida absorção de notícias, ou 

seja diagramação muda rapidamente em pouco tempo, para isso sistema adaptável e útil a ser 



 
utilizado é o sistema de desenvolvimento JAVA, graças a esse sistema a tela se auto adapta a 

diversos tamanhos e formatos. Desta forma o manuseio do aparelho também deve ser observado 

visando hábitos do consumidos para que uma rápida absorção e manuseio do conteúdo seja obtida. 

A internet será usada como meio principal para a absorção de notícias e comunicação com redes 

sociais e consumidores, sendo assim será necessária também a criação de um páginas especificas 

para cada tópico. 
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Resumo do Trabalho: 
O mercado de cosméticos vem crescendo muito nos últimos anos no mundo todo. De acordo co ma 

Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – Abihpec, este 

setor teve um faturamento de R$27,5 bilhões em 2010, com um crescimento de 12,6% sobre os 

R$24,4 bilhões de 2009. Somente os produtos de maquiagem cresceram espantosos 20,1%. Com 

esta expansão acelerada, o mercado se tornou cada vez mais competitivo e o diferencial e o que 

garante a sobrevivência de qualquer empresa. Neste ramo da beleza as embalagens são elementos 

chaves para a escolha do consumidor, elas vêm sendo consideradas como  maior veículo de venda e 

de construção da marca e da identidade de um produto. Alguns especialistas no assunto, como 

Fábio Mestriner, consideram que uma embalagem corresponde a um comercial de cinco minutos ma 

gôndola. Porém, mais que uma embalagem bonita ela precisa ser funcional e reconhecida pelo 

público,m principalmente no caso das embalagens de cosméticos, pois a concepção e a opinião já 

criada pelo consumidor de tal marca deste segmento serão de suam importância para sua decisão na 

hora da compra. Para conseguir essa familiaridade do consumidor com a empresa é necessário 

seguir alguns conceitos básicos de design gráfico, construindo assim uma marca sólida e de fácil 

reconhecimento. A identidade visual é o principal elemento para atingir este resultado, pois é ela 

que irá representar visualmente a marca, se diferenciando das demais e terá contato direto com seu 

público alvo. Esta identidade geralmente tem como base o logotipo e/ou logomarca, além de uma 

seleção de cores, tipografia, grafismo e até mesmo em alguns casos, mascote e é aplicada em 

qualquer material que carregará o nome da empresa, desde a papelaria institucional até as 

embalagens dos produtos. Ela precisa ser padronizada por elementos que a singularizem, com sua 

repetição uniforme e organizada dos mesmos. A função deste sistema é causar familiaridade no 

consumidor o fazendo, mesmo que inconsciente memorizar sua aparência e conseqüentemente sua 

postura perante a ele. Deste modo o cliente será capaz de identificar a marca de maneira rápida e 

eficaz sempre que a ver novamente. Possíveis erros na aplicação da identidade podem causar ruídos 

nesta comunicação acarretando problemas para empresa. Com isso o presente projeto escolheu a 



 
marca de cosmético Sigma Beauty para analisar justamente por conter falhas na aplicação da sua 

identidade visual. Problema este que causa a quebra da comunicação com o consumidor, o qual não 

reconhece que produto é aquele, de onde é, ou se é de qualidade igual aos outros que consome. O 

objetivo do trabalho é analisar esta aplicação da marca em seus produtos, para identificar e apontar 

os erros encontrados e posteriormente apresentar novas propostas de layouts para as embalagens 

buscando funcionalidade e padronização para uma melhor identificação com o público contudo 

analise da identidade visual, analise de similares, pesquisa com o público, geração de alternativas, 

serão alguns dos métodos utilizados para concepção geral do presente projeto. 
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Resumo do Trabalho: 
O Design de Superfície em Estamparia Têxtil no Brasil é uma área do Design de Moda ou do 

Desenho Industrial pouco conhecida e explorada no que se refere às suas principais características 

conceituais e suas relações com a sociedade, à história e aos desenvolvimentos técnicos. O Design 

de Superfície, focado na Superfície Têxtil abrange coloração, padronagem e estruturas de fibras e 

tecidos. Isso envolve exploração criativa de processos como tingimento, pintura, estamparia, 

bordado, embelezamento, quilting, tecelagem, tricô, feltro, etc. (SDA, 2008). O Projeto Gráfico de 

uma Estampa impressa nessa Superfície é tratada aqui, como um comunicador de mensagens e 

conceitos de uma marca com a finalidade de construção de identidade própria e de impacto sobre o 

desejo das pessoas, além de ser também um mecanismo através do qual, as pessoas se apropriam de 

imagens impressas nas roupas para falarem de si mesmas, mostrando e afirmando uma 

personalidade. Por isso, o desenvolvimento de um Projeto Gráfico de “mini-coleção” de Estampas 

para aplicação em Superfície Têxtil. Promover a Estamparia e sua aplicação sob a Superfície Têxtil, 

dentro do campo de atuação do Design de Superfície e expor a importância de um Projeto Gráfico 

bem elaborado e pesquisado, para o mercado, seja ele da Moda ou qualquer outro que tenha relação 

com a aplicação da Estamparia. A estamparia tem sido tratada como parte recente da modalidade do 

Design de Superfície, tanto no campo acadêmico ou no campo profissional, e através deste contexto 

tem-se percebido a necessidade do mercado brasileiro em possuir um profissional interdisciplinar  

na área do Design de Superfície para a Moda, ou seja, com embasamento entre a área da Moda e 

também do Design Gráfico, podendo ser pensada pelo Design Gráfico através dos parâmetros 

determinados pelo Pesquisador Villas-Boas: aspectos formais, aspectos funcionais-objetivos, 

aspectos metodológicos e principalmente os aspectos funcionais-subjetivos ou simbólicos – ou seja, 

os significados e conceitos atribuídos pelo Design de Superfície. As estampas desempenham um 

papel forte e importante em qualquer aplicação de Moda. Além de traduzirem em imagens gráficas 

o conceito que é trabalhado em uma Coleção, elas valorizam e diferenciam as modelagens das peças 

do vestuário. São usadas pelos estilistas como uma forma de trazer exclusividade e identidade para 



 
a marca. Também são uma grande estratégia para obtenção de sucesso em uma coleção, pois 

dialogam com os consumidores através do poder de transmissão de mensagens, construção de 

afinidades e estímulo ao desejo.  Pensando desta forma, Estilistas e Designers Gráficos que 

trabalham em conjunto investindo na criação contínua de produtos exclusivos, visando satisfazer os 

desejos e necessidades de consumidores com gostos e preferências variados e cada vez mais 

exigentes. Consumidores podem assim fazer escolhas entre produtos que irão refletir sua 

personalidade ou gostos pessoais. Assim, poderão construir uma identidade ou uma aparência que 

transmite uma mensagem sobre a sua essência ou que comunica uma determinada imagem pessoal 

em diversas situações. É através dos objetos que o ser humano atribui significados a ele mesmo. O 

vestuário é uma forma de imprimir no corpo uma diferenciação: “[...] poder ser muitos sendo um 

só” (GARCIA; MIRANDA, 2005, p. 29). Através de pesquisas relacionadas à forma de pensar, 

desenvolver e conceber   uma   Estampa   e   também   às   tendências  para  as  coleções  de 

conceber uma Estampa e também às tendências para as coleções de Primavera/Verão lançadas no 

mercado, será desenvolvido um Projeto Gráfico que tem como objeto de estudo a flor do Ipê, flor 

nacionalmente conhecida por sua beleza e cores. Inspirada no período da História da Arte, 

conhecida como Art Nouveau, que consiste na exaltação de formas da natureza, este Projeto Gráfico 

será desenvolvido baseado no aporte teórico sobre este período, aliando-o às tendências de mercado 

para estampas e ao estudo fotográfico realizado sobre as flores do Ipê, a fim de criar uma “mini-

coleção” de estampas, uma para cada cor da flor. Com desenvolvimento deste Projeto Gráfico, 

espera-se que a área da Estamparia Têxtil torne-se conhecida, tanto no meio acadêmico quanto no 

meio mercadológico e que, o mercado entenda o quão importante é o trabalho de um Designer 

dentro desta área do Design, que ainda é pouco valorizada e explorada. 
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Resumo do Trabalho: 
O Projeto tem como objetivo desenvolver um dispositivo de retenção para o transporte de crianças e 

que este sistema seja seguro, que atenda a Lei respeitando o Conselho Nacional de Trânsito - 

CONTRAN, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 12, inciso I, da Lei 9503, de 23 de 

setembro de 1997 que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Deverá conter e integrar sistemas 

articulados e somá-los para a criação de um único sistema, com base em estudos ergonômicos, 

antropométricos, estudos de tipos de materiais (que tenham alto fator de absorção, resistência 

mecânica – tenacidade, que tenha propriedades anti-bactericida e de fácil limpeza) estudos no 

comportamento familiar em trânsito e pesquisas como questionários para a validação do projeto e 

conclusão do produto articulado. A metodologia empregada para elaboração e desenvolvimento do 

presente projeto será constituída das seguintes etapas: pesquisa teórica - diferencial Semântico; 

Estudo dos tipos de retenções; Sistemas de fixação e Materiais. Pesquisa de Campo - Enquete; 

Estudo do fluxo de pessoas e deslocamentos; Detalhamento da Tarefa. Análise de Dados - Análise 

dos Similares; Aspecto técnico; Análise Estrutural; Análise Semântica dos Similares e por fim a 

síntese - definição dos parâmetros técnicos. O resultado esperado é que o produto obedeça a 

necessidade e que estabeleça as condições mínimas de segurança para o transporte de passageiros 

com idade inferior a dez anos em veículos. 
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Resumo do Trabalho: 
Estudos de envelhecimento de propelente sólido são necessários, dada a natureza de sua 

composição, que contém um forte oxidante aglutinado por uma matriz polimérica, sujeita à 

degradação e, portanto, à alteração de propriedades, especialmente, propriedades mecânicas. Com o 

intuito de estabilizar o sistema poliuretânico a base de polibutadieno líquido hidroxilado (PBLH) e 

diisocianato de isoforona (IPDI), utilizado como matriz polimérica de formulações de propelente 

sólido compósito, são utilizados antioxidantes. Neste projeto, foram produzidas formulações 

contendo os antioxidantes BHT (butil hidroxitolueno), CALCO® 2246 (butil hidroxi metilfenil 

metano), p-PDA (p-fenilenodiamina) e trifenil fosfina (TPP), e foi produzida ainda uma formulação 

controle (FC). O efeito do envelhecimento foi avaliado por ensaios mecânicos sob tração e por 

inchamento ou extração em solvente. O resultado comparativo do desempenho dos antioxidantes 

pode ser descrito da seguinte maneira: CALCO® 2246 > BHT > FC >> TPP. A formulação 

contendo o p-PDA, diferentemente das outras amostras, não pôde ser avaliada, pois o material não 

atingiu o grau de cura necessário para a realização dos ensaios. 
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Resumo do Trabalho: 
A indústria gráfica anualmente apresenta um crescimento considerável de sua produção. Com isso 

gera resíduos que em algumas ocasiões pela variedade de materiais no produto, dificulta a 

reciclagem. Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo fazer recomendações de como 

desenvolver um produto gráfico de menor impacto ambiental. O presente estudo, motivado como 

parte integrante da graduação em Design Gráfico, investiga as contribuições desta profissão para o 

desenvolvimento sustentável. O Designer, gestor de projetos e serviços, na execução de um 

‘produto gráfico’ deve considerar as diversas condições que possam induzir fatores negativos ao 

meio ambiente.O método de abordagem adotado será o estudo de caso, apoiado na aplicação do 

Business Scorecard (BSC), proposto por Dougherty (2011). A ferramenta BSC é um modelo 

sistêmico capaz de avaliar as informações relacionadas ao gerenciamento dos resíduos durante as 

etapas do projeto gráfico. Em observação a inclusão da sustentabilidade na indústria gráfica, o p 

resente projeto tem como objetivo apresentar recomendações de como desenvolver um produto 

gráfico gerando menor impacto ambiental. A metodologia se baseia em três pilares: i) nos 

fundamentos de design gráfico sustentável de Brian Dougherty; ii) em pesquisa, sobre o 

comportamento do designer no desenvolvimento de projetos gráficos iii) na revisão de literatura 

abordando o ciclo de vida do produto, normas técnicas (ISO/ABNT) e relatórios ambientais 

aplicados na indústria gráfica. Desta forma, pretende-se que os resultados permitam ao designer, 

recomendar ações técnicas viáveis ao desenvolvimento de produtos gráficos, conduzindo a um 

menor impacto ambiental. 
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Resumo do Trabalho: 
A forma como as empresas adquirem softwares está mudando com a introdução do modelo de 

software como serviço (SaaS). Nesse modelo, os clientes pagam, não pela licença do software, mas 

pelo uso do mesmo. De acordo com o Gartner (2011), o SaaS terá uma taxa de crescimento anual de 

16.3% até 2015. Atualmente, a maior parte das empresas escolhe este modelo para aplicativos 

críticos que vêem como diferenciadores para seu negócio (e.g. CRM, CCC, ERP e ECM). Trata-se 

de uma opção que as empresas devem considerar, juntamente com os métodos de implantação 

tradicionais. O projeto em questão tem como principal foco prover ao estabelecimento um 

atendimento ágil e personalizado aos seus clientes, e a facilidade no gerenciamento dos dados 

internos. Para isso, o diferencial deste projeto é a existência de um módulo de encomendas de 

pizzas online, onde todas as informações necessárias estarão disponíveis no site, trazendo agilidade 

e confiança aos clientes. Segundo Thinkstrategies(2005), o modelo SaaS possui um grande 

potencial de crescimento e sucesso, devido a sua agilidade, flexibilidade e garantia de retorno de 

investimento. Em relação à implantação do software, o processo é mais rápido porque o software 

está pronto para uso no servidor do provedor. O serviço pode ser acessado de qualquer local a 

qualquer momento. O modelo é escalável e permite um número maior de clientes desde que tenha 

alocação de recursos sob demanda no provedor. O cliente não precisa adquirir hardware ou licenças. 

Os SaaS podem ser adquiridos pela simples subscrição do cliente, sem a preocupação em criar ou 

manter uma infraestrutura privada. A maioria dos SaaS são hospedados em ambientes de 

computação nas nuvens. Estes ambientes são providos de processamento e armazenamento de 

dados massivos, alta escalabilidade e alta disponibilidade. O objetivo é disponibilizar os mesmos 

recursos de software para um número muito maior de clientes. Este projeto terá como base a 

arquitetura de SaaS, será desenvolvido em Asp.Net. e o armazenamento de seus dados realizado no 

SQL Azure. Empregará pesquisa aplicada exploratória e pesquisa de campo com stakeholders 

relacionados à pizzarias, realizando o levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento e 



 
implantação do software baseando-se no modelo SaaS. Juntamente com a pesquisa de campo, uma 

pesquisa bibliográfica será realizada para que princípios de usabilidade. É esperado, com as 

pesquisa mostrar as inúmeras vantagens encontradas no modelo de SaaS tanto no decorrer do 

projeto, quanto no resultado final apresentado. 
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Resumo do Trabalho: 
O aparecimento da tecnologia wi-fi tornou necessário o desenvolvimento de dispositivos pessoais 

móveis. As tablets são um exemplo, possuem formato de prancheta e podem ser usados para ace sso 

à Internet, leitura de livros, jornais, revistas e muito mais. Essa evolução tecnológica abriu um novo 

mercado editorial e com isso sentiu-se a necessidade da criação de novos projetos que explorassem 

esta tecnologia. Dentro desse novo mundo, o projeto tem como proposta a análise comparativa do 

projeto editorial eletrônico das revistas Wired e Veja Na qual a escolha foi definida a partir de uma 

pesquisa realizada pela ReadWriteWeb que diz que a Wired é, até então, a revista que melhor utiliza 

a interatividade. A revista veja foi selecionada devido a sua diagramação que segue fielmente a 

edição impressa. Da Revista Wired serão avaliados critérios de diagramação, tipografia, padrões 

editoriais digitais e principalmente a interatividade de modo que esteja explicita ao leitor. Na 

Revista Veja serão avaliados critérios de diagramação digital e impressa, tipografia, padrões digitais 

e a interatividade. 
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Resumo do Trabalho: 
Com a grande e constante expansão do mercado de cosméticos em todo o mundo, cada vez mais as 

empresas investem nesse ramo, tendo a inovação e a exclusividade como principais armas para se 

manter no mercado, diferenciais esses que agregam valor aos produtos e fez com que a necessidade 

de criar algo exclusivo cresça cada vez mais. Pensando nisso, a marca canadense M.A.C. procura 

criar regularmente campanhas com coleções limitadas, que se tornam desejo de consumo entre seus 

consumidores pela exclusividade que essas linhas representam. Segundo George Strunck, as marcas 

fazem aos consumidores promessas de satisfação de seus desejos. Um indicador fundamental da 

credibilidade dessas promessas é a sua aparência, e para manter esse status e o interesse de seus 

consumidores a empresa necessita de diferenciais, no caso diferentes linhas ou edições 

especialmente desenvolvidas para ela. Em vista dessa necessidade da marca em inovar e criar 

sempre algo que agrade esteticamente seu público, este projeto tem como objetivo criar uma nova 

coleção limitada para a marca, utilizando o Glam Rock como tema para a elaboração de toda a 

identidade visual do projeto, tendo como principal base visual e comercial as edições lançadas 

anteriormente para que seja mantido o padrão da marca nesse novo projeto gráfico. O Glam Rock 

(Também conhecido como Glitter Rock) surgiu no final dos anos 60 e foi marcado pela androginia, 

excesso de maquiagem, roupas e estilo provocativo, seu intuito foi confundir e principalmente 

causar polêmica na sociedade. O movimento apesar de intenso durou pouco, mas continua até hoje 

a ter grande influência na música, na atitude e principalmente na moda, influenciando 

constantemente artistas da nova geração como Lady Gaga. Sendo assim, pode ser visto um grande 

potencial tanto comercial como estético no tema citado. A cada edição lançada, os temas mudam 

completamente para aguçar o interesse e consequentemente a compra dos produtos por seus 

usuários. Com isso, criações inovadoras são de fundamental importância para que se obtenha 

sucesso nessas linhas. Essa necessidade de renovação traz para o presente projeto a importância da 

criação de uma estética totalmente diferenciada para uma nova coleção. Analisar o público-alvo da 

marca, fazer levantamento das coleções anteriores, criar uma estética e um estilo atual e a análise de 



 
similares serão alguns dos passos para a concepção da linha. Após essa análise serão gerados 

algumas propostas de identidades visuais, com base no tema e conceitos citados. 
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Resumo do Trabalho: 
Este projeto tem como objetivo a apresentação de uma proposta de interface gráfica para 

dispositivos móveis com tecnologia multitoque, buscando criar cada componente visual do zero, do 

desenho deste até o tratamento de eventos, introduzindo um sistema simples de interação com o 

usuário, levando em consideração que este, como o tempo, se tornou mais crítico e criativo. Deve 

ser também levado em consideração o fato de que a experiência do usuário começa antes mesmo da 

aquisição, ou do primeiro contato direito com o produto: Já existe um conhecimento prévio, oriundo 

das experiências da vida do usuário, em como ele se relaciona com interfaces e nos motivos que 

impulsionam seu interesse por esse tipo de tecnologia. Como metodologia para auxiliar no 

desenvolvimento do projeto, foram selecionadas a pesquisa empírica, juntamente com pesquisa 

bibliográfica, para permitir conclusões a partir da maturidade experimental alheia e leitura 

sistemática de documentos para servir à fundamentação teórica do estudo. 
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Resumo do Trabalho: 
A proposta deste projeto é criar uma nova técnica de modelagem 3D, através do estudo da anatomia 

humana para criação de modelos de rostos, bastante fiéis aos movimentos da boca, olhos, nariz e 

todas as expressões, com poucas limitações com relação a deformação da malha. O 

desenvolvimento de uma técnica de modelagem 3D para rostos, podendo-se aplicar também no 

corpo, mais padronizada e fundamentada na anatomia seria um passo muito importante não só pela 

integração que ela causaria entre os profissionais da saúde e da tecnologia, mas, pelo realismo que 

ela traria a animação tridimensional tradicional, sem a utilização de motion capture (Mocap), 

possibilitando que pequenos curtas animados em três dimensões possam ter uma qualidade próxima 

aos que são desenvolvidos por grandes produtoras. 
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Resumo do Trabalho: 
Este projeto visa o desenvolvimento de um tijolo ecológico, devido a sua forma, que traduz em um 

novo conceito à construção civil. Sua forma não é necessita de massa entre eles, elimina o 

desperdício, facilita a montagem e diminui o volume de entulho gerado nas construções. O 

Ecoblock, construído à base de nanocompósito de silício e cálcio com mistura cimento (5 a 10%), 

solo e água, aplicado em construções civis no segmento de casas populares. O modelo a ser criado 

propõe incorporar praticidades, facilidades para a montagem, distribuição das redes elétricas e 

hidráulicas. A metodologia do projeto seguirá as seguintes etapas. 1. Problematização • 

Reconhecimento do Problema; • Delimitação do Problema; • Formulação do Problema; 2. 

Levantamento de dados • Ficha de similares; • Análise estrutural; Os resultados parciais mostraram, 

diante da diversidade dos diferentes materiais, os tijolos possuem alto custo e elevados níveis de 

desperdício bem como necessitam de mais materiais para sua fixação. 
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Resumo do Trabalho: 
Diversas empresas e instituições utilizam formas de avaliar se seus serviços e métodos atendem a 

objetivos pré- estabelecidos, possibilitando uma autoanálise sobre a qualidade desses serviços e um 

guia para adoção de ações que promovam melhorias, caso necessárias. Nesse contexto, um caso 

específico consiste na análise de um Parque Tecnológico, no que diz respeito a seu papel inovador e 

estruturante, tendo como objetivo o parecer das empresas alocadas dentro do Parque. A partir uma 

tese em desenvolvimento sobre inovação tecnológica no Parque Tecnológico de São José dos 

Campos, percebeu-se a necessidade da automação dos questionários para determinar se as empresas 

do Parque atuam de forma inovadora, qual o grau de inovação por elas praticado no Parque e 

região. Dessa forma, esse trabalho visa facilitar e agilizar esse processo, já que as empresas poderão 

ter acesso às questões via internet, na qual poderão responder diretamente no site, reduzindo 

consideravelmente o tempo de conclusão do questionário, assim como o tempo para a elaboração 

dos gráficos. Tendo em vista a proposta de automa tização do processo e avaliação de Parque 

Tecnológico, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação web, denominada “Sistema de 

Avaliação Inteligente (SAI)”. O desenvolvimento consiste-se em duas etapas: a primeira etapa 

compreende a disponibilização de funcionalidades básicas para preenchimento e análise dos dados 

dos questionários - cadastro das empresas, preenchimento eletrônico do questionário e resumo por 

meio de gráficos para análise estatística das respostas; na segunda etapa, apresenta-se uma análise 

da qualidade global do Parque Tecnológico, a partir do estabelecimento de uma métrica, que tem 

por objetivo apontar seu grau de adaptabilidade com o propósito para o qual foi criado, no caso, seu 

papel inovador e estruturante. Para o desenvolvimento foram utilizadas as linguagens de 

programação HTML e PHP integrado com CSS. Para armazenamento das respostas, fez-se uso do 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL e a biblioteca JPGraph para geração dos gráficos. 

A fim d e analisar o protótipo realizou-se um estudo de caso considerando o Parque Tecnológico de 

São José dos Campos. A partir dos questionários respondidos em formulário específico, pelas 

instituições/empresas desse parque. Com este trabalho, tornou-se possível a automação e analise 



 
dos perfis das instituições do Parque Tecnológico de São José de Campos, para verificar quais 

atuam de forma inovadora. Ainda nesse trabalho, pretende-se a ampliação da funcionalidade da 

aplicação, no sentido de avaliar uma determinada empresa com relação a diversos parques 

tecnológicos. Nesse contexto, propõe-se um classificador baseado em Redes Neurais Artificiais, 

capaz de analisar qual o parque apropriado para instalação daquela empresa, com base nos objetivos 

proposta daquele parque. Por sua vez, as Redes Neurais Artificiais buscam alcançar a igualdade de 

raciocínio do ser humano, visto que seu funcionamento assemelha-se com o desempenho do cérebro 

humano. Estes modelos têm capacidade de adquirir, armazenar e utilizar conhecimento 

experimental e buscam simular computacionalmente habilidade humanas, tais como aprendizado, 

generalização, associação e abstração. A partir de pesos atribuídos as respostas, será possível 

identificar quais as empresas que estão atuando de forma inovadora e o grau de inovação. Para isso 

será aplicada técnica de MLP (Multi Layer Percetron), cujo objetivo está relacionado à regra de 

aprendizado. Este modelo do tornou-se muito conhecido e aplicado, sendo na maior parte das vezes 

associado a regra de aprendizado do Back-Propagation. Embora com o foco no Parque Tecnológico 

de São José de Campos, há a possível aplicação em outros Parques Tecnológicos. 
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Resumo do Trabalho: 
A partir do aldeídos (Benzaldeído e p-Anisaldeído) utilizando-se cloreto de hidroxilamina foram 

produzidas oximas. A partir da alquilação de oximas pode-se sintetizar nitronas que são importantes 

intermediários para a produção de fármacos. Todas as reações foram realizadas baseando-se nos 

princípios fundamentais da química verde: redução ou erradicação do uso de solventes, uso de 

reações a temperatura e pressão ambiente e busca por maximizar o rendimento. Introdução: As 

iniciativas da química verde englobam todas as áreas da ciência, sempre consideradas princípios 

fundamentais de sustentabilidade. O desenvolvimento desta química implica: uso de reagentes 

alternativos e renováveis; uso de reagentes que evitem perdas indesejáveis e aumentem o 

rendimento de produção durante o processo de síntese; mudança de solventes tóxicos por outros 

solventes alternativos; melhoramento dos processos naturais (biossínteses e biocatálises); 

desenvolvimento de compostos seguros, com baixa toxicidade; desenvolvimento de condições 

reacionais para obter maior rendimento e menor geração de subprodutos e, minimização do 

consumo de energia (POLIAKOFF et al., 2002). As oximas de alguns aldeídos podem ser utilizadas 

na preparação de fragrâncias perfumadas e compostos biológicos ativos (ZHUKOVSKAYA; 

DIKUSAR, 2010). A estrutura 1,3-dipolar das nitronas (TORSSELL, 1988) tem favorecido sua 

participação nas sínteses de várias substâncias biologicamente ativas que contem nitrogênio. São 

usadas industrialmente em muitas áreas como agentes ligantes, em estudo farmacológico, 

preparação de novos polímeros, entre outros. Objetivos: Síntese de oximas seguindo os princípios 

do desenvolvimento sustentável. Evitando o uso de solventes, aproveitando-se ao máximo os 

reagentes, à temperatura e pressão ambientes. Metodologia: Em um béquer de 100 mL coloca-se 10 

mmol (1,0829g) de aldeído, 13 mmol (0,9125g) de cloridrato de hidroxilamina e 12 mmol 

(0,9774g) de bicarbonato de sódio. O sistema é macerado durante 15 minutos em temperatura 

ambiente. A mistura é diluída com água na proporção de 1:1 e a oxima formada é extraída com a 



 
adição de duas porções de 20,00 mL de diclorometano. A fase orgânica é seca com sulfato de sódio 

anidro, o solvente evaporado sob vácuo. Obtém-se oxima livre de solvente com rendimento entre 83 

– 97%. Os produtos são analisados por RMN 13C (apt). Desenvolvimento: Na metodologia 

convencional há o emprego de álcool como solvente e ondas ultra-sonoras. Neste trabalho não 

foram utilizados solventes nem ondas ultra-sonoras. Resultados: As análises das oximas foram 

realizadas por RMN 13C (apt). Os espectros mostraram apenas os sinais referentes aos produtos, 

indicando não haver necessidade de maiores purificações. Os rendimentos foram próximo ou 

melhor aos da literatura, porém houve ausência de solventes e de gasto energético em função da não 

utilização das ondas ultra-sonoras (Li; Li, Li, 2006). A Tabela mostra os resultados obtidos e os da 

literatura onde pode-se verificar que, em condições reacionais muito menos nocivas ao meio 

ambiente, foi possível reproduzir resultados muito próximos ou melhores. Reagente Tempo (min)a 

Rendimento (%)a Tempo (min)b Rendimento (%)b Benzaldeído 5 88,4 15 83,0 p-Anisaldeído 180 

86,7 15 97,8 a)-Resultados da literatura (Li; Li, Li, 2006), em presença de etanol; ondas 

ultrassonoras. b)-Resultados obtidos, na ausência de solvente; maceração Fontes Consultadas: -Li, 

J-T.; Li, X-L.; Li, T-S.;, Ultrasonics Sonochemistry, 2006, v. 13, p. 200-202. -Poliakoff, M.; 

Fitzpatrick, J. M.; Farren, T. R. ; Anatas, P. T.,Science, 2002, v. 297, n. 5582, p. 807-810. -

TORSSELL, K. B. G., “Organic Nitro Chemistry Series. Nitrile Oxides, Nitrones and Nitronates in 

Organic Synthesis; Novel Strategies in Synthesi”, VCH Publishers, Inc., New York, 1, 1988. -

ZHUKOVSKAYA, N. A.; DIKUSAR, E. A.,Russian Journal of Organic Chemistry, 2010, v. 46, 

n.2, p.180-185. 
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Resumo do Trabalho: 
Estudos florísticos são básicos para a atualização das floras regional e nacional, pes quisa dos 

potenciais diversos das plantas e para o entendimento de padrões de distribuição geográfica das 

espécies (Fenner, 1998), embora não seja possível comparar a reação de uma árvore isolada, com a 

de um bosque e ainda menos com a de uma floresta (Lapoix, 1979). Alguns estudos realizados para 

ambientes universitários (Paiva et al., 2004; Kurihara et al., 2005) destacam a importância de um 

plano de manejo para a conservação da diversidade de espécies ocorrentes, reforçando a valorização 

das espécies nativas, além do efeito estético que exercem e de sua possível utilização em atividades 

didáticas (Paiva et al., 2004). Este trabalho tem por objetivo a identificação das espécies arbóreas 

empregadas no paisagismo do Campus do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de 

Taubaté-SP. O levantamento foi realizado em três áreas distintas, compreendendo 02 áreas de 

estacionamento e 01 área caracterizada como arboreto, localizada na entrada principal do Campus, 

próximas a uma área de mata ciliar, no período de agosto de 2010 a julho de 2011. Material fértil 

das essências arbóreas foram coletados, herborizados e identificados, utilizando-se de literaturas 

específicas. Os táxons foram nominados de acordo com o Sistema de Classificação APG III (2009). 

Para as 3 áreas encontrou-se 349 indivíduos, compreendendo 72 espécies pertencentes a 24 famílias 

botânicas. Foram encontradas 22 espécies indeterminadas em função de não apresentaram estruturas 

reprodutivas durante o período de estudos. Do total, 61 espécies foram identificadas ao nível de 

espécie, sendo 50 nativas e 11 exóticas correspondendo respectivamente a 81,97% e 18,03%. 

Apesar do número reduzido de espécies exóticas, a sua presença pode influenciar de diversos 

modos o ecossistema do local, como por exemplo, ser fornecedora de sementes para uma área de 

mata ciliar nas imediações. Analisando em termos de número de espécies, a família Fabaceae foi a 

mais representativa para as áreas amostradas, com 14 espécies. Este resultado vem confirmar as 

observações feitas de que a família Fabaceae (Leguminosae) é dominante em diferentes tipos de 

vegetação da América do Sul (Silva Júnior, 1995), e em arborização de alguns centros universitários 



 
(Melo & Chagas, 2008). Quanto ao núme ro de indivíduos, Balfourodendron riedelianum 

(Rutaceae) foi a que apresentou-se em maior número (40). Referências: APG III. 2009. An update 

of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. 

Botanical Journal of the Linnean Society, v.161, p.122–127, 2009. FENNER, M. The phenology of 

growth and reproduction in plants. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematic 

v.1,p.78-91, 1998. KURIHARA,D.L.; IMANÃ-ENCINAS,J.; PAULA,J.E. Levanamento da 

arborização do Campus da Universidade de Brasília. Cerne, Lavras-MG, v.11,n.2, p.127-136, 2005. 

LAPOIX, F. Cidades verdes e abertas. Enciclopédia de Ecologia. São Paulo:EDUSP, 1979. MELO, 

G.A.M. & CHAGAS, E.P. Angiospermas utilizadas na arborização do campus II da UNIFEOB, São 

João da Boa Vista, SP. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, v.3, n.4, p.75-87, 

2008. PAIVA, P.D.O; LANDGRAF, P.R.C. et al. Identificação e caracterização das espécies 

arbóreas do Canteiro Central da Universidade Federal de Lavras/MG. Ciênc. Agrotec. Lavras-MG, 

v.28, n.3, p.515-519, 2004. SILVA JÚNIOR, M. C. Tree communities of the gallery Forest of the 

IBGE Ecological Reserve Federal District, Brazil. Tese de Doutorado. University of Edinburgh, 

Edinburgh. 1995, 257 p 
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Resumo do Trabalho: 
Tratamento térmico de solubilização e de envelhecimento da superliga à base de níquel Inconel 

713LC (Low Carbon) Edson O. Silva, Alvaro G. J. Santos, Carlos A. Nunes, Gilberto C. Coelho 

Escola de Engenharia de Lorena, EEL-USP, SP Objetivos: Com elevadas resistências mecânica e à 

oxidação/corrosão em altas temperaturas de serviço, as superligas são utilizadas em turbinas a gás, 

turbocompressores, sistemas nucleares, tubulação e seus acessórios, usinas de geração de vapor, 

dentre outras aplicações [1]. O presente trabalho consiste na determinação das melhores condições 

de tratamento térmico de solubilização e de envelhecimento para a superliga IN 713LC, que levam 

à otimização das propriedades mecânicas finais. Métodos/Procedimentos: Retiradas do eixo central 

de um rotor, produzido pelo processo de microfusão, as amostras foram encapsuladas e submetidas 

aos tratamentos de solubilização (1200°C e 1250°C por 2 a 16 h) e de envelhecimento (700°C, 

800°C, 900°C e 1000°C por 0,5 a 116h). Todas as amostras sofreram a mesma rota de preparação 

metalográfica (lixas de SiC: #180 a 2400; polimento com suspensão diamantada de 3 µm e 1 µm e, 

em seguida, com OPS) e ataque químico com glicerégia. A caracterização microestrutural foi feita 

por microscopia ótica e eletrônica de varredura, com imagens obtidas utilizando elétrons 

retroespalhados. A propriedade de controle foi a dureza das amostras medidas por microdureza 

Vickers (carga 500gf por 30 s). Resultados: A microestrutura no estado bruto de fusão, com 

microdureza de 368 ± 9,6 HV, é formada por dendritas da matriz austenítica γ, contendo 

precipitados cuboidais da fase γ^' dispersos na matriz e na região interdendrítica assim como 

carbonetos MC localizados no interior e nos contornos de grãos, ambas as fases responsáveis pelo 

efeito endurecedor [2]. A melhor condição de solubilização foi 1250℃ por 6h, com 395,2 ± 6,7 HV. 

As amostras envelhecidas mostram pelo menos dois picos de dureza correspondendo provavelmente 

à máxima eficácia de populações de γ^' de diferentes tamanhos. O tratamento de envelhecimento 

que resultou no maior valor de dureza (437,0 ± 11,7 HV) foi a 800℃ por 64h. Conclusões: Foi 



 
possível determinar as melhores condições de solubilização e de envelhecimento que levaram ao 

maior valor de dureza dentre as condições estudadas. Os tratamentos a serem adotados na prática 

dependerão da aplicação posterior da liga e dos custos envolvidos. Referências Bibliográficas: [1] 

C.T. Sims, W.C. Hagel. The Superalloys. New York: John Wiley, 1972. [2] R.C. Reed. The 

Superalloys: Fundamentals and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
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Resumo do Trabalho: 
Apesar de muitas peças de nióbio (Nb) serem produzidas via usinagem para dar a fo rma final de 

um componente, devido à elevada ductilidade do Nb ocorre o emplastamento do metal na 

ferramenta de corte obtendo-se uma superfície de baixa qualidade. Por isso, este trabalho tem o 

objetivo de avaliar e quantificar as variáveis que interferem no processo de usinagem em torno 

CNC do nióbio comercialmente puro (99,9%) obtido via feixes de elétrons. A otimização dos 

melhores ângulos de afiação da ferramenta foi realizada utilizando-se o método de Planejamento e 

Experimento de Taguchi. As variáveis estudadas foram: ângulo de corte, ângulo de saída, ângulo de 

inclinação e profundidade de corte, com o objetivo de encontrar a melhor rugosidade (variável 

resposta). Foi utilizado um arranjo ortogonal L9 com as variáveis de processo operando em três 

níveis (1,2 e 3). Após a escolha dos melhores ângulos encontrados, a profundidade de corte e 

velocidade de corte também foram estudadas. Foram realizadas medidas de rugosidade superficial 

(RA) e utilizou-se o microscópio eletr ônico de varredura (MEV) para avaliar a superfície após a 

usinagem. A variável que se mostrou mais influente no resultado da rugosidade foi o ângulo de 

inclinação, cujo melhor valor obtido para ele foi o de +5° (nível 3). Os resultados mostraram que 

além da influência dos ângulos de afiação da ferramenta, a velocidade de corte (Vc) e profundidade 

de corte (f) também são variáveis de extrema significância no processo. Estudando a rugosidade a 

partir de diferentes valores para essas duas últimas variáveis, obteve-se uma melhora no resultado 

de 2,90 micra para 0,98 micra (para Vc= 100 m/min e f=0,05 mm). Essa melhora pode ser vista não 

apenas quantitativamente pelo valor da rugosidade obtido como qualitativamente pelas imagens 

geradas no MEV, tanto da superfície usinada quanto dos cavacos. Pode-se concluir também que 

além de todas as variáveis citadas anteriormente na obtenção da rugosidade, existe ainda a 

imprecisão e o acabamento dos ângulos obtidos durante a afiação das fer ramentas de corte, já que a 



 
mesma é realizada manualmente, não garantindo uma qualidade necessária para confecção dos 

ângulos. O ângulo de saída em especial apresenta uma influência significante na formação do 

cavaco durante a usinagem. Quanto mais próximo do ângulo reto pior é o acabamento causado pela 

dificuldade de saída do cavaco durante a usinagem. Além disso, existem outros fatores não tão 

influentes quanto os já citados, mas que também apresentam uma melhora no resultado quando 

modificados. Um deles se refere ao controle da vazão do fluido de corte durante a usinagem. O 

fluido tem a função de refrigeração do processo já que durante o mesmo ocorre geração de calor. 

Esta, por sua vez, pode ser benéfica ao processo ao passo que facilita a quebra de ligações. No 

entanto, como o nióbio é um metal de alta condutividade térmica, este calor gerado pode ser 

prejudicial ao processo pois aumenta a ductilidade do Nb provocando a sua deformação. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho é um estudo sobre os principais tipos de tratamento superficial do alumínio para 

aplicação potencial em design, arquitetura e outras áreas. Foi avaliado, principalmente da formação 

da camada de óxido superficial e exemplos de aplicações, analisando os tratamentos de superfície já 

empregados como: Tratamentos Mecânicos, Jateamento, Anodização e outros, buscando produzir 

características e efeitos como textura e cores sobre a superfície do alumínio. Estes efeitos e 

características foram analisados e caracterizados por microscopia óptica (stereo) e eletrônica de 

varredura - MEV., visando aplicação do conceito da biônica em tratamento de superfície do 

alumínio. 
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Resumo do Trabalho: 
É um redesign do projeto de um sistema alimentador de autoclave para vulcanização de mangueira s 

de radiador automotivo. Atualmente, muitos problemas foram observados no projeto atual, como, 

excesso de material, falta de segurança, riscos ergonômico e entre outros. Com isso, prejudicando 

assim a saúde física do trabalhador. O desenvolvimento do projeto levará em conta o: design, 

evolução tecnológica do projeto, ergonomia, segurança, redução de custo e otimização do processo. 

Para viabilizar o desenvolvimento serão empregados: pesquisas de materiais, tecnologia e uma 

abordagem crítica do projeto de produto atualmente empregado. Portanto, o projeto busca a redução 

de esforços físicos, riscos de acidente, mão-de-obra e tempo de execução da tarefa. Mediante a 

integração dos requisitos, principalmente as características de uso dos profissionais envolvidos 

durante a execução da tarefa. 
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Resumo do Trabalho: 
O Brasil produziu quase 61 milhões de toneladas de lix o em 2010, cada brasileiro produziu 

sozinho, uma média de 378 kg de lixo e a maioria das pesquisas realizadas aponta aumento na 

produção de lixo. Os profissionais responsáveis pela coleta de lixo urbano residencial são 

fundamentais para a sociedade na manutenção, asseio e conservação do nosso ambiente. Este 

projeto tem como objetivo desenvolver um uniforme para trabalhadores responsáveis pela coleta de 

lixo urbano. Os estudos metodológicos deste projeto passarão pelas seguintes etapas: 1. Será 

realizada uma pesquisa junto ao usuário para determinar os problemas dos atuais uniformes usados. 

2. Análise dos materiais têxteis usados na fabricação dos uniformes atuais. 3. Determinar o impacto 

dos raios ultravioletas sobre o uniforme do trabalhador. 4. Verificar a presença de possíveis 

microorganismos no uniforme danosos a saúde do coletor. 5. Estudar a segurança do uniforme para 

estas pessoas durante seu trabalho, bem como as cores para sua confecção. 6. Apresentar 

alternativas para a confecção de um novo modelo de uniforme. Como resultado este trabalho busca 

uma roupa que melhore o conforto e segurança do usuário por meio de materiais têxteis que 

favoreçam sua prática profissional. 
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Resumo do Trabalho: 
Este projeto desenvolverá um mobiliário para sala de estar que permita cambiar diferentes posições 

de montagem, com design diferenciado, compatível aos usuários extremos, utilizando da matéria 

prima bambu, que é um material mais resistente e leve e permite ser moldado. Além de ser um 

eficiente seqüestrador de carbono, apresenta excelentes características físicas, químicas e 

mecânicas. O objeto terá espaços para equipamentos, tais como: televisão, som, livros, bebidas, 

telefone, aparelhos de vídeos, notebooks, objetos decorativos, porta CDs. As características 

propostas deverão estar em consonância com os resultados obtidos na enquete, pois representam a 

voz do cliente. 
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Resumo do Trabalho: 
Nos últimos anos, a incorporação de partículas inorgânicas dentro de uma matriz polimérica com a 

finalidade de se obter sistemas híbridos orgânico/inorgânico utilizando diferentes técnicas de 

polimerização tem recebido grande atenção. Neste contexto, as técnicas mais atrativas para alcançar 

este objetivo são as polimerizações em emulsão e em miniemulsão. Portanto, o foco das atividades 

deste projeto de pesquisa concentra-se na síntese de nanocompósitos via polimerização em emulsão. 

É utilizada sílica coloidal sintetizada pelo método de Stöber. As polimerizações em emulsão, via 

mecanismo RAFT, são conduzidas na presença da sílica coloidal e mediadas por um macro-agente 

de controle a base de poli(óxido de etileno) (PEO-RAFT), do tipo tri-tioéster. 
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Resumo do Trabalho: 
Atualmente, existe a crescente preocupaç ão com a degradação ambiental e a possível falta de água 

potável no mundo, dois problemas diretamente influenciados e que poderiam ser solucionados pelo 

tratamento de efluentes e resíduos. Já que os métodos convencionais de tratamento não tem obtido 

sucesso em tratar os efluentes mais tóxicos e nocivos, os industriais, foi estudado o tratamento por 

Processos Oxidativos Avançados (POA’s). Através de um planejamento experimental pelo método 

de Taguchi, buscou-se controlar as variáveis desse processo para otimizar os parâmetros e chegar a 

uma combinação que melhor atue nesse tratamento, como por exemplo pH, temperatura, vazão de 

ozônio (O3) e concentração de íon ferroso(Fe+2) ideais. Para analisar o nível de toxidade do 

efluente tratado, utiliza-se um processo chamado Demanda Química de Oxigênio (DQO), que 

define a quantidade de oxigênio ainda disponível, o que, indiretamente, serve para verificar se o 

efluente tratado pode ou não ser descartado em águas de mananciais, já que o oxigênio é essencial à 

vida marítima. A DQO é preparada com sulfato de mercúrio (HgSO4), sulfato ácido de prata, água 

deionizada e a amostra do efluente tratado, em quantidades pesquisadas na literatura. 

 

 

 

 

Palavra chave:  Processos oxidativos avançados, Demanda química de oxigênio. 

 
Inscrição como: Graduação 
Área: Exatas 
Curso: Engenharia Química/Industrial e Materiais 
Modalidade: Painel 



 
CONFLITOS DE GERAÇÕES NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 
Daniele Eloiza da Silva Nogueira 

danimar2703@yahoo.com.br 
 Jusseni Siqueira Batista 
Muriza Borges Ferreira 

Thais de Cássia Rodrigues Araújo 
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC 

 
Orientador: Prof. André Alves Prado e Prof. Eurídice da Conceição Tobias 
 
Resumo do Trabalho: 
O presente estudo na área do comportamento organizacional tem como foco principal, a análise dos 

conflitos nas organizações, suas características, seu objetivo e o papel primordial da comunicação. 

Observa-se que faz parte de uma visão estratégica saber como lidar com esse desconforto (conflitos) 

e o modo como os gestores devem se posicionar perante a tais fatos na organização. Muitas 

questões podem surgir quando o assunto se refere a conflitos entre as gerações Baby Boomers, X e 

Y, por exemplo: Como as gerações se interagem e como cada uma destaca-se com sua visão 

peculiar do mundo? Qual o papel do gerente ou do administrador perante a gestão desses conflitos 

para o melhor desempenho do processo produtivo? Como as empresas se posicionam para uma 

melhor análise das junções dessas gerações uma vez que as mesmas se desenvolvem a cada 

momento no mercado trabalho? Cada geração sente a necessidade de se revelar enquanto seres 

humanos e de mostrar seus valores adquiridos no decorrer da vida. Dentre estes se destacam: a 

perspectiva para alcance de determinado objetivo ou situação; projetos futuros e a ótica profissional. 

Estariam as organizações preparadas para a resolução de tais problemas? A metodologia para 

desenvolver o presente trabalho utilizou-se de pesquisas em livros especializados, artigos de bases 

científicas confiáveis e um questionário respondido por empresas nacionais e do exterior. Conclui-

se que se torna desejável desenvolver ações capazes integrar as gerações passadas e futuras, de 

forma que as mesmas se relacionem de maneira eficaz para atingir o objetivo global de uma 

empresa. As corporações, além da geração dos lucros, devem possuir métodos para melhorar 

constantemente a comunicação minimizando conflitos e propiciando uma efetiva maneira de lidar 

com as diferenças profissionais e pessoais dos indivíduos em seu meio. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho discute a expansão do grupo Hewlett-Packard (HP) no mercado de tecnol ogia. 

A HP foi fundada em 1939 por dois engenheiros da Universidade de Stanford, Bill Hewlett e David 

Packard, em uma garagem de Palo Alto (Califórnia, Oeste). No seu rastro, toda uma região, o "Vale 

do Silício", forjou sua identidade em volta da alta tecnologia que pulsava nos arredores da capital 

intelectual de Stanford. O primeiro produto da Hewlett e Packard, colocado no mercado de 1938, 

foi um oscilador de baixa freqüência, utilizado pelos estúdios Disney para fazer o desenho animado 

Fantasia. Por volta de 1945, David Packard assumiu a administração do grupo, com Bill Hewlett 

supervisionando as pesquisas. No início, especializada em instrumentos de medida eletrônica e 

calculadoras, o grupo entrou no ramo da informática nos anos 60. Seu primeiro computador foi 

destinado a suas necessidades internas. Em 1972, o grupo lançou um microcomputador com 

funcionamento mais abrangente, destinado a empresas. Mais tarde, a situação ficou confusa e em 

1974, um jovem engenheiro da empresa, Stephen Wozniak, concebeu um protótipo de computador 

pessoal, que não recebeu atenção da companhia. Então, Wozniak fez uma parceria com Steve Jobs, 

para criar a Apple. No anos 80, fez grande sucesso no setor de impressoras e dez anos mais tarde se 

impôs no de servidores. A Hewlett-Packard teve desta maneira que esperar até o fim dos anos 90 

para achar seu lugar no mercado de PC. Packard morreu em março de 1996 e Hewlett, em janeiro 

de 2001. Este estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica em livros, endereços eletrônicos em bases 

científicas, revistas especializadas e artigos. Após análise, notou-se que a HP encontra-se 

atualmente no 3º lugar no ranking de vendas em seu segmento de atuação. As duas famílias, 

Hewlwtt e Packard, continuam acionistas da companhia. Nos últimos anos a HP tem se expandido 

significadamente visando se tornar a maior empresa de tecnologia do mundo. 
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Resumo do Trabalho: 
A tecnologia da informação tem avançado muito nos últimos anos em decorrência do 

desenvolvimento de novas soluções de hardware e software. Uma das mais impactantes 

transformações atuais diz respeito à tendência do uso de recursos remotos em grande escala, 

chamada de Computação nas Nuvens. Neste diapasão, o presente trabalho tem por objetivo elucidar 

o conceito de computação em nuvem (Cloud Computing) através da empresa Apple Computers 

Incorporation. Sua mais nova ferramenta, o iCloud entra no mercado de serviço de armazenamento 

de dados na internet, ao qual refere-se à utilização da memória, cálculo de computadores e 

servidores compartilhados e interligados por meio da rede mundial de computadores, seguindo o 

princípio da computação em grade. O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser 

acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de 

programas “x e y” ou de armazenar dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, 

através da Internet. Em um sistema operacional disponível na Internet, a partir de qualquer 

computador e em qualquer lugar, pode-se ter acesso a informações, arquivos e programas num 

sistema único, independente de plataforma. Este trabalho utilizou-se de pesquisas bibliográficas em 

livros, sites científicos, artigos e revistas especializadas. Após análise, percebeu-se que a 

computação em nuvem pode simplificar drasticamente a administração e gestão de muitos “data 

centers” e posicionar a TI (Tecnologia da Informação) como uma área de serviços para o resto de 

uma companhia, sincronizando automaticamente informações em diferentes dispositivos. 
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Resumo do Trabalho: 
O Porto Seco ou EADI (Estação Aduaneira do Interior) é definido como um terminal intermodal 

terrestre diretamente ligado por estrada via férrea e/ou até aérea. Além de seu papel na carga de 

transbordo, portos secos podem também incluir instalações para armazenamento e consolidação de 

mercadorias, manutenção de transportadores rodoviários ou ferroviários de carga e de serviços de 

desalfandegamento. A motivação do trabalho partiu do posicionamento estratégico geográfico da 

cidade de Lorena com relação aos eixos produtivos e tecnológicos como Rio de Janeiro, São Paulo 

e Minas Gerais. A vantagem para criação de um Porto Seco é a redução de encargos tributários aos 

investidores e empreendedores, mantendo um vínculo de crescimento econômico para a cidade e 

região. A proposta deste trabalho é realizar um diagnóstico da implantação de um Porto Seco na 

cidade de Lorena. Nesse estudo preliminar foi aplicada a ferramenta de gestão estratégica SWOT 

avaliando oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos. Os resultados alcançados foram geração 

de novos negócios, criação de fontes alternativas de emprego, redução do Lead-T ime, redução de 

custos logísticos na cadeia produtiva; concorrências entre as cidades aduaneiras, estratégias de 

investimentos com empresas de grande porte; localização geográfica, integração dos sistemas 

modais, facilidade de acesso aos sistemas, redução de tributos em todas as esferas; falta de 

investimentos, segurança patrimonial, espaço físico, interesse governamental 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho tem como objetivo elevar a importância de consolidar e representar todas as 

responsabilidades que envolvem a empresa com base na especialização do trabalho. Refere-se ao 

processo de divisão relacionado a cada um designado a realizá-lo. Dentro desse parâmetro deve 

haver um equilíbrio, para que não haja problemas, como falta de coordenação e desmotivação dos 

funcionários, e sim, maior rapidez e qualidade. Com o desenvolvimento da empresa torna-se 

necessário a utilização de uma sistematização, que é essencial quando se deseja trabalhar de 

maneira eficiente, eficaz e efetiva. Para a obtenção de alguns dados, se faz útil a ferramenta de 

Organização, Sistemas e Métodos (OSM) buscando organizar funções e responsabilidades, medidas 

de desempenho que sejam compatíveis com os objetivos e metas empresariais. Este estudo utilizou 

pesquisas bibliográficas em livros, artigos publicados, periódicos, e bases de dados científicos na 

Internet. Um manual de organização pode ser constituído das seguintes partes: considerações gerais, 

fichas de funções, quadro de competência, comitês, relação de titulares, centro de custos e siglas, e 

o organograma. Ressalta-se que as competências estabelecidas tratam de níveis de autoridade para 

tomada de decisão dentro das organizações. Salienta-se a importância da Gestão de Pessoas na 

implementação das ferramentas de Organização, Sistemas e Métodos (OSM) uma vez que as 

melhorias pretendidas por esse processo dependerá de pessoas. Observou-se que a integração com o 

Departamento de Gestão de Pessoas conduzirá a melhoria de suas atividades aliando com os 

objetivos estratégicos da organização. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente estudo aborda organizações estruturadas de forma hierárquica e vertical. Umas das áreas 

de grande importância da administração de empresas é a área de R.H. (Recursos Humanos), pois 

essa área desenvolve um papel fundamental para gestão do capital humano nas organizações. As 

empresas são compostas por dois grandes grupos: os que exercem as atividades de “LINHA” e os 

que exercem atividades de “ASSESSORIA”. As atividades de Linha de um modo geral são aquelas 

que têm ação de comando, como os cargos de gerente, diretor e cargos administrativos, já as 

atividades de Assessoria exercem função de aconselhamento, análise e estudo das atividades e dos 

processos de negócio. Esses grupos podem entrar em conflito tanto entre si e o departamento de RH 

da empresa pode amenizar estes confrontos, devido às divergências surgidas de cada lado, em 

relação à autoridade, responsabilidade, visão de conjunto, dentre outras. A área de R.H. é uma 

responsabilidade de linha e tem função de staff (assessoria) em nível estratégico. Isso significa que 

quem administra o pessoal é cada gestor dentro de sua área de atuação. É esta área quem decide 

sobre novas admissões, sobre promoções e transferências, sobre avaliação do desempenho, sobre 

mérito, treinamento, desligamento etc. O setor também tem tratado de maneira forte e efetiva todas 

as questões relacionadas às estratégias organizacionais, tornando assim um setor extremamente 

estratégico dentro das organizações, prestando assessoria e aconselhamento no que tange, 

principalmente, a gestão de pessoas, por isso torna-se um alvo de conflitos entre os grupos de linha 

e assessoria. Para elaboração deste trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas através de 

livros, pesquisa em Internet em sites confiáveis, artigos e revistas especializadas. Após análise, 

conclui-se que os gestores precisam atuar de maneira uniforme e padronizada em relação aos seus 

profissionais, por isso torna-se necessário um órgão de staff (assessoria e consu ltoria), para 

proporcionar aos gestores a devida orientação (regulamentos, normas e procedimentos) sobre como 

administrar seus profissionais. Além dessa assessoria, aconselhamento e consultoria, o órgão de 



 
staff deve também prestar serviços especializados visando a auxiliar serviços de recrutamento, 

seleção, treinamento análise e avaliação de cargos, bem como suprir o corpo gerencial com 

propostas e recomendações para que tomem decisões adequadas. Dentro dessas condições, o R.H. é 

uma responsabilidade de linha de cada gestor e também pode contribuir com uma função de staff. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho avalia o quão importante é o Sistema de Informação Gerencial (SIG) na gestão 

empresarial para a tomada de decisão. O sistema fortalece o plano de atuação das empresas, a 

geração de informações rápidas, precisas e úteis, garantindo uma estruturação de gestão 

diferenciada. Para a obtenção de alguns tipos de dados, se faz útil a ferramenta do Balanced 

Scorecard (BSC) e, consequentemente, é realizada a análise SWOT que busca informações internas 

e externas para um melhor desenvolvimento do Planejamento estratégico. O Balanced Scorecard, 

proposto por Kaplan & Norton, é um dos mais conhecidos sistemas de indicadores, é baseado em 

quatro perspectivas (financeira, clientes, interna e aprendizado e crescimento organizacional) e no 

princípio de que um sistema de medição deve fornecer aos administradores, respostas a algumas 

perguntas. Desta maneira, estudos empresariais podem ser conduzidos para permitir a ligação entre 

indicadores de desempenho e planos estratégicos ou fatores de sucessos críticos dos negócios. Em 

suma, a necessidade de um conjunto de indicadores integrados que suportem a estratégia global da 

empresa está efetivamente estabelecida. Este estudo utilizou-se de pesquisas bibliográficas em 

livros, revistas, jornais, artigos e bases de dados científicas da Internet. Observou-se que um sistema 

de medição de desempenho integrado aos Sistemas de Informações Gerenciais permite conduzir a 

empresa à melhoria de suas atividades, pelo fornecimento de medidas alinhadas com o ambiente 

atual da companhia e os objetivos estratégicos, de forma a permitir o monitoramento do progresso 

no sentido de atingir esses objetivos. Essas medidas podem ser vistas como a essência da melhoria 

do desempenho. 
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Resumo do Trabalho: 
Esta pesquisa pretende demonstrar fatores de sucesso da empresa Dell Computers, a maior empresa 

de distribuição de computadores nos Estados Unidos que também se faz presente em outras partes 

do mundo. Trata-se de uma organização que desenvolve, fabrica, vende e presta assistência a uma 

série de computadores pessoais, servidores, data storages, softwares, periféricos e muito mais. O 

modelo de negócios da corporação se diferencia de outras companhias devido ao baixo custo de 

operação e seu sistema de vendas diretas. Michael Dell fundou a empresa em 1984, aos 19 anos, 

quando estudava na Universidade do Texas, Estados Unidos. Com somente mil dólares, a empresa 

foi fundada com o nome de PC´s Limited. Desde o seu dormitório, Dell começou a montar 

computadores construídos a partir de componentes em estoque. Em 1985, a empresa fabricou o seu 

primeiro computador com design próprio, o Turbo PC, com processadores Intel 8088 com a 

velocidade de 8MHz. A Dell então colocou anúncios em revistas de informática americanas para 

venda direta aos consumidores, além da possibilidade do consumidor escolher a sua configuração. 

Com isso, o preço final dos computadores era mais competitivo e o modo de compra mais 

conveniente. Com o sucesso da companhia, Michael Dell largou a faculdade para administrar seu 

negócio em tempo integral. Somente no primeiro ano, a companhia teve US$ 6 milhões brutos de 

entrada. De acordo com a lista Forbes 500 de 2005, a Dell é a 28ª maior empresa nos Estados 

Unidos (em vendas). Em 2005, a Fortune Magazine classificou a Dell como a número 1 na sua lista 

anual das empresas mais admiradas nos Estados Unidos, tomando o lugar do Wal-Mart, que 

mantinha o lugar por dois anos. A sede da organização fica em Round Rock, Texas nos Estados 

Unidos. Este estudo utilizou-se de pesquisas bibliográficas em livros, revistas, jornais, artigos e 

bases de dados científicas da Internet. Em suma, a Dell computadores estabeleceu um diferenciador 

com baixíssimo risco aos seus clientes, tornando-se uma das primeiras empresas do setor a oferecer 

assistência ao produto no dia seguinte em domicílio e ainda possui alta credibilidade e 

confiabilidade em vendas através do e-commerce 

 



 
Palavra chave:  Modelo de negócios, Dell computadores, Estratégia de vendas, Comércio 
eletrônico. 
 
Inscrição como: Graduação 
Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Curso: Administração 
Modalidade: Painel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2008 NAS 

PEQUENAS EMPRESAS METALÚRGICAS 
 

Thalita Martins Gouvêa Junqueira 
martinsgouveat@yahoo.com.br 

Ana Beatriz Gomes Leme Portugal 
Professor “Waldomiro May” - FATEC 

 
Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro 
 
Resumo do Trabalho: 
O presente projeto busca conscientizar as pequenas empresas do ramo metalúrgico a implantarem o 

modelo de Gestão da Qualidade proposto pela norma ISO 9001:2008 e assim além de melhorarem a 

qualidade dos produtos e otimizarem seus recursos, essas pequenas empresas estarão aptas a 

fornecerem seus produtos para as grandes empresas nacionais e multinacionais, que exigem a 

certificação ISO 9001 como requisito mínimo para seus fornecedores. Os investimentos para que se 

possam implantar a ISO 9001:2008, nem sempre são vistos pela gerência dessas pequenas 

metalúrgicas como investimentos, mas sim como gastos que podem ser utilizados para outros fins. 

Porém uma vez bem elaborado e certificado este sistema, há uma garantia de que o produto terá sua 

qualidade cada vez mais assegurada e melhorada. A implantação da ISO 9001:2008 resulta em 

vários pontos positivos. A melhora na organização e operação interna e a comunicação interna e 

externa são evidentes, pois com a implantação da norma há um maior esclarecimento e definição de 

responsabilidade e deveres de todos os funcionários, o comportamento desses funcionários com 

relação aos assuntos da qualidade torna-se mais aperfeiçoado. As variações das características do 

produto e o custo relativo da qualidade diminuem, em compensação a satisfação dos clientes e a 

maior confiança da empresa em virtude da melhoria de seus produtos aumentam significativamente. 

A estruturação de um SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) é facilitada pelo compromisso efetivo 

da alta direção. A empresa passa a se tornar hábil a detectar os defeitos em cada fase do processo e 

assim prevenir os erros. Há uma melhora contínua por meio do sistema de documentação e 

padronização, a documentação oferece uma boa oportunidade para as empresa avaliarem e 

melhorarem seus processos. A implantação da ISO 9001:2008 também contribui para a 

disseminação da cultura da qualidade por toda a empresa. Em contrapartida aos benefícios da 

implantação norma ISO 9001:2008, se não acompanhados corretamente os passos e exigências na 

implantação da norma, o excesso de obediência pode resultar em falta de pensamento crítico e em 

um SGQ estático, devido ao aumento da burocracia e há uma redução da flexibilidade e inovação, a 

burocracia e a carga de trabalho em maiores níveis podem causar um desapontamento geral dos 



 
funcionários, e ao invés da empresa crescer acaba dando passos para trás, como resultado da 

implantação incorreta da norma. O projeto utilizou de Pesquisa Teórica em sua metodologia. Para a 

elaboração do mesmo foi feito: - Levantamento bibliográfico (livros/autores que tratam da temática 

da Qualidade Total, das Ferramentas de Gestão da Qualidade, Norma da ABNT ISO 9001:2008; 

artigos científicos.) - Bibliotecas on-line de teses e dissertações. - Elaboração de gráficos para 

análise dos resultados. 
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Resumo do Trabalho: 
Um jardim não se constrói apenas com plantas. É interessante fazer combinações, associando 

materiais naturais e artificiais, onde esses elementos devem ser planejados de maneira que não se 

choquem, levando em consideração suas linhas e formas predominantes e do seu tipo de material. A 

junção de outros elementos que constituam um jardim é de grande valia, desde que atenda às 

necessidades estéticas e funcionais. Os elementos irão complementar a composição paisagística de 

acordo com a necessidade e os desejos dos clientes e usuários que usufruem os jardins. Ou seja, 

todos os elementos são bons, não existem melhores ou piores, depende de como são empregados. 

Vale ressaltar que a escolha dos materiais não apenas ajudam a moldar a personalidade do projeto, 

mas também define a linguagem do autor do trabalho. No entanto, são diversos os elementos 

arquitetônicos que podem ser utilizados nos jardins como: armações para trepadeiras, suporte para 

redes, bancos de madeira, alvenaria, ferro entre outros, caminhos de pedras e dormentes, 

caramanchão, cascatas, colunas, duchas, esculturas, floreiras, fontes, iluminação decorativa, pedras 

e seixos, playgrounds, treliças, troncos de árvores secas, va sos e outras esculturas utilizadas no 

jardim. Alguns elementos constituem-se em infra-estrutura para fazer o lazer passivo ou ativo e 

outros entram na composição, geralmente, com fins estéticos como obras de arte. O presente 

trabalho tem como objetivo mostrar os principais elementos utilizados nos jardins de residências 

localizadas no bairro Jardim Paraíba / Aparecida - SP e no bairro Mondesir / Lorena - SP. Durante o 

mês de agosto, foi feito uma visita nos bairros e identificados os elementos utilizados para compor 

os jardins. Vários elementos foram utilizados, dentre eles destacam-se os principais: pedras de 

diferentes tamanhos, caminhos de cimento e pedra, esculturas de gesso e cimento, floreiras, bolas 

decorativas com iluminação embutida e esculturas como um canhão miniatura, vasos, luminárias, 

bancos. Pode se observar que a presença desses elementos traz mais personalidade aos jardins 

deixando-os diferenciados. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho inaugura a inserção do aluno de graduação em Arquitetura e Urbanismo, da 

Fatea, em atividades de pesquisa. Ele tem como objetivo identificar os atributos físico-espaciais 

existentes nos ambientes da escola infantil e que influenciam os comportamentos e contribuem para 

a produtividade e o bem-estar dos seus usuários: alunos, professores e funcionários da escola. Com 

base na troca de experiência com o professor orientador, este graduando participará da rotina da 

escola em diversos horários e situações diversificadas de interação com estes usuários.  

A Escola Mundo Feliz possui a dois anos, em parceria com o IST, um novo endereço. Antes 

utilizado como estrutura universitária, o espaço passou por  uma execução de reforma após um 

projeto arquitetônico para adequação às suas necessidades. Buscando o reconhecimento das 

possíveis qualidades, assim como, das deficiências dos ambientes produzidos, após este tempo de 

uso é que a pesquisa foi proposta. 

A pesquisa fundamenta-se em Varela et AL, que defendem a experiência como atuação, que 

considera o pesquisador uma parte integrante do ambiente em que se insere, sendo suas impressões 

um fator determinante para o resultado do processo de entendimento. Para REINGANTZ (2000) a 

qualidade do lugar determina preferências e expectativas, valorizações fundiárias e comerciais, 

além de influir no bem estar humano e na produtividade dos locais de trabalho. Como defende 

Ornstein (1996), a busca pela qualidade deve ser a preocupação inerente ao desenvolvimento de 

qualquer atividade ou produto da construção civil e um importante papel da avaliação de 

desempenho é dar subsídio à produção destes. 

Os Materiais e Métodos a serem utilizados são alguns dos instrumentos já utilizados pelo orientador 

em sua dissertação, através do grupo Pro-LUGAR (FAU/PROARQ/UFRJ), tais como: Análise 

Walkthrough, Questionário, Mapeamento, Entrevista e Poema dos Desejos (Wish Poem). Estas 

ferramentas de análise, já consolidadas como instrumentos de pesquisa, serão sempre permeadas 

pela observação atuante do aluno em campo. 



 
O trabalho foi iniciado em agosto de 2011 com a autorização para pesquisa pelas instituições IST e 

Mundo Feliz; o primeiro contato do aluno com o estudo de caso e em seguida a preparação dos 

Instrumentos de pesquisa e encaminhamento à autorização pelo Comitê de Ética. Após a sua 

aprovação serão realizadas, até agosto de 2012 as seguintes etapas: Aplicação dos Instrumentos; 

Tabulação e análise dos dados; Preparação de relatório preliminar; Análise e discussão dos 

resultados; Preparação de relatório definitivo e Entrega de relatório. 

Pretendemos, com os resultados a serem obtidos: gerar a possibilidade imediata de alterações 

simples e significativas na estrutura atual e dar subsídio para novos projetos, contribuindo com o 

desenvolvimento de métodos projetuais mais participativos e investigativos, que podem gerar a 

produção de ambientes mais responsivos aos seus usuários. 
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Resumo do Trabalho: 
Muito se tem falado em marketing de relacionamento, principalmente a partir da década de 80 

quando a concorrência e a busca por estabelecer mais vantagens aos consumidores começaram a se 

tornar fatores decisivos para a manutenção e a expansão de qualquer organização. A busca 

crescente pelo aumento de clientes sem que os atuais deixem a organização vem tomando cada vez 

mais espaço no mercado. O Marketing de Relacionamento visa atingir esse objetivo de modo a 

conseguir atrair novos clientes, mas, principalmente manter os atuais clientes fiéis (ZEITHAML; 

BITNER, 2003). A fidelidade do cliente depende da maneira com que cada empresa se relaciona 

com ele, principalmente em longo prazo. A partir disso, houve a necessidade de criar uma maneira 

de fazer com que o cliente se sentisse único e mais especial, tão especial que o simples fato de ele 

entrar em contato com a organização, seja através de e-mail, entrada física ou por qualquer outro 

meio, já seja o primeiro passo para se relacionar com ele. Para Cobra (2009, p. 16) reter um cliente 

significa proporcionar diversas conveniências com o objetivo de tornar esse cliente leal, uma vez 

que cliente satisfeito é cliente leal. De um modo geral, a satisfação do cliente é decorrente da 

diferença entre o que o cliente recebe e o que ele espera receber (KOTLER; KELLER, 2006; 

COBRA, 2009). Este trabalho objetiva estudar o conceit o de Marketing de Relacionamento 

empregando pesquisa bibliográfica para levantamento de referências teóricas a partir dos anos 2000, 

a respeito do tema, procurando identificar a importância dessa prática no ambiente organizacional. 

As organizações buscam fortalecer a relação empresa/cliente num esforço despendido que tem um 

único propósito, que é aumentar a fidelização dos clientes para que os mesmos voltem a fazer 

negócios com a organização e, consequentemente, gerar lucro. Portanto, esta pesquisa tem grande 

relevância, pois demonstra a importância de um relacionamento com o cliente num ambiente em 

que os clientes querem ser tratados com diferenciação. 
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Resumo do Trabalho: 
A políticas econômica de um país – composta pelas políticas creditícia, cambial, fiscal e monetária 

– visa prover o bem estar da sociedade através da estabilidade econômica, proporcionando 

crescimento e equilíbrio à nação. A política monetária, foco do estudo proposto, tem o objetivo de 

movimentar, controlar e estabilizar os níveis de preço. Através das taxas compulsórias, das 

operações de redesconto, das operações de mercado aberto e do controle seletivo do crédito, a 

política monetária atinge os bancos comerciais, a população em geral e, consequentemente, o 

consumo e a produção do país. As relações comerciais internacionais foram abaladas por conta da 

recente crise econômica mundial iniciada no final de 2007, tendo os Estados Unidos da América 

(EUA) como um dos maiores prejudicados no período. Já o Brasil, através de mudanças nas 

estratégias comerciais, fiscais e monetárias, conseguiu se sustentar economicamente de forma 

satisfatória se comparado com outros países. Considerando o comércio entre ambos, o objetivo 

deste estudo é questionar quais foram as influências que as políticas monetárias brasileiras tiveram 

na Balança Comercial BrasilxEUA durante o início da crise, em 2008, até os dias atuais, em 2011. 

Através dessa análise será possível observar qual a estabilidade e a maturidade econômicas 

brasileiras para manter as relações comerciais com os EUA em períodos de crise. Como 

metodologia, a classificação da pesquisa se dá no procedimento técnico por pesquisa documental, 

de natureza básica com objetivos exploratórios, usando a análise qualitativa como forma de abordar 

o problema - bibliografias, vídeos com entrevistas expressando a opinião de profissionais da área, e 

de dados de estudos estatísticos disponibilizados pelo Governo Federal Brasileiro. Ao término do 

estudo, espera-se demonstrar, através da coleta dos dados analisados, os relatos das decisões 

monetárias brasileiras e suas influências positivas e/ou negativas no cenário internacional de 

relações comerciais entre Brasil e EUA. A compilação e a análise crítica desses dados poderá 

concluir se há maturidade econômica brasileira para lidar com crises internacionais e qual a 

contribuição das políticas monetárias para o sucesso ou fracasso dos objetivos econômicos 

brasileiros. 
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Resumo do Trabalho: 
O escopo desta pesquisa é determinar o nível de utilização das ferramentas de Gestão da Qualidade 

e Tempos e Métodos nas médias e grandes empresas localizadas no Vale do Paraíba/SP. Será 

realizado, através de questionários, um levantamento sobre quais ferramentas têm sido utilizadas no 

processo de Gestão da Qualidade e Tempos e Métodos nas resoluções de problemas, participação 

dos empregados na melhoria das tarefas, bem como os meios utilizados para registro de processos e 

tarefas. O levantamento bibliográfico consistirá em pesquisa na literatura disponível buscando uma 

análise do tema. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho aborda questões sobre a indústria International Business Machine (IBM) . Em 

1917- a IBM surgiu no Brasil, ainda com o nome Computing Tabulating Recording Company. Já 

com nova denominação, a IBM é uma empresa pioneira em criação, desenvolvimento e manufatura 

das mais avançadas tecnologias de informação da indústria, incluindo sistemas de computadores, 

software, sistemas de rede, dispositivos de armazenamento e microeletrônica. Para a elaboração 

deste estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, site da empresa, bases científicas 

da internet, artigos e revistas da área de informática. No ano de 2011 a IBM completa 100 anos de 

inovação, riscos e descobertas com a meta de melhorar a cada dia suas tecnologias que marcaram o 

mundo . A nova criação da IBM, “O super computador Watson.” Percebe-se que através da criação 

do super computador, houve avanços da ciência que poderá trazer benefícios nas diversas áreas de 

atuação do mercado incluindo a medicina, possibilitando resultados precisos com um filtr o de 

informação com base no “ QA” (Questions and Answers), um sistema operacional capaz de 

concretizar um grande desafio: Confrontar uma tecnologia com a capacidade humana de perguntar e 

responder com a maior naturalidade possível. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente estudo utiliza conceitos provenientes do Gerenciamento da cadeia de suprimentos verde. 

O tema que tem recebido grande atenção mundialmente é a sustentabilidade, de vido a grandes 

danos causados a natureza. Recentemente pesquisadores discutem a importância de atitudes e 

comportamentos sustentáveis, sobretudo, as organizações movidas por imposição legislativa, pela 

conscientização ou mesmo pela exigência do atual cenário de concorrência forte estão adotando 

iniciativas verdes. O gerenciamento da cadeia de suprimentos verde tem se destacado nessas 

iniciativas, pois em todos os elos da cadeia de suprimentos até o consumidor final são causados 

impactos ambientais. O objetivo deste artigo é identificar as estratégias de fabricação verde, 

logística reversa e as implicações do sistema Just in time no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos verde. O desenvolvimento do estudo será realizado em três organizações em diferentes 

áreas na cidade de Lorena-SP. O processo metodológio consiste na aplicação de um questionário 

específico com gerentes industriais, visando o mapeamento da cadeia produtiva e suas relações com 

o impacto ambiental (fornecedor, manufatura, distribuição física, cliente e pós-consumo). Os 

resultados preliminares apontam a dificuldade na implantação dos conceitos e as práticas no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos verde. Podemos destacar algumas vantagens e 

desvantagens na adoção dos conceitos. Entre as vantagens, a troca de informações rápida e global, a 

diminuiçaõ do lead time, a redução de custos e a dimunição de impactos ambientais em toda cadeia. 

Já as devantagens estão ligadas ao custo de implatação dos sistemas e a adptação e resistência a 

mudanças por partes dos empregados. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho apresenta o sistema operacional móvel android que atualmente esta em 

destaque.Este sistema, desenvolvido para celulares e tabletes em geral, vem se destacando por ser 

uma plataforma aberta, que permite a todos os usuários o desenvolvimento de aplicativos, 

proporcionando uma grande variedade de serviços que a cada dia cresce mais. Além de ferramentas 

comuns como, por exemplo, calendário, calculadora e navegador, o Android traz também 

aplicativos que possibilitam a interação com outros usuários, jogos multiplayer, dicionários, 

tradutores e outros. Esta pesquisa tem caráter exploratório-bibliográfico e utiliza-se de livros, 

artigos de periódicos (revistas especializadas e jornais) bem como outros textos disponíveis na 

internet. A leitura analítica dos textos permitiu inferir que a diversidade de aplicativos oferecidos 

pela empresa por meio do Android traz como principais vantagens a facilidade de acesso e um 

processo de identificação do usuário final com os aplicativos, uma vez que são produzidos por sua 

comunidade usuária e refletem seus interesses mais comuns. 
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Resumo do Trabalho: 
Finanças comportamentais (behavioural finance) é um tema que merece a devida apreciação no 

contexto atual do mercado econômico de nosso país. Desde a crise de 2008, na qual podemos 

perceber que, nem sempre, os ensinamentos da Teoria Moderna de Finanças, explicados pelo 

impacto da razão no processo de tomada de decisão em investimentos no mercado financeiro 

brasileiro, estão corretos frente ao impacto das fortes emoções, trabalhadas, por sua vez, por esta 

área de estudo que engloba conhecimentos multidisciplinares de finanças, economia 

comportamental e psicologia social. Esta pesquisa bibliográfica não tenta provar nada além do que 

já foi escrito e estudado até o presente momento, no entanto, pretende-se, de modo geral, expor os 

conhecimentos envolvidos na relação existente entre Finanças Comportamentais e os assuntos 

trabalhados em finanças até antes da existência deste novo prisma sobre a referida área temática, 

fundamentados pela Teoria Moderna de Finanças, bem como, de modo específico, demonstrar o 

notório impacto da emoção e da razão, com fundamentos provenientes das respectivas áreas de 

estudo, nas tomadas de decisão dos investidores e potenciais investidores em investimentos no 

mercado financeiro brasileiro, além de demonstrar a forma como este impacto é percebido nos 

diferentes tipos de investidores e potenciais investidores, tais como, conservador, moderado e 

arrojado. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho avalia a importância dos sistemas administrativos de uma organização. Estes 

sistemas são de extrema relevância na tomada de decisão, buscando a melhoria dos processos. A 

estrutura e o funcionamento de cada uma das funções devem ser planejadas para que a organização 

atinja seus objetivos com a máxima eficiência. A função de Recursos Humanos (R.H.), destaca-se 

através de alguns dos principais indicadores no dia a dia das empresas. É uma função de extrema 

importância dentro de uma organização, buscando valorizar o talento humano. São várias as tarefas 

exercidas por este setor, como: recrutamento e seleção, plano de cargos e salários, benefícios, entre 

outros. Serão apresentados dois indicadores a serem avaliados e as melhores ferramentas para 

avaliar os percentuais de Turnover e Absenteísmo, considerados um dos pontos de mais prejuízo 

para uma organização. Deve-se aprender a agir de for ma sistêmica e evitando assim o processo 

entrópico, para que suas organizações não entre em falência. Para elaborar este estudo foram 

realizadas pesquisas bibliográficas em livros, revistas, artigos e sites confiáveis da Internet. Após 

análise, nota-se que o setor de R.H. é atualmente o setor mais importante da empresa, pois valoriza 

o capital intelectual, usa ferramentas estratégicas envolvendo os colaboradores para melhorias na 

empresa e até redução de custos. O R.H. faz uso de ferramentas para a melhoria das duas principais 

ferramentas citadas acima consideradas entre as mais delicadas dentro de uma organização. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho visa a demonstrar a utilização da Gestão por Processos, utilizando o Planejamento 

Estratégico na área de Recursos Humanos. A departamentalização é uma forma de gestão adotada 

por algumas organizações. É o sistema mais conhecido pelos funcionários de uma empresa e tem 

como objetivo agrupar as atividades homogêneas que possuem uma mesma linha de ação. É uma 

divisão do trabalho por especialização dentro da estrutura organizacional da empresa. Para que um 

sistema de gestão por processos obtenha um resultado satisfatório utilizando a departamentalização, 

é de extrema importância que o setor de recursos humanos (RH) seja dinâmico e atuante no sentido 

de orientar, capacitar e estimular pessoas e grupos na busca por metas e objetivos através de 

treinamentos. Treinar significa dar condições a uma pessoa para que ela possa exercer alguma. 

Oferecer programa de treinamento, no contexto das organizações visa promover melhor atuação 

funcional de forma estratégica. Para elaborar este estudo foram realizadas pesquisas em livros, 

bases científicas da Internet, artigos e revistas especializadas. Conclui-se que a proposta de trabalho 

de uma organização pelo sistema de departamentalização, com a atuação forte de um departamento 

de recursos humanos presente e atuante, pode-se definir através de um planejamento estratégico 

claro, objetivo e eficaz, uma vez que o planejamento estratégico tem como um de seus interesses 

centrais, a definição dos negócios em que a organização está no presente e pretende estar no futuro. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a estratégia e visão inovadora que transformou a 

Microsoft em uma das lideres de mercado. A possibilidade de cada residência ter seu PC era o 

desejo de Bill Gates. O estudo foca as características de um líder que conseguiu ver além dos 

limites da época, quando a tecnologia que predominava era a produção de hardware, o líder da 

Microsoft na ocasião apostou no software. A metodologia utilizada tem como base pesquisa 

cientifica na internet, revistas, artigos, bibliografia e história da Microsoft. Concluiu-se que as 

características agressivas, inovadoras e estratégicas de Bill Gates foram fundamentais para o 

sucesso da empresa. A Microsoft conquistou credibilidade e a fidelização de seus clientes através 

deste jovem que na época visualizou a acessibilidade da informática para todos. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho pretende demonstrar, através de um plano de negócios, como funciona os sistemas de 

delegação, centralização e descentralização, apresentando várias áreas de uma empresa, sejam elas 

de planejamento, contábil ou métodos a serem utilizados. A metodologia usada para a elaboração do 

trabalho envolve pesquisa de livros, artigos, bases científicas da internet e revistas especializadas. 

Através de todas as pesquisas realizadas e trabalho elaborado conclui-se que toda organização 

precisa de um modelo a ser seguido, levando sempre em consideração o regime e cultura da 

empresa. A elaboração de um plano de negócio auxilia de acordo com o porte, tipo e ramo de cada 

empresa, na compreensão do uso de delegação, centralização ou descentralização. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho aborda questões referentes à inovação tecnológica da empresa Itautec, 

multinacional Brasileira especializada no desenvolvimento de produtos e soluções em informática e 

automação. Suas áreas de atuação são: Automação Comercial e Bancária, Softwares, Serviços e 

Integração. É uma das companhias brasileiras com maior presença no exterior, atuando em cinco 

países: Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e Portugal. Pertence ao Grupo Itaúsa e atua no 

Brasil desde 1979. É uma empresa 100% nacional. Possui a décima maior base instalada de 

máquinas de auto-atendimento (caixa eletrônico) no mundo e a segunda na América Latina, de 

acordo com o Retail Banking Research, e, a maior rede própria de assistência técnica em 

informática no Brasil. Para o desenvolvimento deste trabalho foi empregada a metodologia de 

pesquisa bibliográfica, sendo utilizados livros, revistas de tecnologia e consulta no site da empresa. 

Após análise, notou-se que a Itautec é uma empresa que busca cada vez mais a excelência em seus 

produtos com inovação tecnológica e a qualidade na prestação de seus serviços, e por isso foi 

premiada como a melhor forn ecedora de tecnologia para o setor financeiro da América Latina, pela 

revista World Finance. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Tecnologia da Informação, Inovação, Automação Bancária, Setor Financeiro. 
 
Inscrição como: Graduação 
Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Curso: Administração 
Modalidade: Painel 



 
A ESTRATÉGIA DA DELL COMPUTER PARA OBTER SUCESSO NAS VENDAS 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho tem por finalidade mostrar como o mercado atual exige que as empresas 

trabalhem cada vez mais com redução de custos e foco na satisfação do cliente. Para tanto, os 

gestores precisam estar inteirados das ferramentas que têm à disposição para auxiliá-los no dia-a-dia 

e no processo de tomadas de decisões, pois conhecendo tais ferramentas eles poderão fazer bom uso 

das mesmas. Foi analisado o bem sucedido caso da empresa Dell Computers. Muitos se perguntam 

como a Dell foi capaz de reinventar a indústria de computadores e tornar-se um símbolo da nova 

economia. Michael Dell fundou a empresa com apenas US$ 1 mil e uma idéia revolucionária. 

Decidiu vender computadores pessoais sob medida, diretamente para os seus clientes. A empresa 

provou que vale a pena tirar partido de oportunidades que os outros estão convencidos que não 

existem. Este trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica através de livros, revistas de 

informática, artigos e bases cientificas da internet. Conclui-se que enquanto outros fabricantes de 

computadores vendem seus produtos por meio de revendedores, a Dell procura vendê-los 

diretamente para o consumidor final, o que lhe permite um corte significativo de custos. Assim 

oferece o dinheiro poupado em forma de preços mais atraentes para o público. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho baseia-se no histórico inovador da empresa Apple, visando mostrar como a 

organização se tornou inovadora e líder de mercado no seu segmento. Desde o início, a Apple se 

destaca por suas constantes inovações tecnológicas e na busca permanente em ser a melhor empresa 

do ramo. Após 34 anos do lançamento do Apple II, seu primeiro grande sucesso, a organização 

sempre desenvolveu produtos avançados para sua época, o que atraiu principalmente o público 

privado com serviços específicos que necessitam de alto desempenho de suas máquinas. Além de 

desenvolver produtos como Macbook e o Macintosh que são voltados para empresas, a mesma 

investe constantemente em aplicativos móveis para seus produtos oferecendo suporte a uma série de 

computadores pessoais, reprodutores de mídia portáteis, software e hardware. Desta forma, a 

empresa conquistou grande share (fatia do mercado) de mercado quando mencionado produtos 

portáteis. A metodologia neste estudo emprega e envolve pesquisa bibliográfica, artigos, revistas, 

periódicos e em bases científicas da internet. A empresa tem como diferencial para seus clientes a 

Apple Store, onde disponibiliza produtos e serviços. No último ano, a Apple Store contribuiu com 

82,7% da receita global de aplicativos móveis (US$ 2,2 bilhões). Assim, conclui-se que a Apple 

atingiu um patamar de liderança não só em vendas de produtos, mas também em vendas de 

aplicativos para os mesmos. 
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Resumo do Trabalho: 
O atual estudo expõe a importância da ferramenta Business Inteligence (BI – Inteligência nos 

Negócios) desenvolvida pela Microsoft e a sua relevância no processo de tomada de decisão 

empresarial. Um dos grandes desafios das organizações é encontrar as informações que propiciam 

decisões mais assertivas. Também serão analisadas as características do software. Não será exaurida 

completamente a temática em virtude da atualização constante relativa aos assuntos à tecnologia, 

contudo, dentro do possível, uma apresentação geral sobre o Business Inteligence será apresentada, 

bem como posicionamentos acerca da questão. O levantamento bibliográfico consistiu em pesquisa 

na literatura disponível buscando uma análise do tema proposto, revistas especializadas, artigos e 

base de dados científicas confiáveis da Internet. Concluí-se que o Business Inteligence é uma 

ferramenta que vem de encontro com as necessidades das empresas, seja na busca de novos clientes, 

na detecção de oportunidades, na organização das informações, integrandos os bancos de dados e 

sistemas de informação existentes. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho tem objetivo apresentar as dimensões da organização Google de forma abranger 

todos os aspectos dessa conceituada empresa. O desenvolvimento no mercado de redes na internet 

cresce a cada dia, tornando as informações do mundo todo, acessíveis e úteis em caráter universal. 

Este fator contribuiu e continua contribuindo grandemente para o crescimento meteórico da Google, 

uma empresa que busca inovação, é pioneira em suas parcerias e qualificações dos seus 

colaboradores. A elaboração do trabalho foi fundamentada em recursos bibliográficos através de 

livros, revistas especializadas e bases científicas da internet, bem como no site da própria empresa 

baseando-se na política utilizada e nos processos internos. Conclui-se que a Google determina o seu 

crescimento através do investimento em inovação, tecnologia e processos para se manter em alta 

competitividade no mercado. Constantemente a empresa anuncia um novo produto em benefício 

dos usuários de tecnologias, sendo um diferencial competitivo organizacional. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho tem como objetivo analisar uma das inovações tecnológicas de sucesso da Intel. 

Visando a colocar o selo em novos produtos, al em dos Computadores Pessoais (PC’s), a Intel 

alcançou um novo setor de mercado. A empresa possui uma série de produtos de tecnologia 

inovadora, entre estes a TV Inteligente. A Intel com a sua nova arquitetura integra dois 

processadores em um único chip, desenhado para aumentar a velocidade de resolução de imagem e 

gráficos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em revistas do ramo, no site da empresa em seu 

portfólio e em matérias publicadas a respeito de novas tecnologias. Conclui-se que a Intel encontrou 

nessa estratégica de sucesso aliando-se as outras marcas, oportunidades de expandir sua fatia de 

mercado, utilizando também do poder de seu marketing. Atrelado a isto tudo a organização tem 

obtido sucesso em conquistar novos consumidores. 
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Resumo do Trabalho: 
O estudo aqui proposto tem por finalidade discutir um projeto aplicado em sala de aula, seus 

objetivos e suas implicações, reforçando a implementação de projetos de leitura de gêneros 

discursivos em sala de aula como fator de motivação da aprendizagem do aluno do fundamental 

I.Trata-se de um projeto planejado e concretizado em 2011 por estudantes do curso de Pedagogia, 

em uma faculdade, sediada na cidade de Lorena.Estudar-se-á o processo da aplicação do projeto à 

luz de princípios teóricos emergentes das propostas da Lingüística Textual, da Teoria dos gêneros, 

da Sociolingüística bem como da Análise do Discurso, enquanto harmonizadas com as orientações 

dos PCNs.O embasamento teórico reúne, portanto, linhas que levam à exploração tanto de 

elementos linguísticos quanto de traços discursivos na conformação dos gêneros textuais em leitura. 

Ao lado de outros autores, as obras de Bakhtin e Vygostky alicerçarão nossa reflexão sobre 

argumentação, enquanto exploraremos as propostas de Hernández (1997) e Ferreira (1998) sobre 

aplicação de projetos articuladas com as técnicas de Solé (1998) sobre a leitura dos gêneros na 

escola. Este trabalho tem como objetivo promover por meio dos gêneros discursivos (poesia, 

parlenda, fabulas, contos) o amor e o hábito da leitura a partir da vida escolar. A partir disso 

visamos favorecer o desenvolvimento das capacidades linguística e criadora das crianças, fazendo 

surgir nelas o gosto pela leitura e escrita. Concomitantemente contamos ampliar o vocabulário dos 

alunos e auxiliá-los a identificar o ritmo e a entonação da poesia e da parlenda, além de estimular a 

produção do discurso oral e escrito. Conjuntamente também é possível explorar as possibilidades 

das expressões faciais, dos gestos e movimentos corporais e incentivar as crianças a elaborarem 

suas próprias produções textuais de diversos tipos para poderem expressar o que sentem/pensam e 

estimular sua criatividade, além de estimular a criatividade e a expressão através dos desenhos, 

recortes, e colagens e dramatizações sobre as leituras que foram feitas. É importante ressaltar que o 

conhecimento prévio estimulado p ela leitura engloba o conhecimento linguístico, que abrange 

desde o conhecimento sobre pronunciar o português, passando pelo conhecimento e aumento de 

Graduação: Humanas 



 
vocabulário e regras da língua, chegando até o conhecimento sobre o uso da língua, seu ritmo, sua 

entonação. Assim o conhecimento do texto, que se refere às noções e conceitos sobre o texto, e, por 

último, o conhecimento de mundo, que é adquirido informalmente através das experiências, 

enriquecem ainda mais o conhecimento adquirido por meio da leitura. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho tem como objetivo mostrar as ferramentas e a facilidade que um site pode oferecer 

sendo a convergência de informações ligadas à produção musical. Um meio de divulgação do 

trabalho musical dos artistas da música cristã da região. Servindo de fonte para profissionais do 

ramo musical como, produtores, agentes roadies, fornecedores, entre outros. E também de 

referência para os fãs dos músicos da região e admiradores da música em geral. A explanação será 

realizada à luz de Allaire (2008), Bufarah (2007), O trabalho se justifica a partir do déficit na região 

de espaços na web que realizem um trabalho não só de divulgação, mas também de convergência de 

informações ligadas à produção musical como um todo. A proposta é focar nos artistas referentes 

música cristã, além de sua grande penetração regional em função da Comunidade Carismática 

ligada a Canção Nova. Profissionalmente a escolha do projeto vai proporcionar ao aluno 

experiência na área de desenvolvimento e criação de conteúdos de web, as aulas em sala, em 

especial nas de produção multimídia servindo de suporte para por em prática o site, além de 

possibilitando a prática dos conteúdos teóricos aprendidos em sala. Esta pesquisa é de cunho 

bibliográfico da área como livros, periódicos, artigos da internet entre outros. Contudo é importante 

destacar o incentivo da produção para a convergência da informação musical sendo de fácil acesso 

para quem procura. 
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Resumo do Trabalho: 
A arte de manipular consciências: Este estudo tem como objetivo analisar o contexto midiático por 

meio do Conto de Platão “O mito da Caverna”, sua persuasão por meio de leis estudadas, 

especificadamente a Gestalt e como a edição televisiva pode interferir em nossas decisões. Ele se 

justifica no despertar e alertar o telespectador para a ampla visão que a mídia exerce em nosso meio. 

Através de recursos que temos na edição, podemos manipular a visão real do fato para se obter, ou 

não, uma segunda visão. Sendo isto subjetivo, a idéia que é gerada pela mídia é a idéia que foi 

gerada de uma mente. Construir o fato vivenciado por nossas mentes não é fácil, para isso, temos 

que vivenciá-la na consciência que nos torna racionais. Este estudo não se depara com a técnica e 

tipo de aparelhagem manual de uma edição linear ou não, mas sim o processo de formulação 

sustentável de organização de Objetos, cores e as mensagens que os mesmos proporcionam. 

Organizar teorias, fatos, informações e dados significantes ao emissor de uma mensagem, de modo, 

que o receptor a entenda de maneira clara e expressiva. Platão nos mostra, em sua teoria “A alegoria 

da caverna”, que podemos fazer a seguinte relação com a comunicação no sentido televisivo: A 

televisão transmite os conteúdos que são atenciosamente selecionados pelos diretores e editores 

pondo em vista do espectador a verdade que os mesmos propõem. “Acreditar que existe outra 

verdade além da que conhecem.” A explanação será realizada á luz de GOMES Filho, 2000, 

CITELLI, Adílson 2002, SCHULTZ, Sydney Ellen 2000. Esta pesquisa é de cunho biográfico. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho tem como objetivo criar a partir desse projeto, o interesse pela leitura através de uma 

produção áudio visual para TV, e também criar novo meios de interação com o público, através do 

fenômeno das redes sociais. Estudos do IBGE de 2008 apontam que 13% da população brasileira 

ainda permanecem analfabetas, e que a grande maioria dos brasileiros lêem menos de um livro por 

ano. Muitos estudos realizados no país, pelas as mais diversas instituições, tem revelado a grande 

dificuldade que os brasileiros têm em adquirir o bom hábito da leitura.Observando a necessidade de 

criar novos meios de estimular o interesse pelos livros,surgiu a idéia de colocar o jovem em contato 

com obras literárias consagradas da literatura universal, através de um seriado de 

televisão,produzido em temporadas,que utilizaria uma linguagem dinâmica e inovadora a qual os 

jovem se identifiquem, incentivando leitura dos mesmos.A falta de interesse e aversão que os 

brasileiros possuem pelos livros, o que acarreta (a falta do hábito da leitura) a dificuldade de 

compreender o mundo que o cerca, podendo ser manipulado pelas mídias, enganado pelo mundo 

capitalista. A leitura além de ampliar o vocabulário, transportar para lugares que talvez as pessoas 

nunca chegarão a ir, abrir as mentes das pessoas, pois ler é como fazer exercício físico (se você fizer 

sempre, o ritmo é acelerado. Com a leitura, a mente, o raciocínio torna-se mais rápido do que as 

pessoas que não têm o hábito). 
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Resumo do Trabalho: 
Este artigo terá como objetivo mostrar a influência das propagandas no consumo de alimentos para 

crianças, neste caso, propagandas televisivas. Nos intervalos na TV, os apelos publicitários têm 

aparecido com grande freqüência, por isto este estudo se justifica. Para tanto, os anúncios 

publicitários serão analisados à luz de Citelli (2005) e Carvalho (2003) quanto à linguagem 

utilizada, técnicas de marketing, psicologia aplicada, e sua repercussão que atinge direta e 

indiretamente no consumo de tais alimentos, avaliando assim seus pontos positivos e negativos, 

principalmente verificando se eles estão de acordo com as novas normas éticas do Conar, em 2006. 

A metodologia se dará por meio da pesquisa bibliográfica e coleta de cinco anúncios voltados à 

criança. Segundo estas novas normas, os anúncios não podem usar verbos no imperativo, tampouco 

ter crianças e adolescentes sugerindo a compra de forma direta. 
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Resumo do Trabalho: 
A publicidade na televisão voltada às crianças influencia de tal forma a fazer a garotada gritar, 

chorar, até que os pais comprem o produto. Os comerciais influenciam tanto que crianças não 

desviam em momento algum a atenção da TV. Sobre isso, publicitários trabalham psicologicamente 

o emocional desse público, que ainda não tem embasamento para uma decisão de compra. Cabe, 

portanto, revelarmos com análises mais aprofundadas o que fazem esses profissionais para que 

essas crianças tornem-se cada vez mais consumistas. 80% da influência de compra dentro de uma 

casa vêm das crianças, e a maior dificuldade dos pais é que eles conversam com seus filhos de vez 

em quando, enquanto a publicidade fala com os garotos todos os dias. A criança não sabe que o 

desejo do produto não é real, e sim implantado sobre ela, e a rejeição da compra por parte dos pais 

faz com que ela os veja como vilão, como se eles fossem quem negasse esses desejos. O Brasil não 

tem leis especificas para controlar as propagandas dirigidas ao público infantil, diferente de outros 

países. Um projeto de autoria do Deputado Marcelo Matos (PDT/RJ) quer fim da publicidade 

infantil na TV das 7h às 22h. De acordo com a ANVISA (dados de 2006), 30% da população 

infantil brasileira já estão com sobrepeso e 15% obesa. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 

quase 80% dos pais de crianças de até 11 anos acreditam que a publicidade de fast food e outros 

alimentos não saudáveis prejudicam os hábitos alimentares de seus filhos. Detalhadamente, 

estaremos discutindo quais as abordagens e técnicas dos publicitários para tal influência, 

comentando sobre comerciais e mensagens subliminares, além de falar das conseqüências da 

publicidade em filmes e desenhos, já que profissionais de marketing trabalham sobre duas 

abordagens: a direta, que são os personagens que as crianças encontram nas lojas para comprar, e a 

indireta, que é o merchandising, o qual a criança vê no desenho ou no filme um produto e compra o 

mesmo na loja. A análise será baseada em vídeos e artigos que levantam a questão da falta de 

fiscalização e de maior atenção ao tema. 
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A DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA E SUAS CONSEQUENCIAS JURÍDICAS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
 

Alex Lino Silva  
alexlinosilva@gmail.com 

Universidade Salesiana de Lorena - UNISAL 
 

Orientador: Prof. Antônio Sávio Pinto 
 
Resumo do Trabalho: 
Após a clonagem da ovelha Dolly em 1997 bem como o mapeamento do genoma humano em 2000, 

os benefícios que podem advir do avanço científico no âmbito da Genética e da Engenharia 

Genética são imensuráveis. Mas alguns podem ser citados como: curas de doenças de origem 

genética, incuráveis até o presente momento; produção de alimentos em larga escala com utilização 

de menor quantidade de terra; o melhoramento das raças de animais transgênicos mediante aumento 

de seu desempenho e produtividade; medicina preditiva; Terapia Gênica, etc. Entretanto, vários 

dilemas jurídicos, éticos, morais e sociais passaram a assombrar a humanidade, já que o acesso às 

informações genéticas poderá levar à criação de uma nova categoria de doentes: “os sadios 

doentes”conforme bem expõe Gisele Echterhoff (Direito à Privacidade dos dados Genéticos, p.118). 

Isso, sem mencionarmos a eugenia, o determinismo genético, a discriminação genética nas relações 

de emprego e nos seguros de saúde e de vida como ocorrem em larga escala nos EUA. Somem-se a 

isso os possíveis bilhões que laboratórios e empresas farmacêuticas já estão ganhando com esses 

avanços e temos o patenteamento dos genes, outra polêmica posto que a UNESCO considerou o 

Genoma Humano patrimônio da humanidade (artigo1 – Declaração Universal sobre o Genoma 

Humano e os Direitos Humanos). Tudo isso leva ao que se denomina “Biopoder”, o que nos dizeres 

de Gisele Echterhoff nada mais é que a materializando de tais conhecimentos em lucros em nossa 

sociedade e deixando a melhoria da qualidade de vida em segundo plano (ECHTERHOFF, op. Cit., 

p. 69). A questão suscitada é que esse conhecimento espantoso trouxe à tona vários problemas que 

merecem uma atenção ético-jurídica especial, uma vez que “ao analisarmos a questão na ótica da 

privacidade face aos avanços nessa seara bem como as diversas e perversas possibilidades de 

utilização de tais informações com intuito discriminatório e eugênico” (ECHTERHOFF, op. Cit., p. 

95) as coisas ficam realmente sérias já que em nosso Ordenamento Jurídico Pátrio isso não é crime! 

Portanto, quais os limites de nossa legislação no tocante ao tema em análise? Qual a 

responsabilidade de quem se utilizar de informações genéticas em prejuízo de outrem? Nossas 

legislações poderão evitar que tais avanços não acarretem problemas inesperados? O que fazer? A 



 
quem cabe agir? Quais os limites dessa amada e simultaneamente temida revolução? São a essas 

questões que buscaremos responder. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PEDAGOGOS POR MEIO DO BLOG 
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Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Maria Cristina Marcelino Bento 
 
Resumo do Trabalho: 
A tecnologia está sempre progredindo, e cada dia mais fazendo parte do dia-a-dia de todos. As 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm contribuído facilitando na troca de inform 

ações e conhecimentos, e na educação isso não deve ser diferente, por isso elas devem ser utilizadas 

como recurso pedagógico e serem inseridas no cotidiano das escolas já que oferecem várias 

ferramentas que podem colaborar para o ensino. O uso do blog pode ser uma boa opção de recurso 

pedagógico para a formação continuada de pedagogos propiciando troca de experiências, de 

conhecimento, de dúvidas e muito mais. Isso mostra que ele pode ser um recurso de muitos 

benefícios no processo educacional. Blogs são páginas da internet atualizadas regularmente por uma 

pessoa ou um grupo. Temáticos ou não, eles podem trazer textos, imagens, áudios, vídeos, gráficos 

e quaisquer arquivos multimídia. E, o nome vem da contração de duas palavras em inglês, ‘web’, de 

world wide web, e ‘log’, que pode ser traduzida como registro. Devido à rápida evolução da 

sociedade o pedagogo deve se aprimorar e se adaptar às mudanças que ocorrem, e a partir disso 

considerar a necessidade de uma formação cont ínua. E pensando nos desafios dos tempos atuais e 

que a tecnologia pode ajudar bastante para o avanço da educação, gera-se a questão: Como se dará a 

formação continuada de pedagogos por meio de um blog? A pesquisa de natureza exploratória e 

análise qualitativa tem os seguintes objetivos: apresentar o conceito de blog; demonstrar as 

possibilidades do uso do blog como ferramenta pedagógica para a formação continuada de 

pedagogos; possibilitar ao pedagogo uma reflexão de que sua formação precisa ser um processo 

ininterrupto. A contribuição desse projeto se dá pela relevância de que a tecnologia, nesse caso a 

ferramenta do blog, pode ser utilizada como recurso pedagógico e como uma alternativa para a 

formação continuada do pedagogo. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP da FATEA. Os 

sujeitos que participam desta pesquisa são alunos, ex-alunos e profissionais de um curso de 

Pedagogia. A pesquisa desenvolve-se mediante a estruturação do blog, convite aos sujeitos para par 

ticiparem/interagirem no Blog “Pedagogos blogando”. Os sujeitos convidados mostram-se 

interessados em conhecer e a aprender a utilizar a ferramenta e para sua formação. 
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FORMAÇÃO DO PEDAGOGO-DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO INÍCIO DE 

CARREIRA EM AMBIENTE ESCOLAR 
 

Carlita Dias de Andrade Fontes dos Santos 
caelita_andrade@yahoo.com.br 

Selma Rodrigues de Olinda 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Maria Cristina Marcelino Bento 
 
Resumo do Trabalho: 
O início de carreira docente compreende desafios e possibilidades de atuação. O professor inicia sua 

jornada e pode ter tido as primeiras experiências profissionais em período de estágio. Mediante a 

Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 art. 62, a formação do professor é função obrigatória dos 

cursos de pedagogia, então o pedagogo é o professor da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. Desta forma, há uma mudança na história da formação docente e na história do curso 

de Pedagogia no Brasil. Esta diferenciação na formação do professor não elimina os desafios e 

possibilidades da atuação, ela mantém o desafio em equilibrar a relação teoria/pratica e modificando 

o curso de pedagogia. A presente pesquisa buscou responder a seguinte indagação: O que o 

pedagogo considera desafio em sua carreira docente após o término de sua formação acadêmica? A 

pesquisa de natureza exploratória e análise qualitativa tem os seguintes objetivos: apresentar de 

forma sucinta a história do curso de Pedagogia no Brasil; investigar as principais possibilidades e 

desafios enfrentados no início da carreira docente. O referencial teórico do estudo está 

fundamentado em pesquisa bibliográfica, a partir da legislação nacional referente ao tema e nas 

idéias de:Freire, Libâneo e Pimenta. O estudo foi realizado em duas escolas municipais do estado de 

São Paulo. Participaram desta pesquisa vinte e três sujeitos, que aceitaram e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, responderam a um questionário elaborado pelas pesquisadoras. O 

anonimato foi mantido, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP da FATEA. Conclui-se 

mediante os sujeitos entrevistados para esta pesquisa que o desafio no início da careira docente é a 

superação do sentimento de “medo”, “ansiedade” e “insegurança” em acertar e ser aceito pelos 

pares, alunos e seus familiares e demais profissionais da escola. 
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OS LIVROS DA BIBLIOTECA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I: UM 

ESTUDO COMPARATIVO 
 

Samantha Maria Guimarães Dias Fernandes 
Priscila.samanthatcc@gmail.com 
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Orientador: Prof. Maria Cristina Marcelino Bento 
 
Resumo do Trabalho: 
Conforme publicado no Ministério da Educação (MEC) há um programa de distribuição de livros 

para as escolas publicas. O Programa Nacional da Biblioteca da Escola (PNBE) que é executado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (FNDE), este tendo a responsabilidade de coletar 

amostras e realizar o controle da qualidade dos livros de acordo com as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Segundo o PNBE, em 2011 mais de trinta 

milhões de estudantes serão beneficiados pelo programa Biblioteca da Escola. No primeiro semestre 

de 2011, dez milhões de livros de literatura serão enviados para as escolas publicas de ensino 

fundamental (49.799 unidades de ensino no 6º ao 9º ano) e de ensino médio (17.830 escolas). Os 

acervos terão titulo de diversos gêneros literários, como contos, crônicas, romances, poemas e 

histórias em quadrinhos.De acordo com o MEC (2010), dados do Censo Escolar 2009 revelam que 

a maioria das escolas públicas da educação básica, e parte dos estabe lecimentos privados, não têm 

bibliotecas. Das 152.251 escolas de ensino fundamental, 52.355 tem bibliotecas (e 99,8 mil não 

têm); no ensino médio, das 25.923 escolas, 18.751 tem biblioteca (7,1 mil não têm). O estudo 

buscou responder a seguinte indagação: Com que frequência os alunos do Ensino Fundamental 

utilizam a biblioteca escolar? A pesquisa de natureza exploratória e análise qualitativa tem os 

seguintes objetivos: conhecer o funcionamento de uma biblioteca escolar municipal e de uma escola 

particular; apresentar como é formada uma biblioteca escolar; conhecer o(s) objetivo(s) de uma 

biblioteca escolar; desvendar as propostas de utilização de duas bibliotecas escolares (Pública – 

Privada); verificar com que freqüência os alunos vão à biblioteca; verificar se os alunos lêem 

apenas livros que são solicitados pelos professores, ou lêem livros além dos obrigatórios. O projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo CEP da FATEA. Participaram desta pesquisa 27 sujeitos – alunos e 

fun cionários da biblioteca escolar - que responderam a um questionário elaborado pelas 

pesquisadoras. Conclui-se que não há diferença da frequência e do uso da biblioteca escolar entre a 

escola pública e a escola privada; os alunos vão á biblioteca uma vez por semana, quando a 

professora “manda”, pois há avaliação do livro, ou quando tem um projeto de leitura,lêem os livros 



 
solicitados pelos professores e gostam de ler “contos de fada”. As diferenças encontradas entre a 

biblioteca escolar pública e a privada estão relacionadas a doação de livros - e horário de 

funcionamento. 
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BEBETECA ESTIMULO A FORMAÇÃO DO LEITOR – UM ESTUDO EM CRECHES 
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Maria Nicélia dos Santos 
nicelia.cruz@gmail.com 

Vera Lúcia Casemiro 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Maria Cristina Marcelino Bento 
 
Resumo do Trabalho: 
A competência de um leitor se dá a partir do momento em que o mesmo consegue interpretar o que 

está claro ou subentendido em um texto. Ler aumenta o contato com o mundo e com as experi 

ências de vida, sendo que para isso, a leitura tem que se tornar interessante e desafiadora. Da mesma 

forma, o prazer e o interesse da criança pela leitura, se dará através das experiências vividas, 

também, durante sua formação infantil. Desde o final dos anos 80, o tema bebeteca tem se tornado 

objeto de estudo de especialistas da área da educação. A palavra bebeteca surgiu pela primeira vez 

em Julho de 1987, durante a realização da 5ª Conferência Européia de Leitura realizada em 

Salamanca na Espanha. A bebeteca é um espaço especial, que permite a criança ter interação com o 

mundo mágico dos contos e historias infantis. O início de um conto ou história permite a criança a 

viajar na fantasia, transportando-a de sua realidade a um mundo mágico onde as fadas, os dragões, 

cavalos dourados, são personagens que fazem parte de seus sonhos e de seu mundo imaginário. 

Contar e ouvir historia é uma possibilidade literária de aprendizagem e uma atividade de suma 

importância na vida dos pequenos leitores. O estudo buscou responder a seguinte indagação: como 

a bebeteca pode auxiliar a formação do leitor? A pesquisa de natureza exploratória e análise 

qualitativa tem os seguintes objetivos: ampliar a organização do trabalho pedagógico para bebes; 

apresentar, uma possibilidade do estímulo à leitura com crianças pequenas; descrever a 

possibilidade da criação de uma bebeteca para os educadores(pais; familiares e/ ou professores.); 

descobrir se em creches de uma cidade da região vale Paraibana do Sul do estado de São Paulo 

existe bebeteca. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP da FATEA. Participaram desta 

pesquisa 14 sujeitos, foi garantido o anonimato aos mesmos. Os participantes desta pesquisa – 

agentes educacionais de creche afirmaram não conhecer uma bebeteca. Conclui-se que a bebeteca 

poderá auxiliar na formação de leitores na medida em que os livros estejam disponíveis para os 

bebes poderem interagirem com diferentes tipos de livros. 
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Orientador: Prof. Henrique Alckmin Prudente 
 
Resumo do Trabalho: 
O objetivo deste estudo é citar a importância dos jogos pedagógicos para o enriquecimento do 

desenvolvimento das inteligências múltiplas das crianças, pois no ato de brincar as crianças se 

desenvolvem. Foram usadas pesquisas bibliográficas para o desenvolvimento de jogos pedagógicos 

com a finalidade de estimular os alunos envolvidos, a inteligência, a dinâmica em grupo, a 

capacidade individual e o raciocínio lógico, através de regras estabelecidas pelo professor. O 

presente trabalho traz uma adequação dos saberes ao mundo dos jogos junto com a pedagogia 

auxiliando o desenvolvimento intelectual das crianças de uma maneira lúdica e com regras pré- 

estabelecidas. 
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Orientador: Prof. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo do Trabalho: 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a popularização do futebol através do rá dio. Nós, 

enquanto estudantes de jornalismo, gostaríamos de entender como ocorreu todo esse processo e 

como um esporte sem muito destaque em seu início tomou proporções tão grandes após começarem 

as transmissões radiofônicas.Como base para nossa pesquisa utilizaremos o livro “A bola está no 

ar” de Edileuza Soares ( 1994) e a metodologia aplicada será em forma de pesquisa bibliográfica. 
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A MONOCULTURA DO EUCALIPTO E SUA INFLUÊNCIA NO QUADRO SÓCIO 
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Resumo do Trabalho: 
Esse trabalho de pesquisa tem como objeto o estudo da monocultura do Eucalipto e sua influência 

no quadro sócio econômico e na paisagem rural e urbana do Município de Cruzeiro,SP. O objetivo 

geral do mesmo é demonstrar através de pesquisas bibliográficas, levantamento de dados e imagens 

de satélites, o impacto ambiental e social causado pela expansão do manejo do Eucalipto no Vale do 

Paraíba do Sul, mais precisamente no Município de Cruzeiro, SP. O objetivo especifico é 

demonstrar através de pesquisas, as dificuldades em conferir o que é fato ou mito em relação ao 

plantio e cultivo do Eucalipto, e como é possível através de fóruns, encontros e diálogos criar 

condições para que o manejo traga menos impacto sócio - econômico e ambiental. Após o estudo 

concluí-se que o envolvimento de todos é fundamental. Se hoje as empresas florestais cada vez mais 

atingem suas metas de produção e lucratividade, é graças à facilidade que encontram para uso e 

ocupação do solo. Essas empresas começam a ser convidadas a sentar-se à mesa de negociações, 

onde através de diálogos com ambientalistas e representantes da sociedade civil, traçam caminhos 

para uma gestão sustentável dos recursos naturais que preservem os interesses de todos. O 

município de Cruzeiro localiza-se num ponto estratégico para a formação do Corredor Ecológico. É 

possível conciliar o plantio do Eucalipto e a conservação ambiental, mas é preciso que haja 

mudanças de paradigmas, interesse por parte da sociedade, para derrubar o preconceito em busca de 

diálogos a favor da sustentabilidade. 

 
 
 
Palavra chave:  Eucalipto, Paradigmas, Impacto ambiental, Sustentabilidade. 
 
Inscrição como: Graduação 
Área: Humanas 
Curso: Geografia 
Modalidade: Oral 



 
ANÁLISE DAS PERSONAGENS DO DESENHO ANIMADO OS SIMPSONS 

 
Luís Aurélio Satim Plameira 

sluisaurelio@yahoo.com.br 
Wesley Almeida 
Izabella Sampaio 

Ana Carolina Simões Marcondes 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Neide Arruda 
 
Resumo do Trabalho: 
Compreender os diversos gêneros e formatos é importante para a formação do futuro profissional de 

Comunicação Social. O desenho animado Os Simpsons, um dos mais influentes da televisão 

mundial e com mais de vinte anos de apresentação ininterruptos, nunca foi analisado mais a fundo. 

Este estudo tem como objetivo estudar suas personagens, suas construções ideológicas e 

características, traçando assim seus perfis. Todo o desenvolvimento foi feita à luz do livro Como 

Analisar Narrativas da escritora Candida Vilares e será feito com base em dez capítulos do desenho. 
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Resumo do Trabalho: 
Nos diversos meios de comunicação impressa percebem-se canais voltados para o pú blico infanto-

juvenil, estudar as linguagens, elencar assuntos recorrentes e analisar as formas são ações essenciais 

para entender se tal jornalismo consegue, com eficiência, incentivar a leitura entre esse público. O 

objetivo do trabalho é estudar se os impressos estão familiarizados com as crianças e também se a 

linguagem utilizada os estimula a pensarem no bem estar da sociedade. Uma vez que José Marques 

de MELO (2002) considera o jornal um meio para o desenvolvimento da consciência cidadã, 

tornando as crianças não só leitoras de texto, mas do mundo. Tendo como base para o trabalho 

analisaremos o caderno “Folhinha” do Jornal Folha de S. Paulo. 
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Resumo do Trabalho: 
O objetivo deste trabalho é fazer um estudo comparativo entre uma notícia da mídia impressa e sua 

transposição para o meio audiovisual, neste caso por meio de um ví deo-clipe. Jeremy Wade Delle, 

foi notícia no jornal Five Horizons (5 H) em Richardson no Texas, quando se matou na frente de 

toda a sala com uma arma de fogo em 08 de janeiro de 1991 . Analisa-se com a notícia divulgada 

pela mídia impressa, sobre o fato, serviram como fonte de informação para a construção das 

linguagens audiovisuais por Mark Pellington em 1992. Buscam-se descobrir as analogias existentes 

entre as duas formas de discurso assim como a influência da linguagem musical, Lasbeck (2004) e 

Doc Comparato (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra chave:  Mídia impressa, Mídia audiovisual, Análise de transposição, Fato. 
 
Inscrição como: Graduação 
Área: Humanas 
Curso: Comunicação Social 
Modalidade: Oral 



 
TELENOVELA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DO PERFIL DO TELESPECTADOR 

 
Aline Aparecida Ribeiro 
alinertvfatea@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Neide Aparecida Arruda de Oliveira  
 
Resumo do Trabalho: 
Este estudo tem como objetivo relatar a história da telenovela brasileira e verificar qual influência 

da novela no comportamento dos telespectadores. Seguindo a explanação de que a televisão d 

omina silenciosamente todos os sentidos humanos pretende-se analisar este processo de persuasão, 

voltado para a área da telenovela. Esta pesquisa se deu devido ao cenário em que a telenovela está 

inserida no mercado brasileiro, sendo exportada para vários países, além é claro da notória paixão 

que os brasileiros possuem por este formato e de suas habilidades que se verifica a importância de 

analisar este gênero e seu formato e quais são os impactos deste gênero nos telespectadores. Sendo 

esta pesquisa de cunho bibliográfico tendo como referência em seu embasamento teórico o 

pesquisador Aronchi De Souza (2004), Pallotini (1998) e Campedelli (1987). 
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Inscrição como: Graduação 
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SOFTWARE EDUCATIVO COMO AUXÍLIO NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA: 
UMA EXPERIÊNCIA UTILIZANDO AS QUATRO OPERAÇÕES COM ALUNOS DO 4º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Rita de Cássia Costa Cortez 
ritinha_cortez@hotmail.com 
Viviane Barbosa de Oliveira 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Marcílio Farias da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
As dificuldades de aprendizagem decorrentes do modelo de ensino encontrado na s escolas e os 

avanços dos recursos tecnológicos são fatores que influenciam a educação matemática. Os alunos 

apresentam um grau de dificuldade relevante com relação ao ensino-aprendizagem, causado pela 

falta de motivação, de aulas monótonas e sem relação com o cotidiano. Ao mesmo tempo, os 

recursos tecnológicos vêm sendo inseridos na educação de forma crescente, trazendo resultados 

positivos para o ensino. Considerando tais fatores, este trabalho analisou o uso de software 

educativo como auxílio na aprendizagem de matemática, apresentando-o como uma possibilidade 

de tornar as aulas mais motivadoras aos alunos. Para verificar se essa utilização traz resultados 

positivos para o ensino-aprendizagem, buscou-se tal comprovação por meio de estudo de caso de 

natureza exploratória realizado com alunos do 4º ano do ensino fundamental I, utilizando como 

ferramenta o software educativo Tux, of Math Command. Realizou-se uma análise comportamental 

dos alunos na realização de operações m atemáticas em diferentes situações: resolvendo as 

operações em sala de aula, e utilizando o jogo no laboratório de informática. Na utilização do 

software, verificou-se uma atitude mais instigante dos alunos do que na resolução das operações em 

sala de aula. Esse interesse foi decorrente da associação do jogo feita pelos alunos, não como 

problema a ser resolvido e sim como algo prazeroso e significativo, em oposição ao ocorrido em 

sala de aula, momento em que prevaleceu a insegurança e a necessidade de apresentar soluções. A 

pesquisa possibilitou afirmação do questionamento apresentado neste trabalho, confirmando que a 

utilização do software educativo auxilia o processo de ensino-aprendizagem de matemática. 
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INCLUSÃO SOCIAL: EDUCADOR SUPERANDO LIMITES E VENCENDO 

PRECONCEITO 
 

Glaucilane Maria Martins da Silva Figueiredo 
marilanetcc@hotmail.com 

Marina Aparecida Caetano Nunes 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Neide Aparecida Arruda de Oliveira  
 
Resumo do Trabalho: 
A questão da inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais em todos os recursos da 

sociedade ainda é muito incipiente no Brasil. Movimentos nacionais e internacionais têm buscado 

um consenso para formatar uma política de inclusão de pessoas portadoras de deficiência na escola 

regular. Este estudo pretende promover uma reflexão sobre questões que possam contribuir para a 

prática do professor portador de necessidade especial visual. A elaboração deste trabalho surgiu a 

partir da leitura da reportagem da Revista Nova Escola, outubro 2006, cujo tema é “Educadores 

como você” que abordava a superação de professores portadores de necessidades especiais em sala 

de aula. A idéia de registrar o trabalho realizado com o professor possibilitará verificar, que embora 

haja ainda muito a ser feito na educação de cegos, trabalhos de qualidade estão sendo realizados. A 

partir de então, através da reportagem surgiu o questionamento: Como o educador portador de 

necessidade especial visual tenta superar as suas limitações no ambiente escolar? 
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TV CORPORATIVA NO MUNICÍPIO DE LORENA: UMA EXPERIÊNCIA 

 
Cassiano Ricardo Brezolin 
kall.brezolin@hotmail.com 

Luiz Ferla 
José Rubens 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Jefferson Moura  
 
Resumo do Trabalho: 
Este estudo tem como objetivo explicitar o poder que uma TV Corporativa pode exercer sobre uma 

comunidade. Ele se justifica com a cidade de Lorena sendo ela localizada no eixo Rio/São Paulo, 

com um grande acervo histórico, cultural e religioso; além de inúmeros pontos turísticos naturais, 

ainda pouco conhecidos pelos moradores da cidade. Parte disto se deve a má divulgação ou mesmo 

pela falta de interesse dos munícipes. A partir daí, verificando esta realidade, pretendemos abraçar 

esta causa e divulgar de uma forma sutil, impar e inovadora o município de Lorena. A explanação 

será realizada á luz de GALLO (2003), ARONCHI (2004), BONASIO (2002). Esta pesquisa é de 

cunho bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  TV corporativa, Regionalismo, Lorena. 
 
Inscrição como: Graduação 
Área: Humanas 
Curso: Comunicação Social 
Modalidade: Oral 



 
A TELEVISÃO POR DETRÁS DAS CÂMERAS 

 
Renata de Souza Benedito 

Renata.souza.rtv@gmail.com 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador: Prof. Jefferson Moura  
 
Resumo do Trabalho: 
Esta pesquisa tem como objetivo explicitar as diversas funções existentes na área televisiva 

enfatizando a equipe operacional que atua em um switcher. Vendo que muitos telespectadores não 

têm conhecimento do quê é um switcher, não sabem como são os bastidores de um programa 

televisivo, fez-se a escolha de elaborar e apresentar esta pesquisa bibliográfica que mostra a 

tamanha responsabilidade de trabalhar a imagem e o áudio, de maneira eficiente, para que o público 

possa captar a mensagem sem nenhum ruído e, assim, fustigar no telespectador um novo olhar sob 

este veículo de comunicação ao apresentar as funções que não são tão divulgadas. A explanação 

será realizada a luz de Stasheff, Edward et al. (1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Televisão, Funções, Switcher. 
 
Inscrição como: Graduação 
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SONHOS: UMA FERRAMENTA DO UNIVERSO JOVEM 

 
Ralphy Batista dos Santos 

ralphybdh@gmail.com 
Thamyres Yumi Corte-Real Santos Kubo 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Jefferson Moura  
 
Resumo do Trabalho: 
A Filosofia nos ensina que a felicidade é a causa de desejos realizados na vida de uma pessoa. 

Todas as pessoas em cada fase de sua vida possuem o desejo de realizaç ão, com isso o ser humano 

está em constante busca. Este estudo tem como objetivo explicitar a temática do sonho na vida das 

pessoas (como realização de desejos) fazendo uma ligação com o comportamento atual dos 

adolescentes. A importancia de trabalhar a temática do sonho com os jovens está na identificação 

que eles têm com o assunto. A explanação será realizada a luz de BOSCH (1998), FURTADO 

(1999), CALLIGARIS (1998), CORTE-REAL (2009), MENNINGER (1970). Esta pesquisa é de 

cunho bibliográfico. Será possível que um ser humano consiga realizar todos os seus desejos, para 

que assim possa ser verdadeiramente feliz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Sonhos, Realização, Adolescentes. 
 
Inscrição como: Graduação 
Área: Humanas 
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CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 
 

Ana Cláudia Martins Cazeiro 
anaclaudiacacau@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Carolina Arantes Pereira  
 
Resumo do Trabalho: 
Interdisciplinaridade é o diálogo entre as diversas áreas de conhecimento, por meio da interação 

entre disciplinas, e, sobretudo, de pessoas. As discussões acerca da ação interdisciplinar nas escolas 

geram infindáveis questionamentos, porém, para que qualquer mudança de paradigma ocorra no 

âmbito escolar é fundamental que inicialmente esta mudança ocorra no meio científico e 

universitário. No meio científico porque é preciso estudos e pesquisas para fundamentar as 

concepções e no meio universitário porque é o local em que ocorre a formação docente. As ações 

interdisciplinares no curso de Pedagogia podem fomentar a interdisciplinaridade entre seus alunos, 

futuros profissionais da educação, para que possam exercitá-las em sua prática pedagógica. A 

presente pesquisa objetiva enfatizar a interdisciplinaridade no Curso de Pedagogia como fator 

essencial na formação de futuros professores, bem como analisar a prática interdisciplinar no curso 

de Pedagogia. A metodologia utilizada foi revisão de literatura e pesquisa participante, em que 

pesquisadores e sujeitos da pesquisa fazem parte da reflexão e mudança da realidade. Como 

resultado da pesquisa fora m criados os Encontros Pedagógicos Interdisciplinares, momentos em 

que alunos e professores de Pedagogia têm espaço para refletir e gerar iniciativas interdisciplinares. 
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A DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COMO FOMENTO AO 

EMPREENDEDORISMO AUDIOVISUAL 
 

Gustavo Monteiro da Silva Carlos 
gu_monteiro13@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

Orientador: Prof. Alacir Gonçalves de Arruda  
 
Resumo do Trabalho: 
O processo de democratização da comunicação é essencial para que exista uma comunicação 

verdadeiramente social e democrática para a população, respeitando claramente a liberdade de 

expressão. Esses aspectos colocados, são cotidianamente defendidos pelos veículos dominantes na 

comunicação do país para certificarem a credibilidade dos seus respectivos serviços, que são 

responsáveis por informar e formar opinião. Aproveitando-se dessa influência midiática, grupos 

compostos por uma minoria ínfima da população, direcionam seus investimentos e interesses para a 

aquisição de emissoras de rádio, TV, jornais, revistas e formam uma oligarquia comunicacional 

responsável por informar a população de acordo com os próprios interesses, eliminando qualquer 

conteúdo que transmita idéias divergentes do que esses grupos decidem como necessário para o 

conhecimento da sociedade. Essa ditadura existente na comunicação brasileira, além de alhear os 

que não detêm do devido discernimento para questionar, também atinge maioria dos estudantes da 

área e barra iniciativas empreendedoras que possam confrontar ou colocar em risco a superioridade 

desses grupos no poder da comu nicação. Contudo, essa reformulação social da comunicação no 

Brasil só será possível quando todos notarem a importância dessa democratização para um 

desenvolvimento crítico e cultural e, a partir disso, buscarem alternativas para empreender e criar 

linhas comunicacionais plurais, atendendo a diversidade cultural, ideológica e étnica existente no 

país. 
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UTILIZAÇÃO DE HIDROLISADO HEMICELULÓSICO PARA PRODUÇÃO DE 

ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 
 

Sabrina Evelin Martiniano 
sabrinaem_20@yahoo.com.br 
Rafael Rodrigues Philippini 
Danielle Uchimura Pascoli 

Escola de Engenharia de Lorena – EEL -USP 
 
 

Orientador: Prof. Sílvio Silvério da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
Os materiais lignocelulósicos constituem uma fonte alternativa de energia, sendo menos poluentes 

que os combustíveis derivados de resíduos fósseis. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-

açúcar e o segundo maior produtor de etanol, precedido apenas pelos Estados Unidos. São geradas 

anualmente milhões de toneladas de bagaço, sendo uma parte destinada à queima para a geração de 

energia para a própria indústria sucroalcooleira e o restante acumulado, constituindo um problema 

ambiental. A produção de etanol de segunda geração é uma das formas de se agregar valor ao 

material, a partir da hidrólise do bagaço e obtenção do hidrolisado resultante, o qual é constituído 

por diversos açúcares, principalmente do tipo pentose. O bagaço de cana é composto principalmente 

por celulose, hemicelulose lignina, mas também estão presentes cinzas e extrativos, estes últimos 

em menor quantidade. Dur ante o processo de hidrólise, o bagaço é submetido a altas temperaturas 

durante um tempo variável, utilizando-se um ácido, frequentemente o sulfúrico, como catalisador. 

Após a hidrólise ácida, obtêm-se um hidrolisado hemicelulósico rico em açúcares de cinco 

carbonos, que pode ser fermentado por leveduras com metabolismo específico para pentoses, como 

as pertencentes às espécies Candida shehatae, Spathaspora arborariae e Scheffersomyces (Pichia) 

stipis, para a produção de etanol. Nesse contexto, este trabalho apresenta, de forma sistêmica e 

concisa, a importância e o modo de obtenção do etanol de segunda geração a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar. (Agradecimentos à FAPESP e CAPES). 
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COMPOSIÇÃO DA BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA E PRINCIPAIS PRODUTOS 

DERIVADOS DA ETAPA DE PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO 
 

Luma Cláudio da Silva Rodrigues Soares 
luma_soaresb@hotmail.com 
Danielle Uchimura Pascoli 

Escola de Engenharia de Lorena – EEL - USP 
 
 

Orientador: Prof. Sílvio Silvério da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
A biomassa lignocelulósica é proveniente de resíduos agroflorestais, gramíneas e madeira e pode 

ser utilizada em processos biotecnológicos de obtenção de bioprodutos. Os resíduos 

lignocelulósicos são compostos, principalmente por celulose e hemicelulose, que correspondem a 

polímeros de carboidratos; e por uma macromolécula aromática, a lignina. Essas três frações 

encontram-se intimamente associadas na parede celular vegetal. Essa biomassa vegetal é fonte 

abundante e renovável de açúcares para produção de etanol por via fermentativa, o denominado 

etanol de 2º geração. Contudo, devido a forte associação da celulose e da hemicelulose com a 

lignina na parede celular, uma etapa de pré-tratamento é requerida para que esses carboidratos se 

tornem acessíveis ao processo de fermentação etanólica. O pré-tratamento tem como objetivo 

aumentar a área de superfície interna do substrato e solubilizar a hemicelulose e/ou lignina, 

conduzindo ao fracionamento dos 3 principais componentes da parede celular. Para isso, vários 

métodos físicos e químicos de pré-tratamento podem ser utilizados como a explosão a vapor, o 

tratamento com solventes, com peróxido de hidrogênio, entre outros. Dentre estes métodos, destaca-

se o pré-tratamento ácido que é conduzido sob altas temperaturas e pressões e o tempo de reação 

pode durar alguns segundos ou até mesmo alguns minutos. O ácido sulfúrico (H2SO4) é o 

catalisador mais utilizado, mas o ácido clorídrico (HCl) e o ácido nítrico (HNO3) também podem 

ser empregados. Durante o pré-tratamento ácido, além dos açúcares, uma grande quantidade de 

compostos tóxicos para a fermentação também é formada e liberada nos hidrolisados. Este trabalho 

tem como objetivo apresentar os compostos mais comumente liberados durante a etapa de pré-

tratamento ácido e as concentrações que os mesmos se encontram nos hidrolisados hemicelulósicos. 

Agradecimentos a FAPESP, CNPq e CAPES. 
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NOVA PROPOSTA DE OBTENÇÃO DE BIOETANOL A PARTIR DE HIDROLISADO 
HEMICELULÓSICO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM BIORREATOR STR 

TIPO CESTA OPERANDO COM CÉLULAS IMOBILIZADAS 
 

Thais Suzane dos Santos Milessi 
thais.milessi@gmail.com 

Escola de Engenharia de Lorena – EEL - USP 
 
 

Orientador: Prof. Sílvio Silvério da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
Os biocombustíveis, como o etanol de segunda geração, têm despertado um grande interesse 

mundial devido à crescente busca por fontes de energia limpa e de origem renovável. Dentre os 

principais matérias-primas estudadas atualmente como via alternativa para a produção de bioetanol 

estão os materiais lignocelulósicos. Os resíduos lignocelulósicos, como o bagaço de cana-de-açúcar, 

são constantemente acumulados no ambiente, representando perda de valiosos recursos, além de 

resultar em problemas ecológicos, sendo assim fundamental que se desenvolvam trabalhos de 

pesquisa cujo objetivo seja o aproveitamento destes resíduos. A levedura Pichia stipitis NRRL Y-

7124 é uma das poucas leveduras fermentadoras de xilose a etanol, possuindo significativos 

rendimentos e certa tolerância ao etanol. Não existem relatos de estudos envolvendo a utilização 

desta levedura na produção de bioetanol em sistemas com células imobilizadas. Considerando a 

grande importância dos processos operados com células imobilizadas na obtenção de m elhores 

rendimentos e produtividades, este trabalho visa avaliar condições adequadas de imobilização desta 

levedura em alginato de cálcio para a produção de etanol a partir de hidrolisado hemicelulósico 

ácido de bagaço de cana-de-açúcar em biorreator de mistura (STR) tipo cesta. Este trabalho 

fortalecerá os estudos de obtenção de etanol de segunda geração e contribuirá para se estabelecer 

um novo processo fermentativo que contribuirá para o programa de biocombustíveis e bioenergia 

do Brasil. 
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Orientador: Prof. Sílvio Silvério da Silva 
 
Resumo do Trabalho: 
Muitas variedades de cana-de-açúcar têm sido produzidas por centros de biotecnologia, visando 
mudas com maior resistência a pragas e maior potencial genético. A cultura de cana-de-açúcar 
brasileira gera anualmente, como subproduto, milhões de toneladas de bagaço. Dentro desse 
contexto, a utilização de açúcares oriundos da biomassa vegetal para a produção de etanol 
combustível demonstra-se viável, devido ao impasse alimento versus combustível, ao crescente 
mercado agroindustrial e ao mercado de carros flex, que atualmente corresponde a 90% da frota 
nacional. Os principais componentes estruturais do bagaço de cana-de-açúcar são a celulose e a 
hemicelulose (açúcares), além da lignina. Esses componentes são responsáveis pela integridade 
física do vegetal. Alguns extrativos também podem ser encontrados, como, por exemplo, amidos, 
graxas e resinas. Para averigua ção dos principais componentes químico-estruturais do bagaço é 
necessária a remoção dos extrativos. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a remoção 
dos extrativos presentes em diferentes variedades de bagaço de cana-de-açúcar, uma vez que podem 
influenciar na quantificação dos teores de celulose, hemicelulose e lignina. Para a realização dos 
experimentos foram utilizadas 5 variedades diferentes de bagaço (CTC-9; CT99-1906; SP81-3250; 
RB86-7515 e CT99-1902), gentilmente cedidas pelo Centro de Tecnologia Canavieira – CTC, 
Piracicaba. Em triplicata, aproximadamente 4g (massa seca) de cada variedade de bagaço de cana-
de-açúcar foram acondicionados em envelopes de papel filtro, lacrados e colocados em extrator do 
tipo Soxhlet. As amostras foram então lavadas com 800 mL de solução aquecida por manta térmica. 
A solução foi então evaporada e prontamente condensada por condensador do tipo bola. O processo 
se repetiu por 24h para água e, 24h para etanol, havendo troca da so lução a cada 12h. Após esse 
processo, as porções sólidas obtidas foram acondicionadas em estufa a 105 °C para averiguação da 
remoção de extrativos pela diferença mássica entre as amostras in natura e as amostras extraídas A 
remoção de extrativos das amostras de bagaço de cana-de-açúcar in natura apresentou valores 
médios correspondentes a 15%. A extração do material in natura para a caracterização química do 
bagaço de cana-de-açúcar é imprescindível, uma vez que a presença de tais extrativos pode gerar 
alterações nos percentuais composicionais da biomassa. (Agradecimentos FAPESP). 
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Resumo do Trabalho: 
A biomassa lignocelulósica é proveniente de resíduos agroflorestais, gramíneas e madeira e pode 

ser utilizada em processos biotecnológicos de obtenção de bioprodutos. Os resíduos 

lignocelulósicos são compostos, principalmente por celulose e hemicelulose, que correspondem a 

polímeros de carboidratos; e por uma macromolécula aromática, a lignina. Essas três frações 

encontram-se intimamente associadas na parede celular vegetal. Essa biomassa vegetal é fonte 

abundante e renovável de açúcares para produção de etanol por via fermentativa, o denominado 

etanol de 2º geração. Contudo, devido a forte associação da celulose e da hemicelulose com a 

lignina na parede celular, uma etapa de pré-tratamento é requerida para que esses carboidratos se 

tornem acessíveis ao processo de fermentação etanólica. O pré-tratamento tem como objetivo 

aumentar a área de superfície interna do substrato e solubilizar a hemicelulose e/ou lignina, 

conduzindo ao fracionam ento dos 3 principais componentes da parede celular. Para isso, vários 

métodos físicos e químicos de pré-tratamento podem ser utilizados como a explosão a vapor, o 

tratamento com solventes, com peróxido de hidrogênio, entre outros. Dentre estes métodos, destaca-

se o pré-tratamento ácido que é conduzido sob altas temperaturas e pressões e o tempo de reação 

pode durar alguns segundos ou até mesmo alguns minutos. O ácido sulfúrico (H2SO4) é o 

catalisador mais utilizado, mas o ácido clorídrico (HCl) e o ácido nítrico (HNO3) também podem 

ser empregados. Durante o pré-tratamento ácido, além dos açúcares, uma grande quantidade de 

compostos tóxicos para a fermentação também é formada e liberada nos hidrolisados. Este trabalho 

tem como objetivo apresentar os compostos mais comumente liberados durante a etapa de pré-

tratamento ácido e as concentrações que os mesmos se encontram nos hidrolisados hemicelulósicos. 
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Resumo do Trabalho: 
A expectativa de vida aumentou estrondosamente durante os últimos séculos, sendo que em 2030 as 

p essoas com mais de 65 anos de idade passarão a ser cerca de 20% da população em comparação 

com os 13% em 2001. O processo irreversível do envelhecimento é um fato, que deve ser melhor 

compreendido principalmente nessa época, em que o nosso pais tem um crescente número da 

população idosa. O fato de envelhecer não acarreta a morte, mais sim uma fase da vida que se segue 

com mudanças biopsicossociais, é quando estamos no auge da maturidade, quando nossos atos e 

ações são vistos com delicadeza. O bem estar de uma pessoa idosa depende de fatores físicos, 

mentais, sócias e ambientais, com isso a medida que se envelhece gera aumento de doenças 

crônicas, que pode provocar ou levar a incapacidade nos idosos.Um dos aspectos físicos do 

envelhecimento importante de se ressaltar é a cardiopatia, pois é a principal causa de morte no 

idoso.Outra coisa é a capacidade física aonde ocorre uma diminuição de coordenação motora, 

habilidade, equilíbrio, visão e audição. Há uma queda na velocidade de processamento das 

informações. Muitos autores tentaram definir de sua maneira o conceito de saúde/ enfermidade, 

alguns dizem que a saúde é não ter uma enfermidade, para outros a saúde é algo dinâmico, 

progressivo ou seja, a ausência de uma patologia.Uma patologia que tem cada vez mais aumentado 

junto com os crescimento dessa parcela da população é a doença de Alzheimer, que gera um 

estresse emocional ao idoso e seus familiares. Outro ponto delicado é a sexualidade, é tabu diante 

dos idosos, deve ser abordada em forma de esclarecimentos, para essa geração não se sinta 

deprimida, até mesmo reprimida com a relação sexual e seus desejos.Segunda Puggina, o cuidado 

humano é um processo que envolve o crescimento e aprimoramento, não segue receitas é sentido, 

vivido e exercido.A enfermagem está cada vez mais atenta disposta e consciente de seu papel, o 

reconhecimento e o estudo a respeito do idoso traz um cuidado efetivo e eficiente desses 

profissionais, a partir de se entender o processo de envelhecimento.Humanizar o cuidado com 

pacientes idosos é necessário pela equipe de enfermagem, aceitar e interessar pela população idosa 

é garantir relações interpessoais que possibilitam olharmos o outro com um todo.Quem se 

Pós-Graduação: Saúde 



 
especializa nessa área , deve em sua formação investir amplamente no preparo para a assistência aos 

idosos, já que é uma classe da população especialmente importante na atuação da 

enfermagem.Sendo assim, o objetivo deste estudo é identificar o papel e a importância da 

qualificação de enfermagem diante do envelhecimento natural.Espera-se contribuir com esse 

assunto tão importante que é o envelhecimento, e as mudanças que isto gera na concepção do 

homem no processo do envelhecer, desmitificando os preconceitos existente. A partir desta 

constatação escolheu-se o tema desta pesquisa na qual busquei através de uma revisão científica da 

literatura nas bases de dados da biblioteca virtual de saúde e foram selecionados 10 artigos 

publicados nos p eríodos de 2002 a 2011, com o intuito de estudar e entender resgatar o direito do 

idoso ao bem estar biológico: psico e social, junto a pratica de atividade física. Como resultado da 

minha pesquisa observei que é importante a busca pela qualidade de vida é cada vez maior quando 

se chega perto do envelhecer. Ter a oportunidade de envelhecer com o biopsicossocial em alta, ou 

seja, em plena harmonia, traz motivações e encorajamentos para realizar as coisas boas da vida 

mesmo estando na terceira idade.Pretendo neste estudo pesquisar a qualificação do profissional de 

enfermagem diante do envelhecimento natural e a importância dessa equipe no futuro próximo. A 

qualidade de vida do idoso é um compromisso e objetivo da enfermagem, colocando em prática 

alternativa de atenção a pessoa. 
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Resumo do Trabalho: 
Recebe o nome de ajuste com interferência aquele onde ocorre uma interferência entr e o furo e o 

eixo quando montados, isto é, a dimensão máxima do furo é sempre maior ou, em caso extremo, 

igual à dimensão mínima do eixo; sendo que a montagem pode ser obtida por dois métodos 

diferentes: pela anulação da interferência por dilatação térmica (resfriamento da peça interna ou 

aquecimento da peça externa) ou por meio de um esforço externo no sentido longitudinal, obtido 

por prensa ou por outro meio à disposição. Este tipo de ajuste é muito utilizado em conjuntos 

mecânicos que utilizam engrenagens, rodas e/ou polias em eixos, com o objetivo de contribuir para 

a transmissão de torques (esforços externos). Entretanto, para que isto aconteça é necessário que 

estas peças estejam solidárias aos eixos por intermédio de chavetas, de chavetas e interferência ou 

somente pela interferência entre o eixo e o furo interno da peça externa. Quanto maior for a 

interferência, ou seja, quanto maior for a diferença (negativa) entre o diâmetro do furo e o diâmetro 

do eixo, maior será a força de aderência entre as peças do conjunto. Considerando que os conjuntos 

mecânicos, após montados, são armazenados até a sua instalação nos respectivos equipamentos, por 

um período que pode variar de poucos dias até vários meses; e que inúmeros autores afirmam que a 

força de aderência, em uma união prensada, aumenta em função do tempo decorrido após 

montagem, neste estudo iremos expor sobre como os fenômenos de “encruamento” e de “fluência” 

contribuem para o aumento da força de aderência de conjuntos prensados. Para tornar o estudo 

representativo e útil para a área de projetos mecânicos, especificamos aços muito utilizados na 

indústria: roda em ABNT 4340 e eixo em ABNT 104. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho tem por finalidade realizar um estudo da est abilidade do controle da temperatura, por 

meio de ação proporcional, durante o processo contínuo de nitração da celulose. O processo de 

nitração foi modelado conforme cinética e condições reacionais apresentadas na literatura. Foram 

feitas considerações de modelagem matemática, adaptando-se um estudo apresentado por Walas 

(1991). Foi obtido da modelagem um sistema de equações diferenciais não-linear, que foi então 

linearizado. Este sistema linearizado foi analisado quanto a sua estabilidade, conforme o valor 

adotado para o ganho proporcional (Kp). Foram então realizadas algumas simulações utilizando-se 

o programa computacional MATLAB. A partir deste geraram-se gráficos de respostas para alguns 

valores do ganho proporcional. Concluiu-se da análise matemática do sistema linearizado e dos 

gráficos obtidos das simulações que o sistema obtido pela modelagem adotada é assintoticamente 

estável e que o controle da temperatura do processo por meio da ação proporcional é satisfatório. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho de pesquisa teve como foco principal o estudo das Queimadas no Brasil e na 

região do Vale do Paraíba, SP. No Brasil, desde de 2005, isso para o ano de 2010, o país não 

registrava tantos focos de queimadas. Segundo dados do INPE com base em informação do satélite 

NOAA-15, as maiores ocorrências de queimadas, em agosto de 2010, foram nos Estados de Mato 

Grosso, Tocantins, Pará e Maranhão. A análise dos dados do satélite NOAA-15 revelou que de 

janeiro a julho de 2009, ocorreram 14.019 focos enquanto no mesmo período em 2010, o número de 

focos de queimadas foi de 25.999. Um aumento de aproximadamente 85% considerando todo o 

território brasileiro. No Vale do Paraíba em agosto de 2010, os municípios onde mais ocorreram 

focos de queimadas foram: Taubaté, Silveiras, Cruzeiro, Jacareí e Guaratinguetá, a grande maioria 

causada por ação humana. As condições atmosféricas da estação seca fa vorecem as queimadas, 

mas, as principais causas são os fatores econômicos e culturais, associados às ações do homem. 

Para a relação entre 2010 e até agosto de 2011, houve diminuição do numero de Queimadas no 

Brasil e também no Vale do Paraíba, SP. A queimada provocada pelo homem geralmente é para 

eliminar vegetação de um terreno para o cultivo agrícola ou reforma de pastagem. Os grandes 

malefícios de uma queimada são: prejuízos para a fauna, flora e comprometimento da 

biodiversidade local e da fertilidade dos solos, além de gerar problemas graves à saúde da 

população como doenças respiratórias. A principal forma para inibir as queimadas é por meio de 

ações educativas para a conscientização da população. Entretanto, devem ser complementadas pela 

fiscalização para o cumprimento da legislação que proíbe as queimadas deve ser exercida pelos 

órgãos fiscalizadores (IBAMA e Secretarias do Meio Ambiente). 
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Resumo do Trabalho: 
A primeira campanha de ensaios em vôo de uma aero nave experimental é a calibração 

anemométrica. O objetivo desta campanha é aferir as informações de altitude e velocidade da 

aeronave. Estas informações são primordiais para segurança de vôo e são derivadas das pressões 

dinâmica e estática, providas pelo sistema de pitot-estático da aeronave através da instrumentação 

de ensaio (FTI). O método mais usado nessa campanha de ensaio é o tower fly-by que necessita do 

conhecimento exato da altitude de referência da aeronave. Este método compara a altitude indicada 

pelo pitot-estático da aeronave com a pressão da altitude atual para determinar o erro de pressão 

estática. A determinação desta diferença de pressão (geralmente conhecida como erro de posição do 

sistema estático) através do envelope de voo da aeronave pode ser complexa, consumir tempo de 

planejamento e execução, e ser extremamente custosa. Durante o vôo, as informações da FTI são 

enviadas em tempo-real para a estação de telemetria. Nesse cenário, existem alguns problemas: a 

FTI possui erros inerentes que corrompem as informações de pressão da aeronave; o ruído do sinal 

e a perda de informações, que são características inerentes ao canal de comunicação da Telemetria, 

limitam a confiabilidade deste sistema. Além disso, reduções de dados pós-vôo são requeridas para 

processar as informações dos ensaios, desta forma, a eficiência desse cenário não é ótima. Para 

aumentar a eficiência e reduzir os custos neste tipo de ensaio, o Instituto de Pesquisas e Ensaios em 

Voo (IPEV) com apoio da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) desenvolveu um protótipo 

usando técnicas de processamento de imagens. O objetivo deste trabalho é mostrar a arquitetura e os 

resultados preliminares do protótipo desenvolvido para calcular, em quase tempo-real, a altitude e a 

velocidade da aeronave através do processamento de imagens. O protótipo executa a 52 frames por 

segundo (fps), integrado a uma câmera digital de alta velocidade (e.g. 400 fps) através da interface 

TCP-IP. A aplicação consiste de: 1. Aquisição dos vídeos da interface TCP-IP Gigabit da câmera 

digital; 2. Extração das coordenadas da aeronave em cada frame do vídeo usando técnicas de 

processamento de imagens conhecidas, como subtração de imagens, segmentação, equalização de 

histogramas, detector de borda de Sobel, remoção de ruídos (i.e. pepper noises) usando morfologia 



 
matemática (e.g. erosão e dilatação), conexão de componentes (CCL) e determinação do perímetro 

e centróide do CCL; 3. Correção das coordenadas da aeronave e minimização dos erros de distorção 

das lentes usando o método de Heikkilä, obtendo erro de deslocamento no pixel de 0,22 pixel na 

coordenada horizontal e 0,24 pixel na coordenada vertical; 4. Algoritmo para computação da 

altitude usando geometria espacial Euclidiana e velocidade da aeronave no voo usando a equação 

do movimento retilíneo uniforme, já que nestes ensaios a aeronave deve realizar o voo em altitude e 

velocidade estabilizada; e 5. Visualização dos resultados em quase tempo-real. Ao final de cada 

ponto de ensaio, o protótipo verifica a conformidade dessas medidas (altitude e velocidade) com os 

requisitos deste tipo de ensaio para validar ou rejeitar o ponto de ensaio. A aplicação foi 

desenvolvida em C++ e testada num notebook Intel Pentium IV Core T5800 2GHz. A câmera de 

alta velocidade é uma MacroVis V.1.7.35. A aplicação foi avaliada com a aeronave HELIBRAS H-

55 Esquilo em 28 pontos de ensaio e 5531 frames. A visualização da altitude e da velocidade é 

apresentada em todo frame processado. O protótipo produz resultados em quase tempo-real o que 

permite aumentar a segurança do voo e a eficiência do ensaio de calibração anemométrica. Este 

protótipo integra várias técnicas de visão computacional e processamento de imagens e mostrou-se 

eficiente. Os testes foram realizados com sucesso e todos os pontos de ensaio produziram resultados 

adequados ao serem comparados com os resultados recebidos pela Telemetria. 
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Resumo do Trabalho: 
O presente trabalho teve como objetivo fundamental elaborar um estudo das dimensões da Área de 

Preservação Ambiental Serra da Mantiqueira (APA SM) implantada pelo Decreto Federal 

91304/85, localizada entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (27 municípios), 

com área de aproximadamente 422.000 ha. A APA da Serra da Mantiqueira está localizada entre os 

paralelos 21º50’ e 23º00’ sul e 44º 10’ e 45º55’ oeste e compreende uma região montanhosa com 

altitudes entre 800m e 2.800m contendo importantes nascentes de afluentes dos rios Grandes e 

Paraíba do Sul. O trabalho/pesquisa teve foco principal de análise dessas dimensões no município 

de Cruzeiro-SP. Empregou-se para esse estudo técnicas de Geoprocessamento utilizando o software 

SPRING, programa desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais( INPE) e 

realizados no Labor atório de Geoprocessamento da Universidade de Taubaté( LAGEO/UNITAU). 

O presente trabalho apresentou uma visão mais detalhada da APA Serra da Mantiqueira no 

município de Cruzeiro, SP, proporcionando um detalhamento de que a área ocupada pela APA está 

aproximadamente a cerca de 15km do centro da urbano do município objeto do estudo. O resultado 

mostra que cerca de aproximadamente 10.490 ha o equivalente de 2,43% dessa APA atravessa o 

município de Cruzeiro-SP e verificando que essa área se encontra bastante preservada e sem 

degradação por ação de ocupação humana. 
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Resumo do Trabalho: 
Hoje, as instituições de ensino, principalmente as de nível superior que ofe recem cursos na área de 

Tecnologia da Informação (TI), estão condicionadas a investirem em equipamentos e serviços que 

suportem a demanda crescente de recursos em infraestrutura, servidores de aplicações e softwares. 

Os servidores de aplicações podem hospedar sistemas operacionais que oferecem aos profissionais 

de TI, ferramentas para administrar e gerenciar todo ambiente de uma organização. Além disso, 

estes servidores permitem o acesso por todos os usuários, garantindo a segurança das informações 

no ambiente em questão. Diante de toda essa situação desafiadora, a solução apresentada 

proporciona vantagens para a realização destas tarefas, permitindo que diversos sistemas 

operacionais, proprietários ou livres, com vários serviços, sejam executados simultaneamente em 

um único equipamento físico, compartilhando os recursos e reduzindo custos. Para o sucesso desta 

implementação foram analisadas algumas ferramentas de virtualização como VMWare, Xen, 

Hyper-V e KVM. Após a anális e de vantagens e desvantagens das ferramentas citadas, verificou-se 

que o Xen Server 5.5 era o mais apropriado para o cenário da FATEC Cruzeiro. O uso desta 

ferramenta é justificado pelos seguintes aspectos: Estabilidade, Desempenho, Garantia de 

Gratuidade e principalmente, Garantia de continuidade no desenvolvimento. Foram implantados de 

maneira satisfatória em relação a gerenciamento e desempenho os sistemas operacionais Microsoft 

Windows Server 2008 R2 e Ubuntu 10.10. Foram utilizadas as aplicações Microsoft Active 

Directory, Servidor Web Internet Information Service (IIS), WSUS, Microsoft SharePoint, 

Servidores de Banco Dados Oracle 8i e Microsoft SQL Server 2008, serviço de monitoramento 

Nagios, Cacti e FTP. O Xen como solução de virtualização de servidores de aplicação mostrou-se 

efetivo além de permitir a redução no consumo de materiais de infraestrutura. Esta implantação 

atendeu as necessidades de acesso aos recursos pelos usuários e também as necessidades específica 

s dos responsáveis pelo setor de TI através da centralização das aplicações, facilitando a 

administração e gerenciamento total da rede desta unidade de ensino. Proporcionou ainda o 

aumento significativo na disponibilidade da equipe técnica para elaborar outras atividades 



 
referentes ao planejamento estratégico da unidade, além da redução de custos para o Centro Paula 

Souza. 
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Resumo do Trabalho: 
A maioria dos processos industriais geram fluxo de correntes que contêm pequenas 

concentrações de compostos orgânicos. A remoção desses materiais orgânicos é 

necessário antes da descarga ou reutilização do fluxo de resíduos. Em circunstâncias 

apropriadas, os compostos orgânicos contidos nesses resíduos podem ser 

economicamente recuperados, mas geralmente o melhor método para tratar esses fluxos 

é a destruição dos compostos orgânicos por técnicas de oxidação diferentes,incluindo a 

incineração, oxidação biológica, oxidação química ou, em alguns casos, Processos 

Oxidativos Avançados (Cañizares et al.,2009). Os Processos Oxidativos Avançados 

(POAs) são altamente eficientes e são métodos que aceleram a oxidação e a degradação 

de um ampla gama de substâncias orgânicas e inorgânicas que são resistentes aos 

métodos convencionais de tratamento. Os POA’s apresentam vários tipos de tratamento , 

tais como: ozônio, peróxido de hidrogênio,a radiação ultravioleta (UV) e tratamentos 

fotocatalíticos que são capazes de oxidar uma ampla variedade de contaminantes na 

água, ar e solo contaminados (Joseph et al.,2009). O princípio da fotocatálise 

heterogênea envolve a ativação de um semicondutor (geralmente TiO2) por radiação UV 

solar ou artificial. Um semicondutor é caracterizado por bandas de valência (BV) e bandas 

de condução (BC) sendo a região entre elas chamada de “bandgap”. Uma representação 

esquemática da partícula do semicondutor é mostrada na Figura 8. A absorção de fótons 

(387 nm) com energia superior à energia de “bandgap” resulta na promoção de um elétron 

da banda de valência para a banda de condução, com geração concomitante de uma 

lacuna (h+) na banda de valência. Estas lacunas mostram potenciais bastante positivos, 

na faixa de +2,0 a +3,5 V medidos contra um eletrodo de calomelano saturado, 

dependendo do semicondutor e do pH. Este potencial é suficientemente positivo para 



 
gerar radicais OH • a partir de moléculas de água adsorvidas na superfície do 

semicondutor, os quais podem subseqüentemente oxidar o contaminante orgânico. A 

eficiência da fotocatálise depende da competição entre o processo em que o elétron é 

retirado da superfície do semicondutor e o processo de recombinação do par 

elétron/lacuna, o qual resulta na liberação de calor (NOGUEIRA; JARDIM, 1998). O 

Planejamento Experimental tem sido amplamente utilizado na otimização de parâmetros 

de processos e na melhoria da qualidade de produtos através da aplicação de conceitos 

da engenharia e estatística (Wang; Huang, 2007). O Método de Taguchi utiliza arranjos 

ortogonais que permitem estudar diversos fatores com um número reduzido de 

experimentos (Sharma et al, 2005), Além disso, o Método é capaz de oferecer outras 

vantagens como: a redução da variabilidade do processo, conformidades próximas dos 

resultados desejados e, consequentemente, a redução dos custos operacionais (Barros; 

Bruns; Scarminio, 1995). BARROS, N.; BRUNS R.E.; SCARMINIO, I. S. Otimização e 

planejamento de Experimentos. Campinas : Editora da Unicamp, p.291, 1995. 

CAÑIZARES, P., PAZ, R., SÁEZ, C., RODRIGO ,M.A. Costs of the electrochemical 

oxidation of wastewaters: A comparison with ozonation and Fenton oxidation processes. 

Journal of Environmental Management 90,p.410-420,2009. JOSEPH, C.G.; PUMA, G.L.; 

BONO, A.; KRISHNAIAH, D. Sonophotocatalysis in advanced oxidation process: A short 

review. Ultrasonics Sonochemistry 16,p.583–589,2009. NOGUEIRA, R. F. P.; JARDIM, W. 

F. A fotocatálise heterogênea e sua aplicação ambiental.Quimica Nova, v. 21, n. 1, 1998. 

SHARMA, P.; VERMA, A.; SIDHU, R. K.; PANDEY, O. P. Process parameter selection for 

strontium ferrite sintered magnets using Taguchi p.402-408,2008. WANG, T. Y.; HUANG, 

C.Y. Improving forecasting performance by employing the Taguchi method. European 

Journal of Operational Research, p. 1052-1065, 2007. 
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Resumo do Trabalho: 
Este artigo tem como objetivo avaliar, através de planejamento de experimentos, o efeito 

do processo oxidativo avançado no pré-tratamento de efluentes de resinas de poliéster. O 

efeito da intensidade de luz UV, pH e concentrações de H2O2 e TiO2 na degradação do 

efluente, bem como a variável resposta, redução da demanda química de oxigênio, foram 

estudados através do método estatístico de Taguchi. Os experimentos foram realizados 

através de um arranjo ortogonal L9 com quatro fatores e três níveis cada, realizados em 

duplicata. A análise de variância (ANOVA) dos efeitos dos fatores em conjunto mostrou 

que a radiação ultravioleta, peróxido de hidrogênio e o pH são os fatores mais influentes 

no processo a 95% de confiança. A porcentagem mais significativa de redução da 

demanda química de oxigênio foi de 83,34% conforme o Arranjo Ortogonal de Taguchi. As 

aplicações de TOA (ou POA) são as mais diversas, e já foram estudadas por vários 

pesquisadores na degradação de diferentes tipos de compostos, bem como, na 

otimização de processos (“scale-up”) e associação a outras técnicas de tratamentos já 

consolidadas, para sua aplicação em escala piloto e industrial (GABARDO FILHO, 2005). 

Os Processos Oxidativos Avançados são baseados na geração de espécies reativas 

como os radicais hidroxila (• OH), que degradam uma ampla variedade de poluentes 

orgânicos de forma rápida e não-seletiva.O radical • OH é gerado continuamente "in situ" 

através de reações químicas ou fotoquímicas (KHATAEE et al .,2009). A fotocatálise 

heterogênea é um processo baseado na absorção de radiação (UV–visível) por um 

condutor semi-sólido. Na zona de interface entre a solução e o sólido eletricamente 

excitados, ocorrem as reações de degradação ou transformação dos agentes poluidores, 

sem que ocorra a mudança na estrutura química do semicondutor (CUSTO et al, 2006). A 



 
aplicação do Método de Taguchi consiste em: (1) selecionar as variáveis de saída, a 

serem otimizadas; (2) identificar os fatores (variáveis de entrada) e escolher os seus 

níveis; (3) selecionar o arranjo ortogonal apropriado conforme literatura (Taguchi and 

Konish, 1987); (4) executar os experimentos de maneira aleatória para evitar a 

incorporação de erros sistemáticos; (5) analisar os resultados utilizando a relação sinal-

ruído (S/N) e análise de variância (ANOVA); (6) determinar o melhor ajuste dos 

parâmetros; (7) realizar experimento de conformação, se necessário (Silva et al, 2009). 

CUSTO, G.; LITTER, M. I.; RODRÍGUEZ, D.; VÁZQUEZ, C. Total reflection X-ray 

fluorescence trace mercury determination by trapping complexation: Aplication in 

advanced oxidation technologies. Spectrochimica Acta, Part B, p. 1119-1123, 2006. 

GABARDO FILHO, H. Estudo e projeto de reatores fotoquimicos para tratamento de 

efluentes liquidos. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Faculdade de 

Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. KHATAEE, A.R.; 

VANTANPOUR,V.; GHANDIM, A.R.A. Decolorization of C.I. Acid Blue 9 solution by 

UV/Nano-TiO2, Fenton, Fenton-like,electro-Fenton and electrocoagulation processes: A 

comparative study. Journal of Hazardous Materials 161, p.1225–1233, 2009. SILVA, M.B.; 

ROSA, J. L.; ROBIN, A.; BALDAN, C. A.; PERES, M. P. Electrodeposition of copper on 

titanium wires: Taguchi Experimental Design Approach. Journal of Materials Processing 

Technology, p. II8I-II88, 2009. 
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Resumo do Trabalho: 
Os investimentos na área educacional são ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento de 

uma nação. Neste contexto, investir em ciência e tecnologia se constitui como um incentivo para a 

prática da cidadania e a contextualização em relação ao cotidiano em que se vive. O presente 

trabalho pretende analisar a atuação do gestor escolar em relação ao ensino de ciências no período 

do regime militar e a formação dos docentes que atuam na escola do século XXI. Considerando-se o 

momento histórico supracitado, o ensino de Ciências promovido pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB nº 5.692/1971 contribuiu para a contextualização em relação às 

demandas sociais e a promoção da cidadania ou inculturou cientificamente o ensino das 

Humanidades e das Artes? Destaca-se a importância desta pesquisa para os níveis social e 

educacional uma vez que se poderá efetuar a análise de um importante período da história brasileira 

e as suas implicações para a educação no século XXI. Além disso, destaca-se também a 

caracterização metodológica do ensino de ciências e a atuação do gestor para o referido momento 

histórico. A pesquisa também se revela importante no nível científico uma vez que, além da 

divulgação em meio acadêmico, poder-se-á subsidiar a formação continuada dos docentes. Para 

tanto, objetiva-se analisar a atuação do gestor em relação ao ensino de Ciências desenvolvido no 

período militar, LDB nº 5.692 e os pressupostos da UNESCO e seus reflexos no processo de 

formação dos docentes responsáveis pela escola atualmente. Metodologicamente, trabalha-se com o 

levantamento da logística escolar, a atuação do gestor e também as metodologias empregadas para o 

ensino de Ciências no sentido de avaliar os pressupostos da UNESCO em relação ao período 

histórico. Igualmente se busca caracterizar a atuação do gestor no século XXI a fim de se analisar a 

existência de influências do momento histórico em tela. Espera-se compreender as interferências da 

LDB nº 5.692/1971 no que tange o ensino das Ciências e a formação dos docentes que são os 

responsáveis pelo ensino atualmente. Espera-se ainda caracterizar a atuação do gestor no regime 

militar e a sua importância para a fomentação da cultura científica no século XXI. A caracterização 

do ensino das Ciências e a atuação do gestor no regime militar, portanto, subsidiarão a avaliação do 

referido período de forma que se poderá analisar se houve inculturação cientifica no ensino de 

Pós-Graduação: Humanas 



 
Ciências nos dias de hoje, a sua influência na formação dos docentes em atividade e a necessidade 

de atuação do gestor para o desenvolvimento de uma cultura científica para o século XXI. 
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Resumo do Trabalho: 
A presente pesquisa tem como objetivo abordar a importância da utilização da linguagem do pensar 

na prática d o professor em sala de aula, tendo em vista as inúmeras exigências na mudança de 

postura do professor para um ensino mais significativo e que contribua para a formação do ser 

humano. Toda palavra ensina conceitos e apresenta um tipo de atividade mental a que somos 

submetidos para a compreensão. Nesse sentido, é nítida a contribuição de uma linguagem que 

expresse e reforce o desenvolvimento do pensar, além de contribuir para a formação de um leitor 

autônomo. Como referencial teórico utilizamos o ensinamento sócio-construtivista, no qual o 

processo de aquisição de conhecimento busca o desenvolvimento da inteligência humana e leva o 

indivíduo a ser autônomo. Ao evidenciarmos isso, acreditamos poder ajudar o professor a se tornar 

um mediador mais eficiente/eficaz no processo ensino-aprendizagem para propiciar que seu aluno 

seja mais capaz de identificar e gerenciar, com maior precisão, os seus próprios modos de pensar. 
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Resumo do Trabalho: 
Este trabalho objetiva reconhecer como a violência urbana é caracterizada na pós-modernidade 

através do conto Passeio noturno (parte I e II), de Rubem Fonseca. Para tanto, nos apoiamos em 

temas que cercam a análise do corpus como as características do Pós-modernismo no Brasil e sua 

inserção na produção literária nacional, mais especificamente, na prosa brutalista de Rubem 

Fonseca disseminada a partir da década de 1970 através das considerações de Schollhammer, 

Proença Filho e Figueiredo. Os estudos que evocam os conceitos e os mecanismos pelos quais a 

violência ocorre nos dias de hoje, de acordo com Odalia e Morais, também nos fundamentam para a 

leitura e análise do conto mencionado. 
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Resumo do Trabalho: 
Levando em consideração o rebaixamento cultural sofrido pelo negro ao longo da história, este 

trabalho busca verificar como a sua imagem é mostrada em textos literários brasileiros produzidos 

em momentos históricos distintos. Dessa forma, propõe-se uma análise confrontativa entre o conto 

“Negrinha” (1920), de Monteiro Lobato, e a narrativa infantil Menina bonita do laço de fita (2002), 

de Ana Maria Machado, por meio da qual se procura detectar semelhanças e diferenças no 

tratamento e na imagem veiculada do negro. Para essa pesquisa, foram tomados como apoio teórico 

os estudos de Valente, Munanga e Moura sobre a negritude, a considerações de Bosi sobre as 

características da prosa pré-modernista de Monteiro Lobato e as reflexões de Coelho, Sandroni e 

Lajolo acerca das peculiaridades da Literatura Infantojuveil Contemporânea. 
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Resumo do Trabalho: 
Ao traçar breve percurso histórico-filosófico do ofício docente paulista, este artigo aborda a questão 

da sua “desconstrução” à luz de filósofos que tratam da identi dade do homem contemporâneo, na 

perspectiva de apresentar caminhos que valorizem este profissional, o que, efetivamente, incidirá na 

melhoria da qualidade de ensino no âmbito da sala de aula. 
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Resumo do Trabalho: 
Este presente trabalho pretende investigar quais aspectos educacionais da pedagogia salesiana 
contribuem para a concretização da cidadania. Portanto, busca-se aperfeiçoa mento da práxis 
educacional pautado na referência de ações por competências cognitivas e afetivas. Sendo assim 
pretende-se analisar os princípios da Pedagogia Salesiana e evidenciá-los ao passo que contribuem à 
efetivação da Cidadania. Esta pesquisa tem como referencial teórico os educadores: John Dewey e 
Dom Bosco. Ressalva importância, nesta reflexão, a realização da cidadania com a formação 
humana direcionada à Educação pela Liberdade. Contudo, podemos afirmar que, a concretização da 
cidadania ocorre na medida em que cada ser humano toma consciência dos valores humanos. Estes 
estão permeados pelos atos de pensar e agir e só é eficaz quando cada pessoa se dispõe a crescer no 
sentido de pertença a sociedade local e global. Deste modo, se perceba co-responsável na 
transformação do mundo para melhor. Com isso, o sentido de pertença que nos ensina o educador 
Dom Bosco é fundamental para a emancipação da cidadania em nosso país e em nossa sociedade 
global. Além disso, o filósof o John Dewey nos faz pensar que a educação pela cidadania perpassa 
no nosso modo de pensar e agir, de tal modo que, sejamos educadores que predisponha iguais 
oportunidades de desenvolvimento para nossos educandos seja qual for a condição social. 
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Resumo do Trabalho: 
A biblioteca passou por três períodos característicos quanto às etapas de organização, 
armazenamento e de disposição do conhecimento. No primeiro período, uma biblioteca tradicional 
com seu espaço físico bem delimitado, com seus serviços e produtos de forma mecânica. No 
segundo período, a biblioteca utiliza a tecnologia dos computadores nos serviços meios e fins, bem 
como, acesso aos bancos de dados através de rede de telecomunicações. No terceiro período a 
biblioteca contemporânea utiliza a informação no suporte digital. O século XXI é marcado pela era 
da transformação expressa pela inserção das novas tecnologias da informação e comunicação na 
sociedade. Verifica-se que: a) o tempo e o espaço já não constituem ma is barreiras para que se 
estabeleçam a comunicação e a troca de informações entre bibliotecários e usuários, e b) a alteração 
nas relações deste profissional e suas práticas, acarreta mudanças na forma de sociabilidade. As 
redes sociais compreendem o relacionamento comunicacional entre as pessoas que tem objetivos 
comuns, trocam experiências, e, por conseguinte criam bases e geram informações relevantes para a 
manutenção da mesma. Elas possibilitam ao bibliotecário usufruí-las na propagação de serviços de 
informação da biblioteca, no processo de comunicação, no desenvolvimento de um trabalho em 
sintonia com o aumento das expectativas dos usuários, na abrangência dos usuários potenciais e não 
apenas dos usuários reais. Quando a meta é inovar, a principal mudança exigida é o comportamento 
do bibliotecário que deve estar motivado, pensando na biblioteca não apenas como um local onde se 
registra e busca a informação, mas como um local onde se divulga e dissemina a informação, al ém 
de espaço informativo, para conhecer, discutir, criar e recriar, disponibilizar informações de 
maneira rápida e eficaz, que implica na redução de tempo e na precisão dos serviços.  
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Resumo do Trabalho: 
O presente artigo objetiva relatar e analisar a prática interdisciplinar no curso de Comunicação 

Social por meio de uma proposta de elaboração de um programa radiofônico ed ucativo-cultural 

elaborado pelos alunos do 2o ano do referido curso. Este estudo foi realizado no primeiro semestre 

de 2011. O embasamento teórico se deu à luz de Rodriguez; Breyner (2010) e Paviani; Botomé 

(1993). Os resultados mostraram que a interdisciplinaridade é um grande desafio para educadores 

quanto à realização prática (tempo) e aos educandos pela visualização de que as disciplinas se 

completam, ou seja, elas não são fragmentadas. 
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Resumo do Trabalho: 
O tema proficiência tem sido bastante discutido em estudos na área de Linguística Aplicada, em 

função do “poder” que os exames internacionais exercem na sociedade, servindo como instrumento 

que atesta um “saber” legitimado sobre o conhecimento do examinado e, consequentemente, como 

mecanismo de seleção e exclusão. Esta pesquisa objetiva analisar, à luz de alguns conceitos da 

Análise do Discurso de Linha Francesa, as contradições e a relação poder-saber que emergem nos 

dizeres de professores que trabalham com a preparação de candidatos para obtenção do Certificado 

de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiras. Como material de pesquisa foram 

utilizados questionários escritos e entrevistas semiestruturadas, realizados com professores de 

Português como língua estrangeira do Brasil e da Colômbia. Foram também analisados o Manual do 

Candidato e a grade de correção da parte coletiva do exame. A análise desenvolvida nos permitiu 

vislumbrar a heterogeneidade de vozes presentes no intradiscurso dos pesquisados (sujeitos 

camaleônicos), vozes essas que também ecoam no Manual e na grade de correção e que apontam 

para resquícios de uma prática tradicional/estruturalista de avaliar, o que não poderia deixar de ser, 

pois não temos, enquanto sujeitos de linguagem, meios de silenciar nossa memória discursiva que é 

evocada nas práticas discursivas. Notamos, também, que o exame exerce um poder na preparação 

e/ou realização das aulas (efeito retroativo) e também na sociedade, servindo para classificar, 

selecionar e “descartar” candidatos. Outro fato observado é que os sujeitos pesquisados se colam à 

proposta da prova, reproduzindo-a em suas aulas, para que seu saber seja sacramentado e 

legitimado. Concluímos que para que o professor se torne, de fato, discursivista, tal como propõe o 

exame analisado, é mister que ele consiga adentrar outras discursividades que mobilizem sua prática 

pedagógica, singularizando a proposta do exame. 
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“OUTPLACEMENT” COMO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS MILITARES 
TEMPORÁRIOS NO VALE DO PARAÍBA QUE INGRESSAM NO MERCADO DE 

TRABALHO 
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Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro 
 
Resumo do Trabalho: 
O jovem cidadão ao completar 18 anos é recrutado por força de lei (No 4.375, DE 17 DE AGOSTO 

DE 1964), para o serviço militar obrigatório em todo o Brasil. Treinamento, qualificação, status 

militar são dentre outros alguns benefícios oferecidos pelo governo federal, por até sete anos o 

jovem se prepara militarmente, deixando para traz sua qualificação profissional, o senso critico do 

jovem é censurado, o “verniz civil” é retirado e o pior fica para o final, apesar de todos os desafios 

que o jovem militar temporário é submetido dentro do exercito, a sua situação ainda complica no 

fim, pois não tem nenhum preparo para enfrentar os desafios da vida civil ao completar a sua “curta 

carreira” militar. O exército apesar dos esforços ainda não tem um projeto que supra esta 

necessidade dos jovens pós-militarismo, os ex-militares regressam para vida civil sem preparo 

nenhum, e muitas vezes desempregados, pois não tiveram o devido apoio, esta transição se torna 

ainda mais difícil com as exigências do mercado, pois esse não parou para esperar as pessoas que 

colocaram as suas vidas de lado para servir a Pátria. Sabemos que ofertas de emprego existem e que 

as empresas ainda buscam o funcionário perfeito, completo, ou seja, com todas as qualificações 

exigidas pelo mercado, investimentos em treinamentos nem sempre estão nos planos dos 

empresários, exigindo cada vez mais que os candidatos se apresentem cada vez mais completos 

neste mercado competitivo, isso nos faz pensar sobre a necessidade de se criar uma condição para 

que as pessoas que deixam o serviço militar tenham estrutura pra passar por essa transição com 

menos trauma possível. É fundamental como política de gestão de pessoas que além de 

responsabilidade social e de gestão da marca da instituição, é uma obrigação da Nação dar 

condições de sobrevivência para seus ex- colaboradores. O ex- militar temporário não é sinônimo 

de mão de obra qualificada para o mercado, muitas empresas não recrutam ex-militares devido a sua 

falta de capacitação e visão restrita do mercado. O projeto de pesquisa em questão tem como base 

para sanar esta deficiência criar uma empresa especializada em conduzir com dignidade e respeito 

os processos de demissão nas companhias utilizando o “Outplacement”e o “coach”, porém existem 

poucas empresas no Brasil especializadas em recolocar ex-militares, podemos criar uma solução 

Pós-Graduação: Ciências Sociais Aplicadas 



 
alternativa para a (preparação , capacitação, treinamento, formação do capital humano), construir 

soluções individuais aos ex- militares que vai do apoio psicológico até a recolocação do militar 

demitido. Talvez à União deva custear este trabalho de recolocação profissional, bem como 

acompanhar o militar desempregado que dedicou sua fase de preparo profissional ao serviço da 

pátria, aprendendo somente táticas de guerra e capacitações para funções que não lhes t razem 

vantagem competitiva neste novo cenário. Apesar de existirem alguns projetos nesse sentido ainda 

estão muito aquém do que o ex-militar do exército necessita para sua reintegração na vida civil. 
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Resumo do Trabalho: 
Este estudo tem como objetivo ressaltar a importância da existência de um gestor de crises em uma 

organização, com enfoque nas relações interpessoais. Apresenta os resultados da pesquisa realizada 

em empresas localizadas no Vale do Paraíba, por intermédio de um questionário aplicado aos 

colaboradores das mesmas, abrangendo diferentes cargos. Com base em ampla pesquisa 

bibliográfica e minuciosa análise da pesquisa de campo, revela que, embora o gerenciamento de 

crises seja um assunto bem divulgado e com resultados concretos quando colocado em prática, as 

empresas ainda encontram certa resistência em sua implantação ou aperfeiçoamento. Aponta 

também que a falta de treinamento e investimento na capacitação de gestores e a tendência a 

depositar no gerente de relações humanas atividades relacionadas apenas a questões burocráticas e 

voltadas à folha de pagamento são as atitudes mais comuns adotadas pelas empresas, que acabam 

tratando o gerenciamento de crises nas relações interpessoais como um assunto que deve ficar em 

segundo plano. E este comportamento, por sua vez, acaba por gerar um contraste no cenário 

organizacional, sabe-se da real importância e benefícios de um gestor de crises nessa área, mas 

pouco se faz para dar efetividade a esse tipo de atuação. 
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Resumo do Trabalho: 
A capacitação dos ACS é uma das atribuições do enfermeiro e se dá, em serviço, visto que estes 

muitas das vezes não trazem em sua bagagem um conhecimento proveniente do ensino formal, já 

que o Ministério da Saúde estabelece como critério para a contratação, que o ACS apenas saiba ler e 

escrever. Sendo assim, capacitar o ACS implica em empregar uma metodologia de supervisão que 

lhe permita sentir-se sujeito do processo, participante ativo, reconhecendo a sua importância dentro 

da equipe e também do seu aprendizado, pois o mesmo por estar inserido na comunidade e se 

destacar na mesma, se torna um elo entre a equipe e a população o que facilita a realização do seu 

trabalho dentro dos domicílios da sua área de abrangência, possibilitando o cumprimento das suas 

atribuições. O estudo propõe caracterizar a supervisão realizada pelo enfermeiro aos ACSs na ótica 

do enfermeiro e levantar pontos que dificultem e facilitem a realização deste processo de trabalho . 

Trata-se de uma pesquis a quanti-qualitativa descritiva de campo, realizado nas Unidades do 

Programa da Saúde da Família da cidade do interior Paulista, no período de dezembro de 2008 a 

março de 2009. A amostra foi constituída por quatro enfermeiros que atenderam o critério de 

inclusão. As respostas foram separadas em dois eixos temáticos o “Saber e o Fazer”. Quanto a 

aptidão para supervisionar (100%) dos enfermeiros não se sentiram capacitadas para desempenhar a 

supervisão , afirmam que além das atividades gerenciais, e assistenciais, uma das atribuições do 

enfermeiro é a atividade educativa agregada a atividade assistencial.Como ponto facilitador foi 

encontrado a importância do conhecimento prévio e da utilização de instrumentos que auxiliam no 

dia a dia. O principal ponto dificultador foi à falta de tempo para a supervisão. 
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Resumo do Trabalho: 
O Decreto Federal 5.622 de 19/12/2005 entende a educação a distância como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. A EAD é uma 

modalidade de ensino que está desafiando os educadores a reverem sua prática pedagógica. 

Organizar o espaço de aprendizagem via internet não significa postar conteúdo com diferentes 

formatos (vídeo, música, imagem, game, palavra escrita entre outros) para o aluno estudar. Mas, 

conhecer como utilizá-los para que o educando possa ao interagir aprender a aprender: refletir, agir, 

colaborar, criar, escrever, opinar. O ciberespaço não pode se resumir a postagem de conteúdo pelo 

educador e realização de tarefas pelo aluno mediante períodos pré-determinados por meio das 

tecnologias da informação e da comunicação. Os profissionais envolvidos com a EAD devem ser 

aqueles que entendem a modalidade de ensino como educação formação, ou seja, como modalidade 

de formação e não de ensino. Esta pesquisa busca apontar por meio da pesquisa bibliográfica, ob ra 

de Freire- Pedagogia da Autonomia como apoio a reflexão dos profissionais envolvidos com a 

EAD. Entendemos que esta obra do autor referenciado pode ser à base para a reflexão do trabalho 

da EAD. Este livro foi editado pela primeira vez em 1996; uma provocação, um encorajamento no 

enfrentamento da mudança da prática pedagógica. O autor não o escreveu pensando na EAD, mas 

para que professores e professoras pudessem se encorajar e mudar a prática pedagógica; deixando 

de lado uma pedagogia tradicional, ou como dito pelo próprio autor, em Pedagogia do Oprimido e 

na obra Pedagogia da Esperança, a educação bancária. A justificativa desta pesquisa se faz: pelo 

crescente número de estudantes via on-line conforme matéria publicada no site “ache cursos” em 

cinco de julho de 2011; pelo Projeto de Lei 508/11, do Senado, que tramita na Câmara, que 

assegura o acesso escolar ao aluno cuja deficiência o impede de frequentar estabelecimentos de 

ensino e sobre o informe: Brasil forma, atualmente, mais professores para a Educação Infantil e 

para o Ensino Fundamental - ciclo I pela via do Ensino a Distância (EAD) do que pela educação 
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presencial- publicados no blog educação a distância. A problemática desta pesquisa se faz na 

indagação: a partir de quais aspectos os profissionais da EAD podem refletir sobre sua prática 

educativa? Após analise qualitativa consideramos, neste momento, que a obra de Freire referenciada 

no estudo auxilia-nos a manter um processo de ação - reflexão – ação na busca da interação 

educador/aluno da EAD e as TICs via internet. Os aspectos iniciais do processo contínuo de ação-

reflexão-ação para a prática pedagógica da EAD, mediante o estudo, são: formar/educar o aluno e a 

si mesmo; interagir, mediar, problematizar, facilitar, proporcionar novos olhares por meio das 

Tecnologias da Informação e Comunicação via internet e humanidade e tecnologias não se separam 

ao refletirmos sobre educação. 
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Resumo do Trabalho: 
É essencial para uma organização buscar novas tecnologias com a finalidade de prosperar e alcançar 

seus objetivos estratégicos. Nesse contexto, a dependência gerada pela Tecnologia da Informação 

(TI) nos mais diversos setores das organizações cria exigências como disponibilidade, garantia de 

continuidade, segurança, eficiência, qualidade na entrega e no suporte, controles, conformidade e 

consistência. Para garantir que todas essas demandas sejam atendidas conforme o esperado e que a 

governança seja conseguida, diversos conjuntos de práticas são disponibilizados. O objetivo 

principal da governança de TI é alinhar a TI ao negócio, agregando valor e minimizando os riscos 

[1]. A abordagem mais difundida mundialmente para o gerenciamento de serviços de TI [2] é a 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Em um contexto global cada vez mais 

competitivo e complexo tecnologicamente, o sucesso das empresas passa a depender de sua 

capacidade de administrar seus recursos, inclusive os de TI, de forma efetiva. Para [3], a estratégia 

da TI deve permitir às organizações, além do alinhamento dos esforços da área às metas dos 

negócios empresariais, explorar a TI como vantagem competitiva e desenvolver arquiteturas e 

políticas de tecnologia coerentes com as políticas internas. O objetivo é manter um ambiente de 

informação que sustente a formulação de estratégias corporativas eficazes. Nesse cenário, a ITIL 

apresenta-se como um dos principais modelos. A ITIL é uma biblioteca pública com normas 

sugeridas que descreve as melhores práticas possíveis no gerenciamento dos serviços de TI [4]. “Os 

principais desafios da ITIL são: aumentar a produtividade; centralizar o controle; estender o ciclo de 

vida dos serviços de tecnologia; remover gargalos e simplificar complexidade” [5]. A empresa do 

estudo de caso foi fundada em 1930 na cidade do Rio de Janeiro e atua na área de metalurgia. 

Possui atualmente 345 funcionários, dentre eles 253 são usuários diretos dos equipamentos de TI. O 

Departamento de TI (DTI) é responsável pelo gerenciamento e manutenção de toda infraestrutura 

tecnológica da organização e pelo atendimento aos usuários nas dezenas de serviços 

disponibilizados pela TI. Para embasar o estudo de caso foi aplicado o Analisador de Aderência, 

desenvolvido pelo itSMF a partir das melhores práticas apresentadas pela ITIL. Este instrumento 

tem a finalidade de avaliar o nível de maturidade dos processos de TI das organizações. Através 



 
deste estudo foi possível detectar pontos de melhorias para o DTI, sendo os principais: • Elaborar 

um Catálogo de Serviços para “garantir que todas as áreas do negócio possam ver uma imagem 

precisa e consistente dos serviços de TI, seus detalhes e seu status” [6]; • Estabelecer e documentar 

Acordos de Nível de Serviço com os terceiros e usuários para que possa ser exigido e oferecido um 

nível de serviço de acordo com as necessidades do negócio; • Estabelecer um Ponto Único de 

Contato (PUC), para facilitar e aumentar a eficiência no acompanhamento e atendimento dos 

incidentes; • Implantar um aplicativo para gestão do atendimento e gerenciamento do 

conhecimento, possibilitando agilidade e rapidez na resolução de incidentes. No decorrer desta 

pesquisa foi possível conhecer as práticas diárias do DTI e os respectivos pontos de melhoria. Para 

cada ponto foram feitas sugestões cuja implementação representa um grande passo para a adoção 

das melhores práticas ITIL. Referências: [1] IT GOVERNANCE INSTITUTE (ITGI). Board 

briefing on IT governance. 2007. [2] OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC). 2008. 

[3] DAVENPORT, T.H.; PRUSAK, L. Working knowledge. Boston: Harvard Business School 

Press, 1998. [4] ITSMF - An Introductory Overview of ITIL® V3, Version 1.0. The UK Chapter of 

the itSMF, 2007. [5] MANSUR, R. Governança de TI - Metodologias, Frameworks, Melhores 

Práticas – RJ: Brasport, 2007. [6] ITIL® V3 Service Design. Reino Unido: TSO, 2007. 
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Resumo do Trabalho: 
Este estudo apresenta uma análise teórico-conceitual sobre o empreendedorismo e a economia 

solidária. Para tanto, utilizou-se do estudo bibliográfico; rede eletrônica; observação participante em 

seminários, conferências, feiras e encontros. No Brasil, a economia solidária ressurge na década 80 

do século passado como uma resposta dos trabalhadores à crise social provocada pela estagnação 

econômica e a reorganização do processo de acumulação capitalista. Recentemente, a economia 

solidária foi se constituindo como um movimento social e passou a dar visibilidade pública a 

determinadas identidades coletivas, traduzir carências na forma de direitos, reivindicar direitos, 

organizar-se politicamente em fóruns, redes, mobilizar e aglutinar os esforços para reivindicar 

políticas públicas. As bases empíricas provêm de informações do Atlas da Economia Solidária 

elaborado pela SENAES – Secretaria Nacional de Economia Solidária referente a dados 

consolidados de 2005 e 2007, que demonstrou a existência no Brasil de 17.645 empreendimentos, 

sendo que os três principais motivos para a criação dos EES são: alternativa ao desemprego (45%), 

complemento da renda dos sócios (44%) e obtenção de maiores ganhos (41%) o que reflete a exi 

stência de um empreendedorismo tipicamente associativo, instituindo uma lógica de 

desenvolvimento orientada por objetivos simultaneamente econômicos e sociais. Com base nos 

dados do Mapa, bem como pesquisas qualitativas anteriores de Gaiger (2004) as fragilidades 

econômicas mais comuns dos empreendimentos: falta de experiência nos negócios; 

desconhecimento dos mercados; oferta de produtos e serviços expostos à grande concorrência; 

ausência de estudos de viabilidade; dependência de instituições de apoio, etc. A relação entre o 

empreendedorismo e a economia solidária é controversa e, por isso mesmo, merecedora de análise e 

debate. O empreendedorismo tem sido definido como um processo criativo que agrega algum valor, 

necessitando da dedicação, do tempo e de esforços, bem como assumir riscos, sejam eles 

financeiros, psicológicos e sociais, tendo como recompensas a satisfação monetária e pessoal 

(SADLER-SMITH et al, 2003). Os empreendedores são os principais agentes transformado res da 

sociedade, tornando-os peças fundamentais para o desenvolvimento regional. No caso da Economia 

Solidária, empreender equivale primordialmente a respeitar as características da comunidade de 



 
trabalho – cerne dos empreendimentos – e explorar suas virtudes, apoiando-se nas forças geradas 

pela união dos membros. Dessa forma, fundamentalmente, tem sido possível conduzir a 

organização e a gestão dos fatores produtivos, humanos e materiais, com vistas à realização das 

metas propostas. A inteligência e a união coletiva dos trabalhadores são os fatores que, mobilizados, 

funcionam como recursos fundamentais para que os empreendimentos lidem com a realidade 

contingente e logrem sua sobrevivência. A arte de empreender em tais condições é cevada pela 

experiência, pelos saberes tácitos que ao longo do tempo se acumulam e se disseminam entre os 

trabalhadores associados.. Dessa forma, fundamentalmente, tem sido possível conduzir a 

organização e a gestão dos fatores produtivos, humano s e materiais, com vistas à realização das 

metas propostas. Assim finalmente consideramos que o empreendedorismo existente nos 

empreendimentos solidários se distancia do empreendedorismo presente nos negócios vinculados ao 

capitalismo, pela inexistencia da acumulação de capital, pelas questões ideológicas, sociais e 

econômicas que os envolvem e os torna transformador da vida dos menos favorecidos sempre com 

vinculos de cooperação, apoio mutuo e principalmente a presença da solidariedade entre os 

membros, além de uma partilha de ideais e de uma convergência de projetos. No dia a dia, 

traduzindo-se nos padrões de sociabilidade, de convivência e mútua ajuda, conduzidos como 

extensão das relações familiares. 
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Resumo do Trabalho: 
Não resta dúvida de que, desde os primeiros anos de vida, a música já faz parte do cotidiano das 

crianças, seja através das simples sonoridades presentes em objetos e brinquedos despertando-lhes a 

curiosidade ou nas cantigas ouvidas nas vozes de mamães e vovós, enfim, em todo o universo em 

que vive e onde o som é presença constante. Naturalmente, a música tem marcado qualquer 

ambiente na atualidade caracterizando diferentes paisagens sonoras, sejam suas próprias casas ou 

supermercados, templos religiosos ou no interior dos carros e até mesmo nas ruas através de 

instrumentos eletrônicos portáteis, para citar alguns exemplos. Assim, diante de toda essa 

musicalidade é indiscutível a atração que essa linguagem exerce sobre os pequenos, em especial, 

manifestada no balanço dos corpinhos ou batendo palmas, marchando, enfim, reagindo muito 

positivamente a todos esses estímulos. Dessa forma, também, a escola tem incluído em seu 

cotidiano a utilização dessa linguagem e conside ra a musicalização um fator importante e favorável 

no ambiente escolar, contudo, como, realmente, este fato tem sido compreendido no currículo 

escolar? Partindo desta questão outras surgem, tais como, em que deve consistir o trabalho de 

musicalização a ser desenvolvido pelo professor ou professora na sala de aula? Como viabilizar o 

trabalho com essa linguagem com vistas à educação das crianças? Afinal, ela pode ser ensinada e 

aprendida, além de, também, representar um fator motivador de aprendizagem, uma ferramenta de 

orientação didática para a aquisição de competências e habilidades na formação geral do indivíduo? 

Fato é que há ainda, apesar de toda a legislação vigente, uma grande dificuldade de inseri-la de 

forma séria na Educação e é esta afirmação que deverá orientar o presente trabalho, ainda existe um 

desconhecimento geral a respeito de como se trabalhar a linguagem da Música em nossas escolas, 

muitos tabus e falta de informação impedem ações significativas em benefício de nossos alunos e 

alunas. Afinal, estamos falando de uma forma de linguagem? A que gênero linguístico, então, a 

música pertence? Ela pode contribuir no processo de alfabetização e de socialização? Como? O 

objetivo é analisar a importância da Expressão Musical e refletir sobre as possibilidades de 



 
interação da criança com ela não só em momentos de reprodução e interpretação, mas, também, de 

criação e produção, de fazer artístico! A literatura atual diz que isto é possível. Para isso, será 

necessário pensar o conceito de Música no contexto educacional, na vida da escola, isto é, qual o 

sentido de musicalização no processo da aprendizagem. É preciso observar como os educadores a 

tem utilizado e procurar entender como ela deve ser tratada e como deve ser apreendida de forma 

específica e, consequentemente, influencia na formação geral das crianças. Dessa forma, o presente 

estudo mostra-se de grande relevância para a ampliação do conhecimento de educadores e 

educadoras, contribuindo para o desenvolvimento de ações pedagógicas e trazendo novas formas de 

interação com essa linguagem artística, envolvendo não só fatores afetivos e perceptivos, mas, 

também, cognitivos. Para tanto, a metodologia desenvolvida consistirá na pesquisa de bibliografia 

especializada para a devida articulação de diferentes falas de teóricos que têm pensado a Educação 

Musical no contexto de nossas escolas. 
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Resumo do Trabalho: 
O enfoque deste estudo é a prática da responsabilidade social em uma Instituição de 

Ensino Superior - os Institutos Superiores de Ensino - ISECENSA, situada em Campos 

dos Goyt acazes /RJ. Intitulados “Projetos SocioAcadêmicos”, os projetos são gerados a 

partir de um trabalho conjunto dos professores e coordenadores de curso e, 

posteriormente, partilhados com todos, principalmente com os alunos. Parte-se de 

situações-problema enfrentadas pela comunidade e que recebem atenção especial por 

parte dessa instituição. Ao iniciar o período letivo, os alunos são chamados a participar no 

trabalho voluntário e no exercício da cidadania fortalecendo as equipes já existentes. 

Entendemos por Responsabilidade Social Universitária a capacidade que tem a 

universidade de difundir e colocar em prática um conjunto de princípios e valores, por 

meio de quatro processos essenciais: gestão, docência, pesquisa e extensão, 

comprometendo-se assim, do ponto de vista social, com a comunidade universitária e 

com o próprio país. Trata-se de uma nova política de gestão nas organizações, 

minimizando os impactos e os efeitos que são gerados diariamente dentro e fora da 

instituiçã o, responsável esta pelas conseqüências sociais induzidas pela mesma 

operação da organização. Este novo modelo de gestão baseia-se em fins éticos, justos e 

sustentáveis de desenvolvimento social e tem o desejo de promover normas e 

regulamentações. Esta pesquisa qualitativa - estudo de caso - interpreta os projetos de 

Responsabilidade Social praticados no ISECENSA. Utiliza-se como amostra cinco 

projetos sócio-acadêmicos desenvolvidos no período de 2006 – 2008, em quatro cursos 

de graduação: Psicologia, Pedagogia, Fisioterapia e Administração. O critério de seleção 

destes projetos, dentre tantos outros desenvolvidos na instituição, deu-se por serem 

considerados projetos de responsabilidade social na medida em que não estão vinculados 

à exigência curricular. É possível concluir que o afastamento do primeiro setor 

(organizações estatais) frente à responsabilidade social contribui para o avanço das 

ações do terceiro setor e as práticas de responsabilidade social tornam-se uma con stante 



 
nas instituições, especialmente as privadas. Por conhecerem de perto a comunidade e 

seus projetos as universidades podem dar respostas mais concretas aos problemas, 

respeitando as peculiaridades éticas e culturais de cada região. O ISECENSA tem 

reconhecidas suas práticas de responsabilidade social interna e externamente por meio 

de sua gestão responsável e de seus projetos socioacadêmicos que desenvolvem nos 

alunos e na comunidade a autonomia, o exercício da cidadania, a qualidade de vida 

promovendo a geração de renda e uma relação de reciprocidade e enriquecimento 

mútuos entre seus alunos e a comunidade. 
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Resumo do Trabalho: 
A palavra palinologia foi criada por Hyde & Williams para designar o estudo morfológico do grão 

de pólen e dos esporos, bem como suas dispersões e aplicações. Erdtman definiu o termo 

palinologia como a ciência que trata das paredes dos grãos de polén e não do seu interior vivo. O 

pólen carrega o órgão masculino das plantas, assim sendo conduzido a uma outra planta por meio 

de polinizadores. A palinologia tem sido utilizada cada vez mais em trabalhos de conhecimento 

florístico em regiões, parques ecológicos e pequenos fragmentos florestai. Esses estudos são 

essenciais para o conhecimento fitogeográfico, fitossociológico e ecológico, além de incrementar 

coleções de referências polínicas locais (Palinotecas). A família Poaceae é muito abrangente, 

compreendendo no mundo todo cerca de 793 gêneros e aproximadamente 10.000 espécies. No 

Brasil são encontrados 197 gêneros e 1.368 espécies e no Estado de São Paulo o número chega a 

104 gêneros e 475 espécies de gramíneas incluindo 55 espécies exóticas. Na taxonomia esta família 

é considerada muito complexa, pois apresenta um grande número de heteromorfismo 

intraespecífico. Estudos palinológicos são essenciais para a identificação das espécies, auxiliando 

assim futuros estudos de biologia floral, melissopalinologia, aeropalinologia, também podendo 

auxiliar estudos que dizem respeito a mudanças climáticas ou mesmo na ação planta-polinizador. 

Esse estudo objetivou realizar um levantamento polínico de espécies da família Poaceae em 

floração, no Campus do Departamento de Ciências Agrarias, pertencente à Universidade de Taubaté 

– SP, cujas as coordenadas geográficas são 23° 01’ 44” de latitude S e 45° 30’ 28”. O clima da 

região é caracterizado como mesotérmico de inverno úmido, ou seja, altas temperaturas no verão e 

um inverno mais ameno, a altitude do município é de 580 metros. As coletas foram realizadas no 

período de maio a junho de 2011. As amostras foram coletadas apenas de espécies férteis retirando-

se as anteras das plantas previamente identificadas, sendo fixadas em acido acético. A preparação 

dos grãos de pólen seguiu o m étodo de Erdtman, após a elaboração das lâminas, foram montadas 

com gelatina glicerinada e lutadas com parafina. Para cada amostra foram produzidas cinco lâminas 

e submetidas a analise em microscopia óptica (MO) e depositadas na Palinoteca de Referência da 

Universidade de Taubaté localizada no Centro de Estudos Apícolas (CEA-UNITAU). Como 
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resultados, foram encontradas cinco espécies com flor no período analisado: Rhynchelitrum repens 

(Wild.) C.E.Hubb., Brachiaria decumbens Stapf., Coix lacryma – jobi L., Sorghum sp. e 

Pennisetum purpureum Schum. Todos são plantas com hábito herbáceo e cosmopolitas, os grãos de 

pólen apresentaram como características em comum: mônades, homogêneos, esferoidais, sendo que 

algumas espécies com polo distal achatado e polo proximal cônico; Abertura com um poro circular, 

com margens salientes ou deprimidas localizado no polo distal. Exina fina e de espessura constante 

exceto na margem do poro que é mais espessa. Sexina, lisa ou granulada, da mesma espessura que a 

nexina, os diâmetros dos grãos de pólen são entre 20µ e 60 µ. Conclui-se que em relação às 

espécies estudadas as características morfológicas são pouco distintas, necessitando de analises 

mais especificas em quanto ao tamanho e a ornamentação. 
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Resumo do Trabalho: 
Atualmente, em frente aos grandes impactos ambientais causados pela utilização dos co mbustíveis 

fósseis, novas fontes que possam substituir a atual matriz energética vêm ganhando cada vez mais 

importância. O etanol é reconhecido como um combustível de alto potencial, uma vez que atende 

grandes quesitos necessários para um plano sustentável, sendo o Brasil o maior produtor desse 

biocombustível feito a partir da cana-de-açúcar, produzindo cerca de vinte e cinco bilhões de litros 

por ano. Como uma das causas do crescimento da demanda do etanol tem-se o Programa Nacional 

do Álcool (Proálcool) lançado em 1975, onde foi assumida pelo país a necessidade de se 

desenvolver pesquisas e tecnologias para utilização dos produtos agrícolas, como forma de 

satisfazer a demanda energética em meio à crise do petróleo. Isso fez com que o Brasil se tornasse 

pioneiro nos investimentos relativos à produção dos biocombustíveis. Dentre as vantagens 

encontradas na produção e utilização desse combustível, a quantidade emitida de gases do efeito 

estufa que é reduzida em comparação com os de origem fóssil é uma das mais relevantes. Segundo 

um estudo realizado por pesquisadores do Embrapa Agrobiologia, pode-se observar que a gasolina 

produz praticamente cinco vezes mais dióxido de carbono (CO2) do que o etanol da cana, fato 

comprovado pela porcentagem de oxigênio presente na massa do etanol, que equivale a 

aproximadamente 35%, proporcionando assim uma combustão mais limpa e o melhor desempenho 

dos motores. Tendo em vista o crescimento continuo da economia global, novas fontes e formas de 

produção de combustível são agregadas como soluções pertinentes ao desenvolvimento. O 

bioetanol vem ganhando uma maior importância no cenário mundial, e suas rotas de produção se 

destacam pela compatibilidade em utilizar quase todos os potenciais energéticos oferecidos pela 

biomassa vegetal. A primeira rota de produção é conhecida como bioetanol de primeira geração, 

nela é utilizada a biomassa vegetal rica em açúcares ou amidos. Dentro de um ponto de vista 

econômico, pode-se concluir que os valores pagos aos produtores de bioetanol no Brasil em relação 

aos preços atribuídos à gasolina reforçam a importância desse biocombustível para o crescimento 

do país. Apesar dessas vantagens, existe ainda um grande questionamento que circunda a 
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viabilidade de sua produção em vista da matéria-prima usada: para muitos é um grande desperdício 

de alimentos que poderiam ser utilizados na alimentação de seres vivos. Partindo dessa realidade, o 

etanol de segunda geração é tomado como uma medida mais sustentável em relação aos de primeira 

geração, pelos seguintes motivos: o fato de não poderem ser aproveitados pela indústria de 

alimentos, e também por terem como matéria-prima materiais lignocelulósicos que são encontrados 

em resíduos agroindustriais. Resíduos estes que apesar de uma quantidade ser aproveitada em 

algumas indústrias, deixa ainda um grande excedente que é descartado na natureza, representado 

um perigo ambiental e degradando do ambiente. Porém, mesmo diante dos benefícios comprovados 

pela aplicação de procedimentos biotecnológicos, na eficiência do combustível e no aumento da 

produtividade das biomassas utilizadas, atualmente as tecnologias para a produção de etanol de 

segunda geração ainda encontram-se em fase de desenvolvimento, uma vez que ainda existem 

desafios a serem superados, como a escassez de leveduras fermentadoras de xilose a etanol, e um 

processo com rendimento satisfatório em escala industrial. Outro desafio de destaque é a busca por 

uma forma de integração entre os processos de produção de etanol de primeira e segunda geração, o 

que representará um grande avanço na biotecnologia e sustentabilidade brasileira. 
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