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Tereza Cristina Giannini

TITULO Análise do impacto das mudanças climáticas nas abelhas que ocorrem na Mata Atlântica e sugestões para conservação

INTRODUCAO

Atualmente, as mudanças de clima têm sido alvo de várias discussões e pesquisas científicas. As consequências dessas
mudanças sobre a diversidade biológica precisam ser mais bem avaliadas. Estudos envolvendo as abelhas caracterizam-se
como sendo urgentes, pois tem havido indícios de seu declínio e esses organismos são fundamentais para o equilíbrio dos
biomas e para a produção agrícola, devido ao seu papel como polinizadores.

OBJETIVOS
Analisar as espécies de abelhas que ocorrem na Mata Atlântica, e avaliar os possíveis impactos das mudanças de clima
nessas espécies. Visa também analisar a localização das Unidades de Conservação desse bioma, considerando-se os
resultados das projeções de distribuição das espécies para os cenários futuros.

METODOLOGIA

Foram utilizados os dados de ocorrência de abelhas brasileiras, disponíveis para consulta no projeto speciesLink. Foram
consideradas apenas as espécies de abelhas que ocorrem na região de estudo, selecionando-se as ecorregiões da Mata
Atlântica, foco do presente trabalho. Os registros de ocorrência de abelhas foram usados para fazer a modelagem de
distribuição de espécies. Foi também analisada a localização das Unidades de Conservação do bioma Mata Atlântica para
cada ecorregião e a base de dados utilizada foi do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Os resultados foram analisados pelo
software ArcGIS, utilizado para análises espaciais e geográficas.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Os estudos demonstram que existem poucas áreas de ocorrência potencial futura para as espécies de abelhas protegidas por
UCs. Das ecorregiões estudadas, a Serra do Mar é a que apresenta maior número de UCs, sendo a região com maior potencial
de proteção. Mas, há também casos extremos como a ecorregião do Alto Paraná, com pequena área futura adequada e
nenhuma UC.

REFERENCIAS

FERRETTI, A., R., 2013. O papel das Unidades de Conservação no combate às mudanças climáticas e as oportunidades
geradas, Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná, 348p. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014. Ibama conclui mapeamento
das ecorregiões brasileiras. Disponível em http://www.mma.gov.br/informma/item/1132-ibama-conclui-mapeamento-das-
ecorregioes-brasileiras, acesso em 29 de março 2014. MYERS, N., RUSSELL, A. MITTERMEIER, C., G., FONSECA, G., A. B,
KENT, J, 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature. v. 403. OLIVEIRA, R. F. e ALVES J.W.S.,2011.
Mudanças climáticas globais no Estado de São Paulo. São Paulo: SMA (Secretaria do Meio Ambiente), 88p. SAMPAIO, G.,
MARENGO, J., NOBRE, C, 2008. A Atmosfera e as Mudanças Climáticas, cap 1, in: Buckeridge, M., S, Biologia e mudanças
climáticas no Brasil, São Carlos: RiMa Editora, 316p. SESSEGOLO, G., C., 2006. A recuperação de áreas degradadas em
Unidades de Conservação, in: Unidades de Conservação: Ações para valorização da biodiversidade, Campos, J., B., Tossulino,
M., G., P., Muller, C., R., C., Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná, 348p. TABARELLI, M., PINTO, L.P., SILVA, J.M., HIROTA,
M.M., BEDÊ, L.C, 2005. Desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica brasileira.
Megadiversidade. V.1 (1) TEIXEIRA, A. C. O. e SILVA, J. J.M. C., 2009. Unidades de Conservação no Bioma Mata Atlântica,
Brasília.
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Rita de Cassia Correia Andrade

TITULO Gestão em Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Trabalho - QSMS

INTRODUCAO

1. INTRODUÇÃO A Gestão em Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Trabalho – QSMS é um setor que esta sendo
reconhecido como grande importância nas empresas, pois ele tem contribuído para um crescimento em melhorias
abrangendo todos os setores. Com foco em eliminar os acidentes de trabalho, mediante as condições dignas de segurança e
saúde, bem como a preocupação com as conseqüências no meio ambiente devido às ações do homem. Assim Sistema de
Gestão é a forma sistemática de conduzir políticas organizacionais mediante a aplicação de um conjunto de ações para se
alcançar os objetivos e metas corporativas. (MORAES, 2004).

OBJETIVOS

OBJETIVOS OBJETIVOS GERAIS Definir os deveres e as responsabilidades quanto ao atendimento aos requisitos de
Segurança, Saúde do Trabalho, Meio Ambiente e Qualidade. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Apresentar e discutir os itens desta
diretriz; Fiscalizar o cumprimento desta diretriz; Conhecer e divulgar para os seus funcionários, a Política de Sustentabilidade
e Qualidade. Demonstrar a importância na aplicação desta política.

METODOLOGIA
• Política de sustentabilidade e qualidade da empresa • ISSO 14001:2004; • OHSAS 18001:2007; • ISSO 9001:2008; •
Requisitos legais e outros requisitos (NR’S, LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, ABNT, ETC.) • QSMS – PR – 001 – C – Programa de
sustentabilidade e qualidade. • Procedimentos de QSMS da empresa.

RESULTADOS

• Atividade Operação ou conjunto de operações realizadas nos diversos processos do Empreendimento. • Empreendimento
Denominação que representa a área física onde são desenvolvidos os processos / atividades para a implantação de
determinada Obra. • Parte Interessada Indivíduo ou grupo, interno ou externo ao local de trabalho, interessado ou afetado pelo
desempenho do SMS da organização. 4 • Prestador de Serviço Empresa de Prestação de Serviços contratada para a
realização de atividade dentro ou fora das instalações do Empreendimento. • Processo Conjunto de atividades inter-
relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos / Serviços (Saídas) realizados nas diversas
áreas do Empreendimento / Contratos. • QSMS Segurança, Saúde do Trabalho, Meio Ambiente e Qualidade.

CONCLUSOES

O estagio que desenvolvi, traduz na real capacitação necessária a um futuro profissional da área de segurança do trabalho.
Os processos de aprendizagem teórica e prática a qual fui submetida conduziram-me ao aperfeiçoamento de meus
conhecimentos, possuindo eu hoje as condições necessárias ao inicio do desenvolvimento de minhas atividades como
profissional de segurança no trabalho.

REFERENCIAS
13. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA LUZ, Luiz Augusto Rodrigues da. Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde,
11/03/2011 NBR ISO 9001:2000 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos, ABNT, 2000. NBR ISO 14001:2004 -
Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso, ABNT, 2004. GRANENERGIA, procedimentos do grupo.
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DORA F. BASEIO

TITULO Crime e Castigo: uma literatura psicodramática

INTRODUCAO

Um jovem estudante que vive em extrema miséria em um cubículo fétido e abafado; um buraco alugado que mais parece uma
toca de algum animal selvagem, aliado a necessidade da mãe e da irmã, que vivem em igual estado de pobreza. Esta é a vida
de Raskolhnikov que decide por fim a sua miséria planejando um crime brutal contra uma velha e odiosa usurária. Por que
Raskolhnikov decide assassinar as irmãs Ivánovna? Por que após o assassinato Raskolhnikov não ficou se sentindo aliviado
como pensava que ficaria antes do crime? Raskolnikov comete o assassinato com o intuito de livrar o mundo de uma criatura
tão desprezível e vil como era a usurária, mas percebemos no decorrer da obra que a sua teoria é falha e que não é porque a
velha é uma criatura horrenda e hostil que merece ser morta, logo, toda ação vem precedida de uma reação e, por ter matado
as irmãs, Raskolhnikov terá que arcar com as consequências do seu ato, independente de achar que é culpado ou não.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise literária sobre a obra Crime e Castigo, de Fiódor Mikhailovitch
Dostoiévski com o foco no tema da culpabilidade no personagem Raskolhnikov e o seu castigo, psicológico, é o que iremos
abordar, propondo, com isso, formar uma base interdisciplinar entre as matérias de Literatura e Psicologia.

METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho visa mostrar a degradação do personagem na obra, com isso melhorando o entendimento
do livro Crime e Castigo por parte dos leitores, ajudando também a comunidade científica no que diz respeito à interpretação
dessa obra tão estudada em diferentes países e que gera tanta polêmica. No cerne da questão interpretativa iremos trazer à
tona a opinião de diferentes autores acerca da obra.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Este trabalho foi realizado com pesquisa bibliográfica e fundamentado com as teorias de Mikhail Bakhtin, Otto Maria
Carpeaux e Sigmund Freud tendo como foco à análise literária do livro Crime e Castigo, de Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski.

REFERENCIAS

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura
Ocidental. São Paulo: Leya, 2011. FREUD, Sigmund. A Interpretação dos Sonhos. Rio de Janeiro: Imago, 1996. ______________.
Estudos Sobre a Histeria. Rio de Janeiro: Imago, 1996. NASIO, Juan-David. A Fantasia: o prazer de ler Lacan. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2007. PESSANHA, Rodolfo Gomes. Dostoiévski: ambiguidade e ficção. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1981.
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Viviani Aparecida Lara

TITULO Comparação da capacidade pulmonar entre idosos que praticam atividade física e sedentários

INTRODUCAO

O processo de envelhecimento é uma fase cronológica que traz diversas mudanças no sistema corporal como um todo, entre
elas o sistema respiratório é o que mais sofre esta causa pela quantidade de poluentes ambientais que recebe durante o
passar do tempo. A prática de atividade física comprova que indivíduos podem retardar o processo de diminuição da função
pulmonar causada pelo envelhecimento.

OBJETIVOS Comparar a capacidade pulmonar de idosos que praticam atividade física em relação a sedentários.

METODOLOGIA

O presente estudo avaliou a capacidade pulmonar de 30 idosos, divididos em dois grupos: Grupo I: 15 Idosos praticantes de
atividade física; Grupo II: 15 idosos sedentários, através dos aparelhos: manovacuômetro, marca Airmed®, ventilômetro
portátil, marca Ferraris Mark 8®, peak flow, marca Assess® e cirtometria, fita métrica. Foi avaliado com os indivíduos
sentados por meio de um bocal de plástico rígido, onde os participantes fizeram esforços respiratórios e a realização da
cirtometria foi feita com os indivíduos em posição ortostática, posicionada a fita métrica em 3 locais: abaixo da axila, na linha
do mamilo e na linha umbilical, onde os participantes realizaram inspiração e expiração máxima.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se que houve diferença significativa de melhor capacidade pulmonar entre idosos que praticam atividade física em
relação a sedentários.

REFERENCIAS

BEZERRA, Rafaella O ; JÚNIOR, Francisco F. U. S ; CAMPOS, Nataly G. Análise da mobilidade da caixa torácica e da força
muscular respiratória em adultos jovens. EFDesportes.com, Revista Digital, Buenos Aires, 2012. CAETANO, Fabio Henrique
Aguieiros; SILVA, Ronaldo Rodrigues da. Diferença na qualidade de vida entre praticantes e não praticantes de atividade física
na 3ª idade. Brasília, (SD). Tese ( graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília (UCB). (SD) MACIEL,
M.G. Atividade Física e funcionalidade do idoso. Artigo de Revisão. Motriz, Rio claro. Vol.16(4): 1024-1032. 2010. MARCOS,
Leilane et al. Análise da radiografia de tórax de indivíduos com DPOC e sua correlação com os testes funcionais. Scielo.
Vol.25 (3). 0103-5150. 2012. MONSCHAU, Bianca Thomaz et al. Impacto das alterações Fisiológicas da função pulmonar,
decorrentes do envelhecimento, sobre a funcionalidade de idosos.In: XVI Seminário Institucional de ensino e pesquisa e
extensão. 2011. Campus Universitário. Universidade no Desenvolvimento Regional. [S.L.] OLIVEIRA, Maria Valéria Vieira de et
al. Análise comparativa da função respiratória em praticantes de atividade física e indivíduos sedentários. Enciclopédia
Biosfera, Centro Científico Conhecer. Vol. 8.n 15. Goiânia. p.1920. 2012 PENA, Frank Carlos Pampolha. Analise Comparativa
da força dos músculos respiratórios entre praticantes de treinamento de foça do sexo masculino e sedentários com idade
entre 50 a 60 anos. Pará, Belém, 2012. Tese ( licenciatura em educação física), Universidade do Estado do Pará, Belém,2012.
ROSSI, Ana LS et al. Perfil do idoso em terapia física e sua relação com a incapacidade funcional.Scielo. Vol.17 (1). 1413-
3555. 2013. RUIVO, Susana et al. Efeito do envelhecimento cronológico na função pulmonar. Comparação da função
respiratória entre adultos e idosos saudáveis. Scielo. Vol.15 (4). 0873-2159. 2009.

Página 6



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4017 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2976242 - RENATA BEATRIZ DOS SANTOS CASSEMIRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 9

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO Levantamento das Desordens Musculo Esqueléticas do Cíngulo Superior de Tradutores em Home Office

INTRODUCAO

Ao iniciar suas atividades dentro do âmbito residencial, o trabalhador de home office monta seu escritório de forma
improvisada em relação ao ambiente e mobiliários, podendo ocasionar incômodos e dores musculares ao longo de sua
jornada e futuramente doenças ocupacionais. A ergonomia tem como objetivo melhorar a relação entre o homem e o meio
ambiente e para isso o trabalhador deve aplicá-la desde o início de suas atividades em sua residência, evitando a interrupção
de seu labor por motivo de doença ocupacional. Diante do crescimento da população de trabalhadores em home office, surge
uma preocupação com a saúde ocupacional deste indivíduo, os caminhos que serão trilhados e seu futuro, que está em risco
sem uma orientação ou pesquisa a respeito de seu comportamento durante o expediente.

OBJETIVOS
Identificar a possibilidade de desordens músculo esqueléticas do cíngulo superior em tradutores que executam seus afazeres
em Home Office e correlacionar a influência da ergonomia no aparecimento das mesmas.

METODOLOGIA

Pesquisa de campo, transversal, quali quantitativa, utilizando como instrumento dois questionários auto aplicáveis. O primeiro
coletou dados gerais e ocupacionais do sujeito da pesquisa e o segundo questionário Disability Arm, Shoulder and Hand
(DASH) avaliou possíveis desordens osteomusculares dos membros superiores do sujeito da pesquisa. Foram selecionados
40 tradutores que fazem parte da Associação Brasileira de Tradutores e Interpretes, dos quais 11 participaram,
voluntariamente e após ler a Carta de Esclarecimento ao Sujeito da Pesquisa e assinar o Termo de Conscentimento Livre e
esclarecido. Todos residentes na cidade de São Paulo e que trabalham em home office a mais de cinco anos. O projeto dessa
pesquisa foi submetido à apreciação do CEP da UNISA e a pesquisa foi autorizada sob o número CAAE
28718514.8.0000.0081.

RESULTADOS

Idade média dos participantes foi de 37 anos, 54% são homens e o tempo médio de profissão em home office foi de 11 anos.
A jornada diária de trabalho é de 9 horas por dia e 55% dos participantes não praticam exercícios. Os sintomas principais e
regiões mais acometidas do membro superior estão em fase final de análise e a discussão será realizada logo após esta
etapa.

CONCLUSOES A conclusão está em fase final de preparação.

REFERENCIAS

AMADIO P.C. Outcome assessment in hand surgery and hand therapy: an update. Journal of Hand Surgery, 2001. BRANCO C.J
ET AL. Prevalência De Sintomas Osteomusculares Entre Professores E Suas Condições Ergonômicas. Rev Bras Promoç
Saúde, Fortaleza, jan./mar 2012. CARVALHO AJFP, Alexandre NMC. Qualidade de vida e sintomas osteomusculares
relacionados ao trabalho em professores do ensino fundamental. Rev Fisioter Bras. 2006. DAVIS, A.; BEATON, D.; HUDAK, P.;
THE UPPER EXTREMITY COLLABORATIVE GROUP. Measuring disability of the upper extremity: A rationale supporting the use
of a regional outcome measure. Journal of Hand Therapy, Philadelphia, 1999. DOORNBERG, ET AL. Pain dominates
measurements of elbow function and health status. The Journal of Bone (#38) Joint Surgery, Boston, 2006. GURGEL, Miriam.
Projetando Espaços: Guia de arquitetura de interiores para áreas comerciais. 1ª Ed. São Paulo: Ed. Senac, 2005.
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PROF.ESPECIALISTA FELIPE PROSPERO

TITULO Projeto de educação patrimonial das cidades de Cananéia e Iguape

INTRODUCAO

O presente trabalho enfoca a construção de um roteiro arqueológico e patrimonial nos municípios de Iguape e Cananéia,
localizada no litoral sul do Estado de São Paulo, estas duas cidades foram importantes protagonistas na história do Brasil,
onde é possível encontrar sambaquis, e construções coloniais, além de diversos monumentos históricos preservados. A partir
da criação de um roteiro, podemos identificar os diversos sítios arqueológicos que fizeram a construção da nossa identidade
cultura.

OBJETIVOS Preparar um roteiro arqueologico e patrimonial sobre as cidades de Cananéia e Iguape.

METODOLOGIA

Essa pesquisa utilizou o Método hipotético-dedutivo de pesquisa, que consiste na construção de hipóteses que devem ser
submetidas a testes dos mais diversos tipos, críticas, controle mútuo pela discussão crítica, publicidade (sujeitando o
assunto a novas críticas) e ao confronto com os fatos, para verificar quais são as hipóteses que persistem como válidas
resistindo as tentativas de falseamento, sem o que seriam refutadas.

RESULTADOS

CONCLUSOES

A situação hoje é diferente. A preservação ainda é mantida por força lei, mas principalmente, pelo aumento do turismo
patrimonial. Hoje os donos de imóveis e empreendedores vêm na preservação uma fonte de lucros, o que é bom para o
patrimônio construído, mas que guarda armadilhas para as pesquisas e exclui boa parte da população da constante
construção do passado. É portanto, uma preservação incompleta, que preserva edificações e algumas outras características
urbanas sem se preocupar com os demais bens, estruturas ou locais que fujam do escopo tradicional - o barroco e o colonial.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Antonio P. de. Memória Histórica de Cananéia (III). Revista de História, São Paulo (FFLC-USP), série didática nº 11,
1981. _.O Ribeira de Iguape. Revista do Arquivo Municipal [de São Paulo], ano X, vol. CIL, abril/maio, 1945. _.Ariry: histórico de
sua fundação. São Paulo: Irmãos Ferraz, 1929. BAVA-de-CAMARGO, Paulo F. Prospecção Arqueológica na Base Costeira do
Instituto Oceanográfico da USP em Cananéia, Estado de São Paulo. Rev. Do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 18,
2008. No prelo. _.Arqueologia da fortificação oitocentista da ponta da Trincheira, barra de Cananéia, SP. Rev.do Museu de
Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 15-16, 2005-2006, p.271-290. _.Arqueologia de uma cidade portuária: teoria e método.
São Paulo, 2006. Trabalho apresentado para a disciplina Ambiente, cultura e sociedade (Arqueologia, cultura e sociedade
(Arqueologia subaquática, AS-014) (NEPAM-UNICAMP). Digit. _.Arqueologia das fortificações oitocentistas da planície
costeira Cananéia/Iguape, SP. São Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – FFLCH (MAE), USP, 2002. BRASIL.
Instituro Brasileiro de Geografia e Estatística. Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1960. 2 DVD-
ROMs. Arqueologia marítima de um bom Abrigo. Tese de Doutorado Duran, Leandro Domingues. Bernard, Wladimir 1950.
Considerações Gerais em torno da Região Lagunas de Cananéia – Iguape – Bol. Inst. Paul Ocean, Tomo I, fasc. 1, p. 9-26,
fasc. 2 p.2-38 São Paulo. Carvalho, João de Paiva 1950. O Plancton do rio Maria Rodrigues (Cananéia). Bol.. Inst. Paul. Ocean
Tomo I, fasc. 1, p. 27-44 S.Paul9o.
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Damaris Gomes Maranhao

TITULO CUIDADO DE ENFERMAGEM E MANEJO DA DOR EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

INTRODUCAO
Entre as vivências desagradáveis no processo da internação a criança pode sentir dor causada por procedimentos ou próprio
processo patológico.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é descrever os métodos existentes, as competências e as dificuldades da equipe de enfermagem para
o manejo da dor em crianças hospitalizadas.

METODOLOGIA
 Revisão de literatura publicada em língua portuguesa no período de 2003 a 2014 em periódicos indexados nas bases de
dados SCIELO e LILACS, a partir dos descritores: saúde da criança, enfermagem pediátrica, terapia e dor. Os critérios de
 inclusão foram sujeitos das pesquisas serem  profissionais de  enfermagem, as crianças e familiares

RESULTADOS

Os autores descrevem várias escalas para avaliação da dor, empregadas de acordo com a idade, o desenvolvimento,
a preferência e o estado clínico da criança.  Há dificuldade no seu emprego em crianças sedadas e entubada. As
competências  requeridas dos profissionais de enfermagem iniciam-se pela percepção e valorização da manifestação de dor
pela criança ou comunicada pela família que a acompanha. Inclui a observação e o registro das alterações fisiológicas, dos
comportamentos e expressões de sofrimento. As dificuldades são relativas à observação, percepção, valorização da
expressão de dor, de sua evolução e o registro no prontuário. A capacitação dos profissionais requer sensibilização para o
problema, habilidades de comunicação com a criança e família, conhecimento e emprego das escalas adequadas, registro e
manejo por métodos farmacológicos e não farmacológicos. Os enfermeiros sujeitos das pesquisas desta revisão tem
conhecimento, ainda que insuficiente, para identificar, quantificar e manejar a dor em crianças. Destacam dificuldades
relativas à infraestrutura, à organização do serviço e à formação da equipe de enfermagem para manejar a dor em crianças.

CONCLUSOES

Conclui-se que há lacunas na formação básica e continuada para os  profissionais comunicarem-se a criança, com a família e
com a equipe multidisciplinar. Há falhas na  infraestrutura e na organização do serviço que comprometem a assistência à
criança com dor real ou potencial.  Esta revisão aponta para a necessidade de se investigar as estratégias e recursos
educativos ou gerenciais que estão sendo empregados pelos enfermeiros para identificar as necessidades formativas da
equipe de enfermagem que atua em serviços que assistem crianças, bem como àquelas relativas ao planejamento da
assistência de enfermagem.   

REFERENCIAS

SILVA, M.S. et al.  Dor na criança internada: a percepção da equipe de enfermagem. Revista Dor, São Paulo, V.12, n. 4, p.314-
320, out-dez. 2011. RIBEIRO, S.B.F.; et al. Dor nas Unidades de Internação de um Hospital Universitário. Revista Brasileira de
Anestesiologia, Minas Gerais, V.62, n. 5, p. 599-611, set – out. 2012. MARTINEZ, J.E.; GRASSI, D.C.; MARQUES, L.G. Análise da
aplicabilidade de três instrumentos de avaliação de dor em distintas unidades de atendimento: ambulatório, enfermaria e
urgência. Revista Brasileira de Reumatologia, São Paulo, V. 51, n.4, p.299-308, abr. 2008.
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TITULO A importância dos pais no processo de alfabetização e letramento

INTRODUCAO

Os pais exercem papel importante na alfabetização de seus filhos. Contudo, hoje, muitos não estão desempenhando
eficientemente esse papel de mediadores, podendo comprometer o desempenho destes em sua vida escolar. Nosso objetivo
é analisar se uma criança que possui incentivo desde pequena poderá alcançar a fase de alfabetização com melhor
desempenho. Realizamos uma pesquisa de campo qualitativa. Com a análise dos resultados, constatamos que, uma prévia
inserção no mundo letrado contribui significativamente para o processo de aprendizagem da criança.

OBJETIVOS

Objetivo Este artigo tem como objetivo estudar a importância da participação dos pais no processo de alfabetização e
letramento de seus filhos e o que eles podem fazer para tornar esse processo mais eficiente, considerando-se a tendência
natural que as crianças possuem de reproduzir os modelos que possuem de acordo com o ambiente onde estão se
desenvolvendo. Sendo assim, em relação à educação, procuraremos observar se o fato de identificarem, em suas casas, que
seus pais vivem em constante contato com materiais de leitura e que possuem um alto nível de letramento possibilita o
desenvolvimento da curiosidade das crianças e o desejo de seguirem esses modelos. Desta forma, analisaremos se o fato
dos pais inserirem seus filhos no mundo letrado antes mesmo de frequentarem a escola poderá contribuir na fase de
alfabetização dessas crianças e, futuramente, poderá incentivar nelas o prazer pela leitura.

METODOLOGIA

Metodologia Este artigo será desenvolvido por meio de pesquisas em materiais bibliográficos e pesquisa qualitativa, através
do apontamento do desempenho de crianças que possuem a mesma idade e estão no mesmo nível escolar. Destas crianças,
uma tem pais presentes em seu processo de alfabetização, que procuram mantê-la sempre em contato com materiais de
leitura, e a outra não. Após a coleta de materiais desenvolvidos por estas crianças, os dados serão analisados a fim de
constatarmos se realmente há diferença no desempenho das duas crianças. O intuito é observarmos se a criança que está,
desde bem pequena, inserida num ambiente propício ao aumento de seu nível de letramento e estímulo de sua curiosidade
em criar hipóteses para as competências de leitura e escrita, possui um desenvolvimento mais avançado em relação àquela
que não está.

RESULTADOS

CONCLUSOES Trabalho ainda em processo de análise dos resultados da pesquisa de campo qualitativa.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS COLELLO, Silvia M. Gasparian. Alfabetização e letramento: pontos e contrapontos. 2. ed. São Paulo: Summus,
2010. BERNARDINO, Juliana. Alfabetização: 11 maneiras de ajudar na alfabetização do seu filho. Disponível em
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/ajudar-alfabetizacao-seu-filho-470463.shtml. Acesso em 02 de
setembro de 2014. DE MORAIS, Juliana Marcondes. Pais, filhos e alfabetização em um só processo. Disponível em
http://www.pedagogia.com.br/artigos/paisfilhos/. Acesso em 05 de maio de 2014. DEL RÉ, Alessandra. Aquisição da
linguagem – Uma abordagem psicolinguística. São Paulo: Contexto, 2013. FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. 20.
ed. São Paulo: Cortez, 2011. _______. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999. ROCHA, Ruth. Contando
histórias, formando leitores. Campinas: Papirus 7 Mares, 2011. SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo:
Contexto, 2013.
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TITULO Brand Equity da Mavaro Industria, sob a ótica de Aaker

INTRODUCAO

A organização escolhida foi a Mavaro Ind Com de Prod.Químicos Ltda, que surgiu em 1988. Em 1992 a Mavaro que fabricava
Cremes, ampliou sua linha desenvolvendo também as linhas de Proteção Solar, Higiene e Limpeza e Industriais. A empresa é
Certificada pele Associação Brasileira de Normas Técnicas e Normas Brasileiras Resolutivas ISO 9001:2008 desde o ano de
2004

OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo explorar a visão de Aaker sobre a marca Mavaro Indústria e Comércio de produtos Químicos, e
o intuito de contribuir com a empresa para ações de melhorias e de projetos para expansão da marca

METODOLOGIA

Este artigo é um estudo exploratório, sendo utilizada a metodologia de estudo de caso (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). O estudo
de caso é recomendado quando a investigação sobre “como” um determinado fenômeno acontece em um ambiente com
variáveis não controláveis e tem como objeto entender uma estratégia que seja adequada para entender os constructos e
seus aprimoramento das teorias apresentadas (Eisenhardt, 1989). Nossa base amostral foi teórica (Eisenhardt, 1989), sendo
a empresa escolhida pela proximidade da pesquisadora e familiaridade com os processos apresentados.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Chega-se a um entendimento final de que a Mavaro é uma empresa que solidificou com o passar do tempo, conquistou seu
lugar no mercado e é reconhecida pelo atendimento diferenciado, suporte técnico, qualidade nos produtos e entregas
imediatas. Ela possui uma carteira de clientes bem ativa, 90% dos seus clientes compram com a empresa mensalmente, a
periodicidade da compra é constante.

REFERENCIAS

KAPFERER, Jean-Noel. Strategic brand management. 2nd ed. New York: Free Press, 1992. AAKER, David A. Criando e
administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura, 1996. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 4a ed. São Paulo:
Atlas, 1996. MENDES, Flávia Cristina Martins; YANAZE, Mitsuru Higuchi. Sustentabilidade no varejo: as práticas ambientais e
suas implicações na consolidação da marca institucional. Comunicação em Cena Volume I. GOTTLIEB, Liana (organizadora).
São Paulo: Scortecci Editora, 2012; KAPFERER, Jean Noël. O que vai mudar as marcas. Tradução; Carolina Huang. Porto
Alegre: Bookman, 2004; AILAWADI, Kusum L; KELLER, Kevin Lane. Understanding retail branding: conceptual insights and
research priorities. Journal of Retailing. v. 80, p. 331-342, 2004; HOOLEY, Graham J. et al. Estratégia de marketing e
posicionamento competitivo. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001. KOTLER, Philip. Administração de marketing. 10. ed. São
Paulo: Prentice Hall, 2000. RIES, Al; TROUT, Jack. Posicionamento: a batalha pela sua mente. 8. ed. São Paulo: Pioneira, 1999.
KAPFERER, J.N. As Marcas. 3ª edição, Bookman, 2004. KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento,
implementação e controle. São Paulo: Atlas, 2000. RIES, Al.; RIES, Laura. As 22 consagradas leis de marcas. São Paulo:
Makron Books, 2000. _____.; TROUT, Jack. As 22 consagradas leis do marketing. São Paulo: Makron Books, 1993. Philip Kotler
- Kevin Lane Keller – Administração de Marketing – 12º edição Trad. Monica Resenberg , Claudia Freire , Brasil Ramos
Fernandes 2006- Pearson Education do Brasil Lacombe Francisco; Teoria Geral da administração, Editora Saraiva: 2010 . p 13
Dornelas, José Carlos Assis; Transformando idéias em negócios. Editora Campus; São Paulo, 2007 – pag 21
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Maria Auxiliadora Fontana Baseio

TITULO Pestalozzi: a extencao do ambiente familiar ao ambito escolar

INTRODUCAO

Este trabalho propõe abordar a didática trabalhada por Johann Heinrich Pestalozzi, o qual é considerado o promotor e
reformador da escola popular, pois seus princípios pedagógicos foram utilizados durante todo o século XIX, em escolas da
Suíça. Assim, como Rousseau, Pestalozzi acreditava na bondade natural da criança, entendendo o papel transcendental e
insubstituível que exerce a mãe na formação da personalidade de seu filho, e mais que isso, enfatizou o elemento amor como
primordial para o processo educativo, devendo este ser irreprimível em direção ao próximo, estimulando o desenvolvimento
de competências a fim de atingir a “educação integral”, isto é, preparar a criança para a vida, em três aspectos fundamentais:
o natural, o social e o moral. Estudaremos sobre este grande educador, considerado por Lourenço Luzuriaga “o maior gênio, a
figura mais nobre da educação e da Pedagogia, o educador por excelência e o fundador da escola primária” (LUZURIAGA,
1982, p. 173), buscando entender de que forma acreditava Pestalozzi que a educação deveria ser norteada e qual o método a
seguir para alcançar o que ele chama de “educação integral”.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo principal identificar e analisar os conceitos propostos por Johann Heinrich Pestalozzi,
educador do século XVIII, no que diz respeito às suas contribuições na área da educação, uma vez que, embora não muito
conhecido, influenciou grandes filósofos e estudiosos, a citar como exemplo, seus discípulos Friedrich Frobel e Hyppolyte
Rivail, que também se dedicaram à reforma educacional, além de que sua obra continua vigente na atualidade.

METODOLOGIA
Este artigo será desenvolvido a partir de pesquisas, conforme referências bibliográficas, e também, uma entrevista feita no
Colégio Educandário Allan Kardec, onde os princípios da didática de Pestalozzi são aplicados e estudados por todo o corpo
docente.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Compreender as ideias de Pestalozzi e admitir a importância do núcleo familiar como base para a educação da criança, além
do amor como elemento primordial neste processo, é imprescindível para todo educador, principalmente, nos dias de hoje, em
que estes valores encontram-se perdidos. Nota-se a relevância deste tema uma vez que, ainda hoje, é muito discutido no
meio acadêmico. Portanto, a extenção do lar ao ambiente escolar, conforme colocava Pestalozzi, deve ser uma meta a atingir,
tornando a relação do professor-alunos muito mais forte e segura, o que gera um aprendizado mais significativo a criança.

REFERENCIAS

INCONTRI, Dora. Pestalozzi: Educação e Ética. São Paulo: Scipione, 1996. BORGES, Inez Augusto. Johann Heinrich Pestalozzi
e suas contribuições para a reflexão sobre a educação cristã. Disponível em:
(#60)http://www.mackenzie.br/fileadmin/Chancelaria/GT2/Inez_Augusto_Borges_II.pdf.(#62). Acesso em: 24 de março de
2014. LARA, Angela Mara de Barros. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827): “Cartas sobre a educação infantil”. Disponível
em: (#60)http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario8/_files/IPAeMyW.doc.(#62). Acesso em: 25 de março
de 2014.
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Angela Divina de Oliveira

TITULO Assédio moral no trabalho e as consequências no desempenho profissional e comportamental do indivíduo.

INTRODUCAO
O tema abordado neste artigo é um dos mais complexos a ser discutido no cenário organizacional, trata-se do Assédio Moral
no ambiente de trabalho. Para tanto nossa indagação parte dos questionamentos: Quais as consequências do assédio moral
para as pessoas e, é possível afirmar que há reflexos no desempenho profissional e comportamental dos envolvidos?

OBJETIVOS
Estudar as maneiras que o assédio moral aparece e se configura no ambiente organizacional através do levantamento de
possíveis consequências no desempenho profissional e comportamental do assediado.

METODOLOGIA

"A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de um referencial conceitual construído através da revisão literária em
que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada ao
tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores. Definimos
três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha comparativa
reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo. Durante a composição do material de
pesquisa encontramos razoável dificuldade em obter literatura atualizada. Limitando assim, a análise comparativa em relação
ao momento atual."

RESULTADOS

CONCLUSOES

Entendemos que o assédio moral é prejudicial à saúde das pessoas visto que ele traz diversos problemas, alguns de natureza
psicossomática que acarreta desestruturação emocional e afetiva, dificultando o convívio social. E no aspecto profissional
desestabiliza a vida do indivíduo, provoca afastamento do trabalho, desmotivação, queda na produtividade e na qualidade das
tarefas realizadas.

REFERENCIAS

ARAUJO, Adriane Reis de. Procuradoria regional do trabalho. Revista TST, Brasília, vol. 73, nº 2, p. 206, abril/junho 2007.
BARRETO, Marco Aurélio Aguiar. Assédio moral no ambiente de trabalho: responsabilidade do empregador, perguntas e
respostas. 2ºed. São Paulo: LTR, 2009. cap.5, p.51-6159, cap. 6, p. 67-68, cap. 9, p. 88. COSTA, Johnatan da Silva. Assédio
moral no trabalho: compreendendo para desmistificar. Artigo 2013. p. 7-9. Teresina: Faculdade Santo Agostinho (FSA), 2013.
FROST, Peter. Emoções Tóxicas no Trabalho. São Paulo: Editora Futura, 2003. cap. 1, p. 5-8. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de.
Proteção Jurídica à saúde do trabalhador. 6ª Ed. São Paulo: LTR, 2011. cap. 3, p. 20-23. HIRIGOYEN, Marie France. Assédio
moral: a violência perversa no cotidiano. 13ª edição. RJ: Bertand Brasil 2011. p. 152. RUFINO, Regina Célia Pizzuto. Assédio
moral no âmbito da empresa. LTR 2011 – 3ª edição. cap. 2, p. 51-59, cap. 3, p. 68,85, cap. 4, p. 90. SUCESSO, Edina Bom. Até
quando? Tortura psicológica e assédio moral no trabalho. Qualitymark editor 2012. cap. 2, p. 1º, cap. 3, p. 13-15, cap. 5, p. 27-
28.
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ÂNGELA OLIVEIRA

TITULO ALINHAMENTO DE ATIVIDADES POR COMPETÊNCIAS EM UM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

INTRODUCAO

Introdução: Em processos seletivos em empresas privadas, a identificação dos modelos competências técnicas são bastante
utilizada para adequação objetiva das reais necessidades da instituição, competências tem sido um termo muito utilizado no
mercado de trabalho. RABAGLIO 2010. Já no serviço publico, o individuo que participa de processo seletivo através de
concurso público; normalmente genérico ao nível de escolaridade, com características mínimas da função que irá exercer,
bem como características mínimas das reais necessidades da organização. Uma vez que as competências individuais
formam a base para as competências organizacionais, pode-se considerar que elas se influenciam mutuamente, de modo que
a organização prepara as pessoas para enfrentar novas situações dentro da própria organização ou mesmo em sua vida
pessoal, enquanto o indivíduo oferece à organização o seu aprendizado, de modo que esta tenha as condições necessárias
para enfrentar os novos desafios (DUTRA, 2008). Na área da Saúde, especialmente vivemos diariamente inúmeras situações,
seja em qualquer área de atuação em um ambiente hospitalar, todo a atividade laborativa de alguma maneira reflete
diretamente no paciente. Daí a inquietação, de elencar e ou mapear competências dos indivíduos de acordo com a área e local
de atuação profissional, para que essa devolutiva profissional seja um reflexo de qualidade no ambiente hospitalar, tanto ao
paciente como ao colaborador, o tornando motivado e produtivo, conseqüentemente vantajoso a organização.

OBJETIVOS
Analisar as boas práticas de uso e aplicabilidade de ferramentas para mapear competências dos servidores públicos hospital
publico da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo realizado, através de revisão de literatura realacionados a gestão de pessoas com foco principal em gestão por
competencias no serviço publico.

RESULTADOS
Pode-se afirmar que mapear as competências dos Servidores Públicos é uma ação estratégica de gestão que contribui para
atingir melhores resultados em qualidade e excelência assistencial da Unidade Hospitalar.

CONCLUSOES
Pode-se afirmar que mapear as competências dos Servidores Públicos é uma ação estratégica de gestão que contribui para
atingir melhores resultados em qualidade e excelência assistencial da Unidade Hospitalar.

REFERENCIAS

DUTRA, J.S. Gestão por Competências: Um modelo avançado para o gerenciamento de pessoas. 8ª edição. São Paulo. Editora
Gente. 2001. DUTRA, J.S.; Fleury, M.T.L.; Ruas, R.L. Competências: Conceitos, Métodos e Experiências. 1ª edição. São Paulo.
Atlas. 2008. RABAGLIO, M.O. Gestão por competências, ferramenta para atração e capacitação de talentos humanos. 2ª
edição. Rio de Janeiro. Qualitymark. 2010.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Projeto Âncora - Uma Experiência Democrática

INTRODUCAO

Em 1995, Walter Steurer funda o Projeto Âncora. Modelo de escola circense, a criação que e chamava de Cidade Âncora
tratava-se de um amplo espaço, que oferecia à comunidade atividades educativas que mesclavam cultura circense aos
conhecimentos necessário à evolução acadêmica das crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. A equipe responsável
pelo funcionamento do Projeto é composta por voluntários e empresas que fazem doações à Instituição. Após dezessete
anos, a instituição transforma-se em escola, cuja concepção educacional baseia-se no modelo de Escola Democrática
implantada por José Pacheco, na Escola da Ponte. A escola defende que as crianças devem aprender sem paredes, no
convívio com os outros, através de uma prática educacional capaz de acolher, promover a participação do coletivo e
possibilitar a todos felicidade e sabedoria.

OBJETIVOS
Levantar hipóteses acerca da metodologia de ensino em uma escola Democrática (vantagens e desvantagens). Compreender
como se organiza a escola, verificar quais benefícios ela traz a comunidade que está inserida, identificar a concepção de
escola democrática e como ela interfere no processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA
Esse estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo (visita realizada pelas pesquisadoras deste
trabalho à escola referida no dia 14 de abril de 2014).

RESULTADOS

O currículo da escola prevê uma educação por projetos, sem preocupações com séries tradicionais, mas com a divisão dos
alunos por ciclos e áreas de interesse. O projeto defende que os educandos desenvolvam suas habilidades, a partir da
transformação de seu anseio particular em uma realidade, que traga benefícios para si e para sua comunidade. Acredita-se
que o modelo de Educação Democrática faz-se eficaz, por possibilitar uma aprendizagem significativa na qual todos os
envolvidos sentem-se sujeitos integrantes do processo de ensino-aprendizagem.

CONCLUSOES

A Metodologia criada pelo Projeto Âncora se embasa no respeito ao ritmo de desenvolvimento do aluno e, principalmente, aos
seus interesses no determinado momento em que está vivendo. Existe por parte do projeto uma intensa preocupação na
formação de cidadãos que saiba e exerçam suas funções dentro da sociedade. É notável a valorização da construção de
saberes por meio das atividades coletivas e cooperativas. O Âncora demonstra em sua organização um vínculo positivo com
aspectos culturais, valorizando diferentes manifestações artísticas, musicais, esportivas entre outras. As turmas
multisseriadas são outro destaque do projeto. Nelas, a organização das crianças por faixa de interesse e não por faixa etária
favorece a construção de conhecimentos significativos. Quando idealizado por Steurer, o Projeto Âncora baseava-se numa
ação comunitária que visava melhorias na qualidade de vida de várias crianças na comunidade na qual está inserida. Hoje, ao
termos contato direto com essa comunidade, podemos perceber que os objetivos de Steurer foram alcançados.

REFERENCIAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996, 92 p.
ARAÚJO, Ulisses F. Escola, democracia e a construção de Personalidades morais. Monografia, Campinas (Sp), 2001. 25 p.
STEURER, R. M. Projeto Âncora. São Paulo, 2011. Disponível em http://projetoancora.org.br/. Acesso em 1 de setembro de
2013.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Projeto Âncora - Uma Experiência Democrática

INTRODUCAO

Em 1995, Walter Steurer funda o Projeto Âncora. Modelo de escola circense, a criação que e chamava de Cidade Âncora
tratava-se de um amplo espaço, que oferecia à comunidade atividades educativas que mesclavam cultura circense aos
conhecimentos necessário à evolução acadêmica das crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. A equipe responsável
pelo funcionamento do Projeto é composta por voluntários e empresas que fazem doações à Instituição. Após dezessete
anos, a instituição transforma-se em escola, cuja concepção educacional baseia-se no modelo de Escola Democrática
implantada por José Pacheco, na Escola da Ponte. A escola defende que as crianças devem aprender sem paredes, no
convívio com os outros, através de uma prática educacional capaz de acolher, promover a participação do coletivo e
possibilitar a todos felicidade e sabedoria.

OBJETIVOS
Levantar hipóteses acerca da metodologia de ensino em uma escola Democrática (vantagens e desvantagens). Compreender
como se organiza a escola, verificar quais benefícios ela traz a comunidade que está inserida, identificar a concepção de
escola democrática e como ela interfere no processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA
Esse estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo (visita realizada pelas pesquisadoras deste
trabalho à escola referida no dia 14 de abril de 2014).

RESULTADOS

O currículo da escola prevê uma educação por projetos, sem preocupações com séries tradicionais, mas com a divisão dos
alunos por ciclos e áreas de interesse. O projeto defende que os educandos desenvolvam suas habilidades, a partir da
transformação de seu anseio particular em uma realidade, que traga benefícios para si e para sua comunidade. Acredita-se
que o modelo de Educação Democrática faz-se eficaz, por possibilitar uma aprendizagem significativa na qual todos os
envolvidos sentem-se sujeitos integrantes do processo de ensino-aprendizagem.

CONCLUSOES

A Metodologia criada pelo Projeto Âncora se embasa no respeito ao ritmo de desenvolvimento do aluno e, principalmente, aos
seus interesses no determinado momento em que está vivendo. Existe por parte do projeto uma intensa preocupação na
formação de cidadãos que saiba e exerçam suas funções dentro da sociedade. É notável a valorização da construção de
saberes por meio das atividades coletivas e cooperativas. O Âncora demonstra em sua organização um vínculo positivo com
aspectos culturais, valorizando diferentes manifestações artísticas, musicais, esportivas entre outras. As turmas
multisseriadas são outro destaque do projeto. Nelas, a organização das crianças por faixa de interesse e não por faixa etária
favorece a construção de conhecimentos significativos. Quando idealizado por Steurer, o Projeto Âncora baseava-se numa
ação comunitária que visava melhorias na qualidade de vida de várias crianças na comunidade na qual está inserida. Hoje, ao
termos contato direto com essa comunidade, podemos perceber que os objetivos de Steurer foram alcançados.

REFERENCIAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996, 92 p.
ARAÚJO, Ulisses F. Escola, democracia e a construção de Personalidades morais. Monografia, Campinas (Sp), 2001. 25 p.
STEURER, R. M. Projeto Âncora. São Paulo, 2011. Disponível em http://projetoancora.org.br/. Acesso em 1 de setembro de
2013.
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928411 - MARIA APARECIDA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster 7

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO MST: A luta pela terra, a luta pela educação nas escolas Itinerantes

INTRODUCAO
Esta pesquisa abordará o desenvolvimento do trabalho pedagógico através das escolas Itinerantes, conhecendo a história do
movimento fundado em Cascavel por centenas de trabalhadores rurais por meio dos seguintes tópicos: O que é o MST e os
seus objetivos; Lutas e conquistas; A proposta pedagógica do MST; A influencia da obra de Paulo Freire e o MST e a mídia.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo conhecer a pedagogia do MST (Movimento dos trabalhadores Rurais sem terra), assim como a
formação dos educandos e seus objetivos para a área da educação, conhecendo ao longo dos anos o início de sua fundação
em busca de três objetivos: Lutar pela terra, lutar por reforma agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizadas a partir de livros, revistas, internet, artigos e uma visita realizada no assentamento do MST. Foram
utilizados os livros: A formação do MST no Brasil, MST: Lutas e conquistas, Pedagogia do movimento sem terra: escola é
mais que escola; O texto: MST Lições de Pedagogia e os sites: www.mst.org.br, www.youtube.com.br,
www.brasilescola.com/sociologia/mst e www.e-biografias.net.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Desde a sua fundação o MST luta por transformações sociais almejando objetivos que vai desde a luta pela terra, até o
comprometimento para que todos os trabalhadores rurais, adolescentes e crianças sejam escolarizados de acordo com o seu
próprio projeto pedagógico. E que as escolas Itinerantes são espaços criados para acompanhar os sem terra facilitando
assim, o acesso a aprendizagem escolar com métodos teóricos fundados pelo grande educador brasileiro Paulo Freire que
acredita que somente com as marchas progressistas conseguiremos alcançar mudanças em nossa sociedade.

REFERENCIAS
CALDART, Roseli, 2000, Pedagogia do movimento sem terra: escola é mais do que escola, Editora Vozes. MANÇANO,
Bernardo, 2006, a formação do MST no Brasil, Editora Vozes. Secretária Nacional do MST, 2010, Lutas e Conquistas.
CARLDART, Roseli, 2003, artigo: Movimento sem terra: Lições de Pedagogia. www.mst.org.br
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2802635 - THAÍS DOS ANJOS SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster 7

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO MST: A luta pela terra, a luta pela educação nas escolas Itinerantes

INTRODUCAO
Esta pesquisa abordará o desenvolvimento do trabalho pedagógico através das escolas Itinerantes, conhecendo a história do
movimento fundado em Cascavel por centenas de trabalhadores rurais por meio dos seguintes tópicos: O que é o MST e os
seus objetivos; Lutas e conquistas; A proposta pedagógica do MST; A influencia da obra de Paulo Freire e o MST e a mídia.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo conhecer a pedagogia do MST (Movimento dos trabalhadores Rurais sem terra), assim como a
formação dos educandos e seus objetivos para a área da educação, conhecendo ao longo dos anos o início de sua fundação
em busca de três objetivos: Lutar pela terra, lutar por reforma agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizadas a partir de livros, revistas, internet, artigos e uma visita realizada no assentamento do MST. Foram
utilizados os livros: A formação do MST no Brasil, MST: Lutas e conquistas, Pedagogia do movimento sem terra: escola é
mais que escola; O texto: MST Lições de Pedagogia e os sites: www.mst.org.br, www.youtube.com.br,
www.brasilescola.com/sociologia/mst e www.e-biografias.net.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Desde a sua fundação o MST luta por transformações sociais almejando objetivos que vai desde a luta pela terra, até o
comprometimento para que todos os trabalhadores rurais, adolescentes e crianças sejam escolarizados de acordo com o seu
próprio projeto pedagógico. E que as escolas Itinerantes são espaços criados para acompanhar os sem terra facilitando
assim, o acesso a aprendizagem escolar com métodos teóricos fundados pelo grande educador brasileiro Paulo Freire que
acredita que somente com as marchas progressistas conseguiremos alcançar mudanças em nossa sociedade.

REFERENCIAS
CALDART, Roseli, 2000, Pedagogia do movimento sem terra: escola é mais do que escola, Editora Vozes. MANÇANO,
Bernardo, 2006, a formação do MST no Brasil, Editora Vozes. Secretária Nacional do MST, 2010, Lutas e Conquistas.
CARLDART, Roseli, 2003, artigo: Movimento sem terra: Lições de Pedagogia. www.mst.org.br
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2802431 - MISLENE CARVALHO SOUTO 2 - Aprovado 1 - Poster 6

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO O Cine Educativo de João Penteado

INTRODUCAO

Este trabalho de pesquisa tem como ponto de partida o estudo das origens da escola dirigida por João Penteado, sua
vinculação explicita ao movimento anarquista de 1912 a 1919 e sua interação com o cenário pedagógico e político da época.
A partir desta abordagem inicial chegou-se ao Cine Educativo, proposta de João Penteado para a escola, experiência
inovadora na primeira metade do século XX.

OBJETIVOS
Identificar o conjunto de praticas escolares passíveis de serem relacionadas à experiência do Cine Educativo de João
Penteado.

METODOLOGIA
Esta pesquisa está baseada em levantamento bibliográfico, visita ao acervo do professor João Penteado na FEUSP, e a
produção científica que é fruto do grupo de pesquisas de cultura e educação libertária, do Centro de Memória da FEUSP.

RESULTADOS

Como resultado desta discussão, procurou-se enfatizar a importância do Cine Educativo na educação brasileira. A proposta
surgiu nos anos 30, na Academia de Comércio Saldanha Marinho. Antes de se tornar Academia de Comércio a escola foi
fundada como uma experiência libertária de educação, influenciada pela obra de Francisco Ferrer y Guardia, da Escola
Moderna de Barcelona. Acredita-se que essa influência tenha permanecido na escola, mesmo após tantos anos de
perseguição das autoridades em torno dos anarquistas.

CONCLUSOES
A ideia de João Penteado era promover e orientar a utilização do cinema como auxiliar do ensino e servir-se dele como um
instrumento voltado para a educação popular. Era uma proposta inovadora, que estava relacionada a abertura da escola para
a comunidade.

REFERENCIAS
HIGHI, Daniel. O cinema na educação: a experiência do Cine Educativo registrada num arquivo escolar. São Paulo: [s.n.], 2007.
Relatório de iniciação científica – FEUSP.
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2852250 - GISELE BARBOSA NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster 6

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO O Cine Educativo de João Penteado

INTRODUCAO

Este trabalho de pesquisa tem como ponto de partida o estudo das origens da escola dirigida por João Penteado, sua
vinculação explicita ao movimento anarquista de 1912 a 1919 e sua interação com o cenário pedagógico e político da época.
A partir desta abordagem inicial chegou-se ao Cine Educativo, proposta de João Penteado para a escola, experiência
inovadora na primeira metade do século XX.

OBJETIVOS
Identificar o conjunto de praticas escolares passíveis de serem relacionadas à experiência do Cine Educativo de João
Penteado.

METODOLOGIA
Esta pesquisa está baseada em levantamento bibliográfico, visita ao acervo do professor João Penteado na FEUSP, e a
produção científica que é fruto do grupo de pesquisas de cultura e educação libertária, do Centro de Memória da FEUSP.

RESULTADOS

Como resultado desta discussão, procurou-se enfatizar a importância do Cine Educativo na educação brasileira. A proposta
surgiu nos anos 30, na Academia de Comércio Saldanha Marinho. Antes de se tornar Academia de Comércio a escola foi
fundada como uma experiência libertária de educação, influenciada pela obra de Francisco Ferrer y Guardia, da Escola
Moderna de Barcelona. Acredita-se que essa influência tenha permanecido na escola, mesmo após tantos anos de
perseguição das autoridades em torno dos anarquistas.

CONCLUSOES
A ideia de João Penteado era promover e orientar a utilização do cinema como auxiliar do ensino e servir-se dele como um
instrumento voltado para a educação popular. Era uma proposta inovadora, que estava relacionada a abertura da escola para
a comunidade.

REFERENCIAS
HIGHI, Daniel. O cinema na educação: a experiência do Cine Educativo registrada num arquivo escolar. São Paulo: [s.n.], 2007.
Relatório de iniciação científica – FEUSP.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Ginásios Vocacionais – Currículo: organização e estrutura

INTRODUCAO

O interesse pelas experiências dos “Ginásios Vocacionais” surgiu no curso de Pedagogia na disciplina de “Orientação de
Projeto Pedagógico II”, onde a docente responsável pela aula sugeriu o nome de algumas escolas para a realização de um
Projeto de Pesquisa. Dentre as escolas democráticas escolhemos as escolas vocacionais, com o objetivo de conhecer,
estudar, e refletir sobre esse método educacional. Levantamos alguns problemas de pesquisas, tais como: Quanto tempo
durou? Quais eram os perfis dos profissionais e alunos? Existia um currículo a ser seguido?

OBJETIVOS
Estudar a estrutura e organização do currículo nos Ginásios Vocacionais; Identificar qual a faixa etária de idade desses
educandos; Entender o período que funcionavam e quais eram as disciplinas que compunham o currículo.

METODOLOGIA

A elaboração do projeto de pesquisa se iniciou através de pesquisas bibliográficas – Vida e Obra da professora Maria Nilde
Marcelalli. Também houve uma visita ao Centro de Memória da USP em 10 de Outubro de 2013 localizado na Cidade
Universitária em São Paulo analisando e pesquisando o acervo dos documentos referentes às escolas vocacionais. Foram
identificados e localizados vídeos com a participação de alguns ex- professores e alunos das escolas vocacionais, com
relatos de práticas e vivencias desenvolvidas naquele período. O site (GVIVE.ORG.BR) foi consultado, de onde foram retiradas
informações passadas por ex-professores e ex-alunos com o objetivo de não esquecer a história vivida pela experiências das
escolas vocacionais.

RESULTADOS
Não eram apenas escolas ditas como tradicionais, mas tinham o objetivo de progredi-se em um lugar formador para a
sociedade, no qual os jovens poderiam construir e elaborar seu próprio processo de educação.

CONCLUSOES

Conclui–se que a experiência dos Ginásios Vocacionais teve uma contribuição positiva para a educação brasileira nos anos
de 1961 a 1969. A proposta pedagógica dos Ginásios Vocacionais utilizava estratégias de integração curricular, como os
estudos do meio e os projetos de intervenção na comunidade e planejamento curricular por meio da pesquisa na comunidade.
Tornando assim, um meio de trazer a realidade social para o interior da escola. A experiência dos Ginásios Vocacionais
representava um Projeto Político e Inovador. Pelos Ginásios Vocacionais passaram certa de 8.000 alunos e 7.500
profissionais entre eles, professores e profissionais do setor administrativo. O ensino do Vocacional desenvolve no jovem
uma atitude crítica perante a essa realidade, e ele pretende com essa experiência acertar a renovação das demais escolas
secundarias. Os Ginásios Vocacionais deixaram de existir com suas características em 1969 quando o regime militar
qualificou a experiência como subversiva.

REFERENCIAS

MASCELLANI, M.N. Uma pedagogia para o trabalhador: o Ensino Vocacional como base para uma proposta pedagógica de
capacitação profissional de trabalhadores desempregados (Programa Integrar CNM/CUT). Tese de Doutorado, Universidade
de São Paulo, São Paulo, Brasil.1999. VASCONCELOS, José D. T.; TERRAZZAN, Eduardo A.; SIGNORELLI, Vinicius T.; PIERI,
Luis G. de e MACCHIA Claudi J. Ia - Alunos do curso de instrumentação para o Ensino de Física do IFUSP, CONSIDERAÕES
SOBRE A EXPERIÉNCIA EDUCACIONAL DOS GINASIOS VOCACIONAIS. SITE CONSULTADO: http://gvive.blogspot.com.br/
(visualizado em 25.05.2014).
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Ginásios Vocacionais – Currículo: organização e estrutura

INTRODUCAO

O interesse pelas experiências dos “Ginásios Vocacionais” surgiu no curso de Pedagogia na disciplina de “Orientação de
Projeto Pedagógico II”, onde a docente responsável pela aula sugeriu o nome de algumas escolas para a realização de um
Projeto de Pesquisa. Dentre as escolas democráticas escolhemos as escolas vocacionais, com o objetivo de conhecer,
estudar, e refletir sobre esse método educacional. Levantamos alguns problemas de pesquisas, tais como: Quanto tempo
durou? Quais eram os perfis dos profissionais e alunos? Existia um currículo a ser seguido?

OBJETIVOS
Estudar a estrutura e organização do currículo nos Ginásios Vocacionais; Identificar qual a faixa etária de idade desses
educandos; Entender o período que funcionavam e quais eram as disciplinas que compunham o currículo.

METODOLOGIA

A elaboração do projeto de pesquisa se iniciou através de pesquisas bibliográficas – Vida e Obra da professora Maria Nilde
Marcelalli. Também houve uma visita ao Centro de Memória da USP em 10 de Outubro de 2013 localizado na Cidade
Universitária em São Paulo analisando e pesquisando o acervo dos documentos referentes às escolas vocacionais. Foram
identificados e localizados vídeos com a participação de alguns ex- professores e alunos das escolas vocacionais, com
relatos de práticas e vivencias desenvolvidas naquele período. O site (GVIVE.ORG.BR) foi consultado, de onde foram retiradas
informações passadas por ex-professores e ex-alunos com o objetivo de não esquecer a história vivida pela experiências das
escolas vocacionais.

RESULTADOS
Não eram apenas escolas ditas como tradicionais, mas tinham o objetivo de progredi-se em um lugar formador para a
sociedade, no qual os jovens poderiam construir e elaborar seu próprio processo de educação.

CONCLUSOES

Conclui–se que a experiência dos Ginásios Vocacionais teve uma contribuição positiva para a educação brasileira nos anos
de 1961 a 1969. A proposta pedagógica dos Ginásios Vocacionais utilizava estratégias de integração curricular, como os
estudos do meio e os projetos de intervenção na comunidade e planejamento curricular por meio da pesquisa na comunidade.
Tornando assim, um meio de trazer a realidade social para o interior da escola. A experiência dos Ginásios Vocacionais
representava um Projeto Político e Inovador. Pelos Ginásios Vocacionais passaram certa de 8.000 alunos e 7.500
profissionais entre eles, professores e profissionais do setor administrativo. O ensino do Vocacional desenvolve no jovem
uma atitude crítica perante a essa realidade, e ele pretende com essa experiência acertar a renovação das demais escolas
secundarias. Os Ginásios Vocacionais deixaram de existir com suas características em 1969 quando o regime militar
qualificou a experiência como subversiva.

REFERENCIAS

MASCELLANI, M.N. Uma pedagogia para o trabalhador: o Ensino Vocacional como base para uma proposta pedagógica de
capacitação profissional de trabalhadores desempregados (Programa Integrar CNM/CUT). Tese de Doutorado, Universidade
de São Paulo, São Paulo, Brasil.1999. VASCONCELOS, José D. T.; TERRAZZAN, Eduardo A.; SIGNORELLI, Vinicius T.; PIERI,
Luis G. de e MACCHIA Claudi J. Ia - Alunos do curso de instrumentação para o Ensino de Física do IFUSP, CONSIDERAÕES
SOBRE A EXPERIÉNCIA EDUCACIONAL DOS GINASIOS VOCACIONAIS. SITE CONSULTADO: http://gvive.blogspot.com.br/
(visualizado em 25.05.2014).
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Estudo comparativo das escolas: Iasnaia Poliana (Rússia) e Lumiar (SãoPaulo/Brasil)

INTRODUCAO

A história oficial da pedagogia se fez omissa em relação à contribuição do pensamento pedagógico libertário. Apesar das
dificuldades enfrentadas, experiências educacionais em bases libertárias se desenvolveram em várias partes do mundo,
inclusive no Brasil. A Escola Lumiar (São Paulo), é uma escola democrática com características libertárias, uma metodologia
de ensino em que o aprendizado acontece por meio de reprodução de situações e aplicações de ideias que estimulam a
curiosidade, criatividade e inquietude no estudante. A Escola Iasnaia Poliana, fundada por Leon Tolstoi, (libertária) tinha como
principal característica a liberdade construída socialmente e conquistada nas suas lutas sociais, a favor do antiautoritarismo
afirmando que não se é possível formar homens livres através de métodos autoritários e de controle. Busca-se então
desvendar o que essas metodologias têm em comum, quais suas semelhanças e divergências. Quais seriam as possibilidades
para uma ação educativa menos autoritária na atualidade? É possível introduzir um ensino libertário em uma escola
tradicional, aprimorando suas ideias e suas práticas? Será possível hoje, levar para dentro da sala de aula a liberdade
construída socialmente? Sendo assim, busca-se respostas para compreender de q eu forma o ensino libertário pode
contribuir para que a educação se torne mais atrativa.

OBJETIVOS
(#38)#61607; Compreender as práticas pedagógicas, analisando as metodologias que podem ser utilizadas na educação
atual; (#38)#61607; Proporcionar uma compreensão maior das escolas: Iasnaia Poliana e Lumiar, compreendendo as ideais
transmitidas pelos seus fundadores.

METODOLOGIA
A coleta de dados foi feita de forma seletiva, procurando responder as questões que constam no problema de pesquisa a
partir das hipóteses levantadas. Buscou-se respostas em sites acadêmicos, artigos científicos e livros que tratam da
educação libertária e da escola democrática.

RESULTADOS

CONCLUSOES

A Educação Libertária busca formar pessoas conscientes de si e de sua definição, onde o respeito mútuo é algo primordial,
demonstrando assim importância do seu relacionamento com o grupo social para construção coletiva da liberdade. Levando
em consideração as condições atuais da educação é possível introduzir uma Educação Libertária, fazendo com que os alunos
sejam corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem e auxiliando-os de maneira a formarem criticidade para agir na
sociedade.

REFERENCIAS

TOLSTOI, LEON. Obras pedagógicas. Tradução J. M. Milhares Pinto. URSS: progresso 1988. RABELLO, B. As Cartilhas e os
livros de Lev. N. Tolstoi, (#62)acesso em 20 desetembro de 2014. SEMLER, R. Escola Lumiar São Paulo, disponível em:
lumiar.org.br/índex.php/fundação-ralston-semler/lumiar.org.br(#62)acesso em 24 de setembro de 2014. SINGER, Helena.
República de Criança- sobre experiências escolares de resistência. São Paulo: HUCITEC,1 997
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Estudo comparativo das escolas: Iasnaia Poliana (Rússia) e Lumiar (SãoPaulo/Brasil)

INTRODUCAO

A história oficial da pedagogia se fez omissa em relação à contribuição do pensamento pedagógico libertário. Apesar das
dificuldades enfrentadas, experiências educacionais em bases libertárias se desenvolveram em várias partes do mundo,
inclusive no Brasil. A Escola Lumiar (São Paulo), é uma escola democrática com características libertárias, uma metodologia
de ensino em que o aprendizado acontece por meio de reprodução de situações e aplicações de ideias que estimulam a
curiosidade, criatividade e inquietude no estudante. A Escola Iasnaia Poliana, fundada por Leon Tolstoi, (libertária) tinha como
principal característica a liberdade construída socialmente e conquistada nas suas lutas sociais, a favor do antiautoritarismo
afirmando que não se é possível formar homens livres através de métodos autoritários e de controle. Busca-se então
desvendar o que essas metodologias têm em comum, quais suas semelhanças e divergências. Quais seriam as possibilidades
para uma ação educativa menos autoritária na atualidade? É possível introduzir um ensino libertário em uma escola
tradicional, aprimorando suas ideias e suas práticas? Será possível hoje, levar para dentro da sala de aula a liberdade
construída socialmente? Sendo assim, busca-se respostas para compreender de q eu forma o ensino libertário pode
contribuir para que a educação se torne mais atrativa.

OBJETIVOS
(#38)#61607; Compreender as práticas pedagógicas, analisando as metodologias que podem ser utilizadas na educação
atual; (#38)#61607; Proporcionar uma compreensão maior das escolas: Iasnaia Poliana e Lumiar, compreendendo as ideais
transmitidas pelos seus fundadores.

METODOLOGIA
A coleta de dados foi feita de forma seletiva, procurando responder as questões que constam no problema de pesquisa a
partir das hipóteses levantadas. Buscou-se respostas em sites acadêmicos, artigos científicos e livros que tratam da
educação libertária e da escola democrática.

RESULTADOS

CONCLUSOES

A Educação Libertária busca formar pessoas conscientes de si e de sua definição, onde o respeito mútuo é algo primordial,
demonstrando assim importância do seu relacionamento com o grupo social para construção coletiva da liberdade. Levando
em consideração as condições atuais da educação é possível introduzir uma Educação Libertária, fazendo com que os alunos
sejam corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem e auxiliando-os de maneira a formarem criticidade para agir na
sociedade.

REFERENCIAS

TOLSTOI, LEON. Obras pedagógicas. Tradução J. M. Milhares Pinto. URSS: progresso 1988. RABELLO, B. As Cartilhas e os
livros de Lev. N. Tolstoi, (#62)acesso em 20 desetembro de 2014. SEMLER, R. Escola Lumiar São Paulo, disponível em:
lumiar.org.br/índex.php/fundação-ralston-semler/lumiar.org.br(#62)acesso em 24 de setembro de 2014. SINGER, Helena.
República de Criança- sobre experiências escolares de resistência. São Paulo: HUCITEC,1 997
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Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Brandy Equity da Mavaro Indústria, sob a ótica de Aaker

INTRODUCAO

A organização escolhida foi a Mavaro Ind Com de Prod.Químicos Ltda, que surgiu em 1988. Em 1992 a Mavaro que fabricava
Cremes, ampliou sua linha desenvolvendo também as linhas de Proteção Solar, Higiene e Limpeza e Industriais. A empresa é
Certificada pele Associação Brasileira de Normas Técnicas e Normas Brasileiras Resolutivas ISO 9001:2008 desde o ano de
2004

OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo explorar a visão de Aaker sobre a marca Mavaro Indústria e Comércio de produtos Químicos, e
o intuito de contribuir com a empresa para ações de melhorias e de projetos para expansão da marca

METODOLOGIA

Este artigo é um estudo exploratório, sendo utilizada a metodologia de estudo de caso (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). O estudo
de caso é recomendado quando a investigação sobre “como” um determinado fenômeno acontece em um ambiente com
variáveis não controláveis e tem como objeto entender uma estratégia que seja adequada para entender os constructos e
seus aprimoramento das teorias apresentadas (Eisenhardt, 1989). Nossa base amostral foi teórica (Eisenhardt, 1989), sendo
a empresa escolhida pela proximidade da pesquisadora e familiaridade com os processos apresentados.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Chega-se a um entendimento final de que a Mavaro é uma empresa que solidificou com o passar do tempo, conquistou seu
lugar no mercado e é reconhecida pelo atendimento diferenciado, suporte técnico, qualidade nos produtos e entregas
imediatas. Ela possui uma carteira de clientes bem ativa, 90% dos seus clientes compram com a empresa mensalmente, a
periodicidade da compra é constante

REFERENCIAS

KAPFERER, Jean-Noel. Strategic brand management. 2nd ed. New York: Free Press, 1992. AAKER, David A. Criando e
administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura, 1996. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 4a ed. São Paulo:
Atlas, 1996. MENDES, Flávia Cristina Martins; YANAZE, Mitsuru Higuchi. Sustentabilidade no varejo: as práticas ambientais e
suas implicações na consolidação da marca institucional. Comunicação em Cena Volume I. GOTTLIEB, Liana (organizadora).
São Paulo: Scortecci Editora, 2012; KAPFERER, Jean Noël. O que vai mudar as marcas. Tradução; Carolina Huang. Porto
Alegre: Bookman, 2004; AILAWADI, Kusum L; KELLER, Kevin Lane. Understanding retail branding: conceptual insights and
research priorities. Journal of Retailing. v. 80, p. 331-342, 2004; HOOLEY, Graham J. et al. Estratégia de marketing e
posicionamento competitivo. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001. KOTLER, Philip. Administração de marketing. 10. ed. São
Paulo: Prentice Hall, 2000. RIES, Al; TROUT, Jack. Posicionamento: a batalha pela sua mente. 8. ed. São Paulo: Pioneira, 1999.
KAPFERER, J.N. As Marcas. 3ª edição, Bookman, 2004. KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento,
implementação e controle. São Paulo: Atlas, 2000. RIES, Al.; RIES, Laura. As 22 consagradas leis de marcas. São Paulo:
Makron Books, 2000. _____.; TROUT, Jack. As 22 consagradas leis do marketing. São Paulo: Makron Books, 1993. Philip Kotler
- Kevin Lane Keller – Administração de Marketing – 12º edição Trad. Monica Resenberg , Claudia Freire , Brasil Ramos
Fernandes 2006- Pearson Education do Brasil Lacombe Francisco; Teoria Geral da administração, Editora Saraiva: 2010 . p 13
Dornelas, José Carlos Assis; Transformando idéias em negócios. Editora Campus; São Paulo, 2007 – pag 21
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Rodrigo Medici Candido

TITULO O planejamento Estratégico Empresarial

INTRODUCAO

A necessidade de se estipular um caminho a ser seguido pelas organizações é tão óbvia quanto necessária para que elas
alcancem bons resultados e obtenham retornos acima da média. Nos dias atuais, diante de ambientes dinâmicos e com a
competição global, evidencia-se a importância do planejamento estratégico para a análise dos negócios e o auxílio no
orquestramento das ações para o seu fortalecimento e crescimento.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa é identificar os principais autores da área de planejamento estratégico e obter maior conhecimento
sobre a temática abordada.

METODOLOGIA
O presente artigo tem o caráter exploratório e seu propósito é ganhar maior conhecimento sobre o tema e aprofundar
questões a serem estudadas. Quando o pesquisador está iniciando o estudo de determinado tema, de acordo com Richardson
(1999, pg. 146), tal pesquisa é a mais indicada.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Os gerentes, segundo Mintzberg e Quinn (2001, p.270), possuem crenças com relação ao mercado, clientes e concorrentes,
porém as mudanças nos setores econômicos ocorrem rápida e radicalmente, fazendo com que essas crenças se tornem uma
ameaça à sobrevivência das organizações. Porter (2003) afirma que, para superar os concorrentes, é necessário que a
empresa estabeleça um diferencial consistente e proporcione mais valor ao seu cliente. Isto é possível quando a empresa
realiza um conjunto de atividades desde a produção até a pós-venda de maneira superior aos seus rivais ou de forma
totalmente diferente a eles, garantindo, assim, o posicionamento no mercado e a vantagem competitiva.

REFERENCIAS

ANSOFF, Igor H. Estratégia empresarial. São Paulo: McGrow-Hill, 1977. HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON,
Robert E. Administração estratégica. São Paulo: Thomson, 2003. MINTZBERG, Henry; QUIN, James B. O processo de
estratégia. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. OLIVEIRA, Djalma de P. R. de. Excelência na administração estratégica: a
competitividade para administrar o futuro das empresas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. PORTER, Michael E. Competição:
estratégias competitivas essenciais. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa social:
métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. THOMPSON, Arthur A. J.; STRICKLAND III, A. J. Planejamento estratégico:
elaboração, implementação e execução. São Paulo: Pioneira, 2000.
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RENATA HOMEM DE MELLO

TITULO PROJETO TCC

INTRODUCAO
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a possibilidade de aplicação de técnicas de gestão de pessoas precipuamente a
gestão por competência no setor público.

OBJETIVOS
Estudar aspecto de gestão por competência no setor público e estabelecer parâmetros para uma real avaliação de
desempenho necessários à elaboração de projetos e estratégias de desenvolvimento.

METODOLOGIA
A metodologia neste estudo visa à gestão mais eficiente de recursos humanos nas instituições públicas apresentados de
forma a promover um entendimento do seu funcionamento.

RESULTADOS

- Esclarecimento da importância de gestão por competências e seus resultados para organização; - Capacitação de líderes
para implementar um projeto de gestão por competências, bem como a sensibilização de gestores estratégicos. -
Metodologia para viabilizar a gestão por competências nas organizações. O que se valoriza no homem público é a sua
capacidade de conciliar interesses, apaziguar conflitos e aparentar aquilo que não é. No Brasil, ajeitar é a regra; empreender, a
exceção. Existem virtudes no comportamento do administrador público brasileiro, é claro. O trabalho está em identificá-las
para poder alavancá-las. Como mudar o comportamento alheio, se nem conhecemos com clareza o funcionamento das
nossas próprias reações? Para mudar, é preciso conhecer. Intervir por intervir é uma péssima saída.

CONCLUSOES

Observa-se neste estudo que ainda há necessidades de uma melhor familiaridade quanto a gestão por competência no setor
público. A necessidade do desenvolvimento de metodologia adequada à identificação das competências surge como desafio
adicional não apenas para as atividades de recrutamento e seleção, mas para a integração da abordagem da competência a
todos os subsistemas de gestão de pessoas da organização.

REFERENCIAS HTTP://scholar.google.com.br
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO ESCOLA LIBERTÁRIA: DE EMILIO À METODOLOGIA DE TOLSTOI

INTRODUCAO

O artigo em questão vem mostrar a influência da obra Emílio de Jean Jacques Rousseau na metodologia e no pensamento
pedagógico de Lev Nikolayevch Tolstoy. Sendo o livro Emilio ou da educação uma obra que revolucionou a pedagogia e serviu
como ponto de partida para as teorias e práticas de grandes educadores dos séculos XIX, XX até a atualidade, e Léon Tolstoi
escritor russo famoso mundialmente, precursor do movimento educacional denominado Escola Nova com métodos
inovadores de como a criança aprende-agindo, experimentando e vivenciando.

OBJETIVOS
Analisar os dois primeiros livros de EMÍLIO ou Da Educação escrito por Rousseau em 1759, relacionando-os com os ideais
democráticos defendidos nas práticas desenvolvidas na República de Crianças Iasnaia Poliana, fundada por Tolstoi em 1850.

METODOLOGIA
A coleta de dados foi feita pelas integrantes da dupla, no qual foram pesquisados sites acadêmicos, artigos científicos, livros
e um filme.

RESULTADOS
.“Em Emílio”, Rousseau partiu do princípio filosófico de que ‘‘O homem nasce bom. A sociedade é que o corrompe” e deixa
claro que a educação e a liberdade são fatores preponderantes na formação humana. Num outro momento, a proposta
pedagógica de Tolstoi foi movida por um sentimento de liberdade e respeito.

CONCLUSOES

Conclui-se após pesquisas que tanto Rousseau quanto Tolstoi tinham a mesma linha de pensamento, que caracterizam a
Pedagogia Libertária, onde Rousseau mostra a teoria no livro Emílio e Tolstoi mostrou na prática na República de Crianças em
Iasnaia Poliana, que influenciou tanto o movimento da Escola Nova quanto a Educação Libertária (proposta pelos
anarquistas), onde eles se opuseram ao adultismo infantil ao ensino tradicional voltado para a memorização, para o
enciclopedismo e para a doutrinação moral das crianças, desenvolvido por influência da dominação da igreja na educação
durante séculos. Ambos defendiam a valorização ao espontaneísmo pedagógico e as especificidades da infância. A visão de
escola também era parecida, a escola tinha que ir ao encontro com a natureza, ser um espaço livre, que o valor máximo da
pedagogia vem das reflexões e da liberdade. Verifica-se também que o processo criativo na escola vai muito além, faz parte
da própria interação social, da própria constituição da comunidade escolar, de seus métodos e da vivência diária. Alunos e
professores são induzidos a criar todos os dias às relações humanas até chegar ao pleno conhecimento.

REFERENCIAS

CODELLO, Francesco. A boa educação: Experiências libertárias e teorias anarquistas na Europa, de Godwin a Neill. v. I: A
teoria. São Paulo: Editora Imaginário, 2007. MORIYÓN, Felix Garcia (Org.). Educação libertária: Bakunin, Kropotkin, Mella,
Robin, Faure. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. TOLSTOI, Leon. Iasnaia Poliana. s/d. A Última Estação: dirigido e roteirizado
por Michael Hoffman. Filme Alemão de 2009 sobre Leon Tolstoi, Baseado em um romance biográfico de 1990 de mesmo
escritor Jay Parini, 2009. Sony Pictures. ZWEING, Stefan. O PENSAMENTO VIVO DE TOLSTOI, Livraria Martins Editora S.A.
Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo 1976. ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio ou A Educação, São Paulo: Coleção
“Clássicos Garnier” Editora Difusão Europeia do Livro, traduzido por Sérgio Milliet em 1973.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO ESCOLA LIBERTÁRIA: DE EMILIO À METODOLOGIA DE TOLSTOI

INTRODUCAO

O artigo em questão vem mostrar a influência da obra Emílio de Jean Jacques Rousseau na metodologia e no pensamento
pedagógico de Lev Nikolayevch Tolstoy. Sendo o livro Emilio ou da educação uma obra que revolucionou a pedagogia e serviu
como ponto de partida para as teorias e práticas de grandes educadores dos séculos XIX, XX até a atualidade, e Léon Tolstoi
escritor russo famoso mundialmente, precursor do movimento educacional denominado Escola Nova com métodos
inovadores de como a criança aprende-agindo, experimentando e vivenciando.

OBJETIVOS
Analisar os dois primeiros livros de EMÍLIO ou Da Educação escrito por Rousseau em 1759, relacionando-os com os ideais
democráticos defendidos nas práticas desenvolvidas na República de Crianças Iasnaia Poliana, fundada por Tolstoi em 1850.

METODOLOGIA
A coleta de dados foi feita pelas integrantes da dupla, no qual foram pesquisados sites acadêmicos, artigos científicos, livros
e um filme.

RESULTADOS
.“Em Emílio”, Rousseau partiu do princípio filosófico de que ‘‘O homem nasce bom. A sociedade é que o corrompe” e deixa
claro que a educação e a liberdade são fatores preponderantes na formação humana. Num outro momento, a proposta
pedagógica de Tolstoi foi movida por um sentimento de liberdade e respeito.

CONCLUSOES

Conclui-se após pesquisas que tanto Rousseau quanto Tolstoi tinham a mesma linha de pensamento, que caracterizam a
Pedagogia Libertária, onde Rousseau mostra a teoria no livro Emílio e Tolstoi mostrou na prática na República de Crianças em
Iasnaia Poliana, que influenciou tanto o movimento da Escola Nova quanto a Educação Libertária (proposta pelos
anarquistas), onde eles se opuseram ao adultismo infantil ao ensino tradicional voltado para a memorização, para o
enciclopedismo e para a doutrinação moral das crianças, desenvolvido por influência da dominação da igreja na educação
durante séculos. Ambos defendiam a valorização ao espontaneísmo pedagógico e as especificidades da infância. A visão de
escola também era parecida, a escola tinha que ir ao encontro com a natureza, ser um espaço livre, que o valor máximo da
pedagogia vem das reflexões e da liberdade. Verifica-se também que o processo criativo na escola vai muito além, faz parte
da própria interação social, da própria constituição da comunidade escolar, de seus métodos e da vivência diária. Alunos e
professores são induzidos a criar todos os dias às relações humanas até chegar ao pleno conhecimento.

REFERENCIAS

CODELLO, Francesco. A boa educação: Experiências libertárias e teorias anarquistas na Europa, de Godwin a Neill. v. I: A
teoria. São Paulo: Editora Imaginário, 2007. MORIYÓN, Felix Garcia (Org.). Educação libertária: Bakunin, Kropotkin, Mella,
Robin, Faure. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. TOLSTOI, Leon. Iasnaia Poliana. s/d. A Última Estação: dirigido e roteirizado
por Michael Hoffman. Filme Alemão de 2009 sobre Leon Tolstoi, Baseado em um romance biográfico de 1990 de mesmo
escritor Jay Parini, 2009. Sony Pictures. ZWEING, Stefan. O PENSAMENTO VIVO DE TOLSTOI, Livraria Martins Editora S.A.
Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo 1976. ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio ou A Educação, São Paulo: Coleção
“Clássicos Garnier” Editora Difusão Europeia do Livro, traduzido por Sérgio Milliet em 1973.
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Rodrigo Medici Candido

TITULO A representatividade das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)

INTRODUCAO

Para Longenecker, Moore e Petty (1998), durante muitas décadas, antes de 1970, a participação do total de negócios
representada pela pequena empresa foi diminuindo constantemente, mesmo sendo responsável por produzir uma parte
importante do produto nacional bruto da nação. Agora há evidencias de que as mesmas estão voltando e as grandes
empresas estão encolhendo. O número de Micro e Pequenas Empresas (MPEs)têm aumentado, de acordo com o Serviço
Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e isso se deve a diversos incentivos que favorecem a sua
criação e desenvolvimento, como o regime do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), que
inclui as pequenas empresas como beneficiárias da tributação simplificada e amplia a relação dos impostos e contribuições
incluídos no benefício da arrecadação única.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa é realizar um levantamento de informações e publicações acerca da micro e pequena empresa no
Brasil.

METODOLOGIA
O presente artigo tem o caráter exploratório e seu propósito é ganhar maior conhecimento sobre o tema e aprofundar
questões a serem estudadas. Quando o pesquisador está iniciando o estudo de determinado tema, de acordo com Richardson
(1999, pg. 146), tal pesquisa é a mais indicada.

RESULTADOS

CONCLUSOES

As pequenas empresas, de acordo com Costa e Almeida (2002, p.58), trazem muitos benefícios, como o desenvolvimento de
áreas periféricas e populações locais, atendimento da necessidade de consumo, geração de talentos empresariais, geração
de empregos, entre outros. Para o IBGE, as pequenas empresas constituem uma alternativa de ocupação tanto para a parcela
da população capaz de desenvolver seu próprio negócio quanto para a parcela de mão-de-obra excedente no Brasil. Durante
análise do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de Julho de 2014,verificou-se um saldo positivo de
37.184 novos empregos.Já as médias e grandes empresas (MGE) apresentaram um saldo negativo de 22.589 vagas. As
MPEs, que respondem por 99% do total de empresas no país, ainda empregam mais de 60% da mão-de-obra, gerando renda
para a maior parcela da população. No ano de 2011, segundo os últimos dados divulgados pelo SEBRAE, as MPEs foram
responsáveis por 27% do PIB, sendo o setor de serviços aquele com maior representatividade.

REFERENCIAS

CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Disponível em:http://portal.mte.gov.br/caged/. Acesso em
11/10/2014. COSTA, Benny K.; ALMEIDA, Martinho I. Ribeiro de. Estratégia: perspectivas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2002.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em 11/10/2014.
LONGENECKER, Justin G., MOORE, Carlos N., PETTY, J. William. Administração de pequenas empresas – ênfase na gerencia
empresarial. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1998. SEBRAE, Serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Disponível
em:http://www.sebrae.com.br. Acesso em 11/10/2014.
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Amane Paldes Goncales

TITULO
PESQUISA DE AGLUTININAS ANTILEPTOSPIRAS E TENTATIVA DE ISOLAMENTO DE Leptospiras spp EM CÃES ATENDIDOS
NO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL – PROCOPA

INTRODUCAO

A leptospirose é causada por uma espécie patogênica do gênero Leptospira, sendo considerada uma das doenças de caráter
antropozoonótico mais difundida no mundo. Esta doença é essencialmente prevalente em regiões geográficas com altos
índices pluviométricos e com climas relativamente quentes, outros fatores como condições inadequadas de saneamento
básico, alta infestação por roedores infectados e constante inundação de áreas urbanas e moradias também exercem grande
influência em sua prevalência e distribuição. Nos cães as manifestações clínicas variam de acordo com o sorovar infectante e
apresentação da doença, podendo apresentar-se na forma subclínica, aguda ou crônica. Os cães, assim como os roedores
desempenham um papel importante na epidemiologia da leptospirose humana, sendo uma das principais fontes de infecção
para esta doença, uma vez que o cão vive em contato direto com os seres humanos e podem eliminar leptospiras vivas por
meio da urina por meses mesmo na ausência de sinais clínicos.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi demonstrar a ocorrência de anticorpos antileptospira, assim como avaliar a condição de portador
renal de leptospiras nos cães atendidos pelo Programa de Controle Populacional Animal (PROCOPA), realizado na
Universidade de Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA
Para o diagnóstico da leptospirose foi realizada a soroaglutinação microscópica (SAM) em 182 amostras de soro para 24
sorovares de Leptospira interrogans e isolamento de leptospiras em meio de cultivo Fletcher em 50 amostras de urina.

RESULTADOS

Na SAM 27 (14,83%) animais foram soro reagentes para a leptospirose com títulos de 100 a 400, sendo que dentre os
sorovares o mais prevalente foi o Copenhageni com uma frequência de 37,03% (n = 10), seguido pelo sorovar Grippotyphosa
com 25,92% (n = 7), Pomona com 11,11% (n = 3), Castellonis com 7,4% (n = 2) e os demais sorovares Butembo, Shermani,
Bratislava e Autumnalis apresentaram prevalência correspondente a 3,7% (n = 1). Nenhuma amostra de urina foi positiva no
isolamento.

CONCLUSOES

Os resultados deste estudo indicam que a leptospirose encontra-se amplamente disseminada nos cães atendidos pelo
PROCOPA, o que reforça a importância do controle populacional de cães, uma vez que cães errantes apresentam maior risco
de entrar em contato com as leptospiras presentes no meio ambiente, além do amplo contato com roedores. A prevalência do
sorovar Copenhageni aponta a importância da população de roedores na transmissão da doença e reforça a necessidade de
programas de controle de roedores. Já a ocorrência do sorovar Grippotyphosa que normalmente circula na população de
animais silvestres, reforça o risco de exposição de cães ao agente pelo contato com esses animais. Ressalta-se também a
necessidade de programas de controle da leptospirose direcionados para o uso de vacinas antileptospirose que contenham
na sua composição os sorovares mais prevalentes para a espécie canina, educação em saúde e saneamento do meio
ambiente.

REFERENCIAS
FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: Australia, MediSci, 1999. 272 p.
LEVETT, P. N. Leptospirosis. Clinical Microbiology Reviews, v. 14, n. 2, p. 300-302, 2001 OIE 2006. World Organization for
Animal Health. Leptospirosis. Chapter 2.2.4.

Página 31



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4078 Zoologia 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2338661 - JADE LIMA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster 10

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Flávio de Barros Molina

TITULO
Abordagem etnoherpetológica sobre animais serpentiformes na percepção dos moradores do Bairro M'Boi Mirim (São Paulo,
SP)

INTRODUCAO

A ordem Squamata é formada pelas anfisbenas, lagartos e serpentes. Algumas espécies de lagartos e anfisbenas são ápodes
e possuem corpo serpentiforme, o que pode causar associação ao grupo das serpentes e, consequentemente, sua matança
indiscriminada. As serpentes, apesar de sua grande importância socioeconômica e ecológica, são comumente associadas em
lendas a sentimentos de aversão, impedindo que medidas de conservação sejam seguidas pela população que não
compreende a real importância desses animais.

OBJETIVOS
Registrou-se o conhecimento popular em torno do Parque M'Boi Mirim sobre serpentes e outros animais ápodos
serpentiformes, discutindo os seus conhecimentos e contrapondo o saber local ao conhecimento científico.

METODOLOGIA
O presente trabalho realizou uma análise etnoherpetológica, através de entrevistas semiestruturadas, com 35 homens e 35
mulheres. A entrevista foi realizada entre os dias 06 de julho e 16 de agosto com pessoas de idades entre 18 e 67 anos
apresentando todos os níveis de escolaridade.

RESULTADOS

Cerca de 97% a 94% (n=34 e 33) dos homens e 100% a 97% (n=35 e 34) das mulheres afirmaram que características como o
corpo cilíndrico e a presença de uma língua bifurcada são as que mais chamam a atenção ao observar uma serpente. Porém,
28,5% (n=10) dos homens e 40% (n=14) das mulheres citaram a presença de pálpebras móveis, enquanto 26% (n=9) dos
homens e 31,5% (n=11) das mulheres consideraram a presença de ouvido externo, o que demonstra uma visão incorreta
sobre a morfologia desses animais. Quando questionados se conheciam algum animal, além das serpentes, com o corpo
serpentiforme e ápodo, o muçum (Synbranchus marmoratus), uma espécie aquática, foi citado por 64% (n=7) dos homens e
65% (n=11) das mulheres dentre os entrevistados que justificaram a resposta. Ao serem apresentados às fotos de animais
serpentiformes terrestres e questionados sobre sua classificação, observou-se que a falta de conhecimento sobre as
espécies é muito grande e, em muitos casos, contrapõe o conhecimento científico. A cobra-de-duas-cabeças, por exemplo, foi
confundida com uma serpente por 91% (n=32) dos homens e 94% (n=33) das mulheres, enquanto o lagarto ápodo
Scriptosaura catimbau foi confundido por 80% (n=28) dos homens e 91% (n=32) das mulheres. Questionados se achavam as
serpentes animais perigosos 88% (n=31) dos homens e 74% (n=26) das mulheres afirmaram que sim, compondo maioria
estaticamente significativa. Ao serem perguntados se tinham medo de serpentes, 63% (n=22) dos homens negaram,
contrapondo 63% (n=22) das mulheres que afirmaram ter medo. Em ambos os casos não foi caracterizada uma maioria
estaticamente significativa.

CONCLUSOES

A forte presença de lendas e mitos que são transmitidos ao longo das gerações muitas vezes determina a relação negativa
das pessoas com esses animais serpentiformes, dificultando a convivência pacífica e atrapalhando o processo de
desmistificação. Para piorar a situação, outros animais ápodes e serpentiformes, facilmente confundidos com as serpentes
também podem acabar mortos visto que 17% (n=6) dos homens e das mulheres afirmaram que os matariam caso os
encontrem.

REFERENCIAS jadelima26@gmail.com
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Marlene Almeida de Ataide

TITULO
O MACHISMO CANTADO EM PROSA E VERSO NA MÚSICA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DE FRAGMENTOS DAS LETRAS DOS
SEUS COMPOSITORES

INTRODUCAO

O presente trabalho é de fundamental importância, pois vem contribuir na reflexão de nossos papeis sociais, enquanto
homens e mulheres, e nas suas relações.Tudo isso é fruto da cultura machista que tem como legado o regime patriarcal.
Neste sentido, é comum se observar que essa subalternidade se apresenta na forma cantada por autores populares que
submetem a mulher o papel da Amélia, da dona de casa entre outros. E por isto este trabalho vem para refletir a possibilidade
de relação entre homem/mulher, sem a dominação de um sobre o outro, onde cada um pode exercer sua questão de gênero
de forma livre. Compreender de forma teórica, como a questão do machismo perpassa socialmente e como essa relação se
perpetua culturalmente, ou seja, como os comportamentos homem/mulher interferem nas relações de pré-conceito e
segregação de gênero.

OBJETIVOS

• Compreender a cultura do machismo por meio da música brasileira e suas formas de relação, através de um recorte
histórico dos primórdios ate a contemporaneidade. Levantar compositores/cantores da década de 30 até a
contemporaneidade que em suas músicas enaltecem o machismo. • Analisar a categoria machismo por intermédio das letras
de músicas à luz do pensamento crítico e reflexivo ancorado em autores que contribuam na analise social das relações de
gênero e machismo que construímos cotidianamente.

METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa foi na perspectiva qualitativa com base em bibliografias, a luz de autores que discutem a questão
do machismo. A pesquisa foi na perspectiva bibliográfica, ou seja, o estudo sistematizado desenvolvido com base em
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, todo o material acessível ao público em geral. Esse
tipo de pesquisa fornece o instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si
mesma. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um
determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Em 1930 Noel Rosa compõe “Mulher indigesta” conforme a letra que segue, e, que além de perpetuar o simbolismo do
machismo, inscreve-se no âmbito da violência como forma de justificar as relações ao abordar na estrofe: “Mas que mulher
indigesta! (Indigesta!) Merece um tijolo na testa O que merece é entrar o açoite” Sua subordinação enlaça e enaltece a
masculinidade do homem. Ou seja, esta mulher que não tem possui “vaidade, que achava bonito não ter o que comer”, ainda é
aceita pela sociedade como destino a sua submissão ao lado daquele que a ama e a considera “mulher de verdade.”

REFERENCIAS
BEAVOUIR, Simone de. O segundo sexo. Tradução: Sérgio Milliet. 2. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 2v. IAMAMOTO,
Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 2012. SAFIOTTI,
Heleieth. I. B. O poder do macho. 3. Ed. São Paulo: Moderna, 1987.

Página 33



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4086 Educação 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2431564 - CAMILA SOBRAL DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster 8

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Modelo de Gestão Educacional Reggio Emilia

INTRODUCAO

A finalidade dessa pesquisa é apresentar o modelo de Gestão Educacional Reggio Emilia e buscar respostas para as
seguintes perguntas: Como nasceu a abordagem pedagógica Reggio Emilia? Como é o modelo de gestão das escolas com
essa abordagem? E qual a metodologia de ensino dentro dessa abordagem? Parte-se do pressuposto de que é necessário
conhecer outros modelos de gestões educacionais além dos convencionais, comumente estudados, para que aumente o
repertório do educador e este tenha a oportunidade de conhecer ideias que surgiram há alguns anos atrás, que até hoje fazem
a diferença.

OBJETIVOS
- Conhecer o modelo de gestão educacional Reggio Emilia; - Compreender como se deu a criação da Abordagem Reggio
Emilia; - Verificar a metodologia de ensino; - Identificar a relação dos pais com a escola na educação de seus filhos.

METODOLOGIA
Esse trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas realizadas em livros, artigos, teses, dissertação e uma
reportagem especial em vídeo realizada pela UNIVESP (Universidade Virtual Do Estado De São Paulo) que apresenta a
abordagem Reggio Emilia.

RESULTADOS

Em meio à destruição deixada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, surge um sonho em comum das mães que viviam numa
pequena cidade italiana. Elas queriam uma escola para seus filhos terem um ensino de qualidade e não apenas um lugar para
deixá-los, juntas se colocaram a serviço para a concretização desse sonho. Lóris Malaguzzi, na época ainda jornalista,
resolveu ir verificar de perto esse movimento e acabou se envolvendo com o mesmo, tornando-se o grande educador
responsável pela proposta inovadora da época. Surgiu assim a primeira escola com abordagem Reggio Emilia, localizada na
Villa Cella, próximo a cidade de Reggio Emilia - Itália, que recebeu o nome Scuola Comunale Del Infanzia - XXV April, que
posteriormente se tornaria uma das concepções mais importantes da Educação Infantil.

CONCLUSOES

Através da pesquisa realizada foi possível conhecer o modelo educacional desenvolvido por Lóris Malaguzzi que possibilita a
pedagogia da escuta. As crianças realmente têm voz, vez e lugar, pois participam ativamente do processo educativo. Assim
também acontece com os pais que tem a possibilidade de presenciar e participar de cada decisão tomada dentro da escola.
Quando a escola consegue trabalhar em conjunto com a família tudo se torna mais intenso, principalmente com as crianças
pequenas, que necessitam tanto do apoio e presença dos pais. Esse é um diferencial muito grande e admirável ma
abordagem Reggio Emilia, pois é algo que nós brasileiros sentimos falta na gestão da maioria de nossas escolas públicas.

REFERENCIAS

BARACHO, N. V. de P. A documentação na abordagem de Reggio Emilia para a Educação Infantil e suas contribuições para as
práticas pedagógicas: um olhar e as possibilidades em um contexto brasileiro. 2011. 234 f. Dissertação ( Mestrado em
Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2011. MIRANDA, H. S. O Imaginário nas escolas de Reggio
Emilia, Itália. I Seminário Educação, Imaginação e as linguagens Artístico-Culturais, 5 a 7 de setembro de 2005. RINALDI,
Carla. Diálogos com Reggio Emilia: escutar investigar e aprender. São Paulo: Paz e Terra, 2012.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Análise comparativa da participação da comunidade nas escolas: Democráticas (Vocacionais) e Libertária (Anarquista)

INTRODUCAO

No ensino vocacional as principais ideias das escolas vocacionais era promover a parceria entre as famílias e a escola.
Tinham uma proposta à frente de seu tempo: fazer o aluno pensar, trabalhar em grupo e desenvolver a sensibilidade artística
e habilidades técnicas. Não eram apenas escolas ditas como tradicionais, mas tinham o objetivo de progredi-se em um lugar
formador para a sociedade, no qual os jovens poderiam construir e elaborar seu próprio processo de educação. Na pedagogia
Libertária observa-se o combate ao ensino estatal e religioso. Os libertários acreditavam que Estado e Igreja propunham uma
educação que induzia à competitividade e à reprodução das desigualdades sociais. Desta forma, a educação libertária
propunha o ensino integral, racionalista, baseado na coeducação de classes sociais e de sexo (meninas e meninos).

OBJETIVOS
Comparar as gestões das duas escolas; identificar como essas escolas promovem um desenvolvimento/envolvimento da
comunidade local

METODOLOGIA

No 5º semestre foi iniciado o trabalho de conclusão de curso, então foi decidido juntar as duas escolas, a democrática e a
libertária, fazendo uma análise comparativa, levantando suas principais ideias e pesquisando análises bibliográficas.
Também foi realizada visita ao Centro de Memória da FEUSP e consulta ao site do GVIVE, organizado por ex-alunos e ex-
professores dos Ginásios Vocacionais.

RESULTADOS

Quando uma unidade vocacional era organizada, a equipe chamada de SEV (SERVIÇO DO ENSINO VOCACIONAL) ficava
responsável por fazer o uso de sondagens com o objetivo de conhecer melhor a comunidade, a população potencial de
famílias cujos filhos seriam candidatos aos Vocacionais para que, com base nesses dados, procedesse a sua seleção. Era
também a partir da análise destes dados que as equipes de professores partiam para a formulação de objetivos gerais e
específicos, para o planejamento de currículo. Assim, essas pesquisas de comunidades eram essenciais ao desenvolvimento
do projeto do Ensino Vocacional. Na Educação Brasileira Contemporânea, a perspectiva Libertária pode ser um instrumento
de análise a respeito das mediações entre Estado, a sociedade, e a educação. Como um corpo social alunos e educadores
deveriam ser livres para juntos vivenciar o processo de ensino e aprendizagem.

CONCLUSOES

O Ensino Vocacional foi uma experiência educacional inovadora e revolucionaria. A educação foi concebida como um
processo formador do ser humano para atuar criticamente sobre a realidade. Essa proposta educacional garante a sua
atualidade porque parte sempre da realidade concreta, sem desconsiderar o passado e com vistas ao futuro. Já a perspectiva
Libertária pode ser analisada a respeito às mediações entre Estado, a sociedade, e a educação. Como um corpo social alunos
e professores devem ser livres para juntos construir uma nova proposta pedagógica.

REFERENCIAS

GALLO, Sílvio. Educação Libertária: textos de um seminário, organizado por Maria Oly Pey /Rio de Janeiro/Florianópolis:
Achiamé/Movimento, 1996 MASCELLANI, M.N. Uma pedagogia para o trabalhador: o Ensino Vocacional como base para uma
proposta pedagógica de capacitação profissional de trabalhadores desempregados (Programa Integrar CNM/CUT). Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.1999.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Análise comparativa da participação da comunidade nas escolas: Democráticas (Vocacionais) e Libertária (Anarquista)

INTRODUCAO

No ensino vocacional as principais ideias das escolas vocacionais era promover a parceria entre as famílias e a escola.
Tinham uma proposta à frente de seu tempo: fazer o aluno pensar, trabalhar em grupo e desenvolver a sensibilidade artística
e habilidades técnicas. Não eram apenas escolas ditas como tradicionais, mas tinham o objetivo de progredi-se em um lugar
formador para a sociedade, no qual os jovens poderiam construir e elaborar seu próprio processo de educação. Na pedagogia
Libertária observa-se o combate ao ensino estatal e religioso. Os libertários acreditavam que Estado e Igreja propunham uma
educação que induzia à competitividade e à reprodução das desigualdades sociais. Desta forma, a educação libertária
propunha o ensino integral, racionalista, baseado na coeducação de classes sociais e de sexo (meninas e meninos).

OBJETIVOS
Comparar as gestões das duas escolas; identificar como essas escolas promovem um desenvolvimento/envolvimento da
comunidade local

METODOLOGIA

No 5º semestre foi iniciado o trabalho de conclusão de curso, então foi decidido juntar as duas escolas, a democrática e a
libertária, fazendo uma análise comparativa, levantando suas principais ideias e pesquisando análises bibliográficas.
Também foi realizada visita ao Centro de Memória da FEUSP e consulta ao site do GVIVE, organizado por ex-alunos e ex-
professores dos Ginásios Vocacionais.

RESULTADOS

Quando uma unidade vocacional era organizada, a equipe chamada de SEV (SERVIÇO DO ENSINO VOCACIONAL) ficava
responsável por fazer o uso de sondagens com o objetivo de conhecer melhor a comunidade, a população potencial de
famílias cujos filhos seriam candidatos aos Vocacionais para que, com base nesses dados, procedesse a sua seleção. Era
também a partir da análise destes dados que as equipes de professores partiam para a formulação de objetivos gerais e
específicos, para o planejamento de currículo. Assim, essas pesquisas de comunidades eram essenciais ao desenvolvimento
do projeto do Ensino Vocacional. Na Educação Brasileira Contemporânea, a perspectiva Libertária pode ser um instrumento
de análise a respeito das mediações entre Estado, a sociedade, e a educação. Como um corpo social alunos e educadores
deveriam ser livres para juntos vivenciar o processo de ensino e aprendizagem.

CONCLUSOES

O Ensino Vocacional foi uma experiência educacional inovadora e revolucionaria. A educação foi concebida como um
processo formador do ser humano para atuar criticamente sobre a realidade. Essa proposta educacional garante a sua
atualidade porque parte sempre da realidade concreta, sem desconsiderar o passado e com vistas ao futuro. Já a perspectiva
Libertária pode ser analisada a respeito às mediações entre Estado, a sociedade, e a educação. Como um corpo social alunos
e professores devem ser livres para juntos construir uma nova proposta pedagógica.

REFERENCIAS

GALLO, Sílvio. Educação Libertária: textos de um seminário, organizado por Maria Oly Pey /Rio de Janeiro/Florianópolis:
Achiamé/Movimento, 1996 MASCELLANI, M.N. Uma pedagogia para o trabalhador: o Ensino Vocacional como base para uma
proposta pedagógica de capacitação profissional de trabalhadores desempregados (Programa Integrar CNM/CUT). Tese de
Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.1999.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO O método de ensino de La Ruche através da análise iconográfica

INTRODUCAO

O referido artigo visa apresentar a proposta pedagógica da experiência educacional libertária ao ar livre de La Ruche,
utilizando-se da análise iconográfica. Pretende-se proporcionar um conhecimento maior sobre suas práticas de ensino, bem
como suas propostas educacionais que constituem seu diferencial. As fotos apresentam a diversidade de atividades ao ar
livre e a liberdade para aprender de maneira autogestionária, que era a proposta pedagógica de Sábastian Faure, legitimando
assim a educação e aprendizagem em ambiente aberto.

OBJETIVOS
O artigo tem a finalidade de conhecer e expor as práticas de ensino ao ar livre de La Ruche através dos registros fotográficos
da instituição escolar.

METODOLOGIA

Este trabalho de pesquisa foi realizado através da análise iconográfica e levantamento bibliográfico pela dupla de alunas do
6º semestre na disciplina de Orientação de Trabalho Pedagógico. As alunas levantaram imagens das atividades ao ar livre em
sites franceses e referenciais teóricos, como artigos, teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre a experiência de
educação libertária ao ar l i v r e.

RESULTADOS

Na análise iconográfica e fontes teóricas pode-se verificar que Sébastian Faure inovou a metodologia utilizando-se de
praticas ao ar livre, pois consegue perceber que as crianças não se prendem por muito tempo em uma atividade e oferece a
diversidade fora da sala de aula. O seu ambiente educacional era a natureza, o currículo não era disciplinas convencionais e
rígidas, conforme fotografias apresentadas.

CONCLUSOES

As atividades ao ar livre visavam valorizar as crianças em todos os âmbitos, corpo, espírito e coração, assim como a
educação que visava alcançar o físico, o intelectual e a moral. Para isso Faure contava e acreditava na natureza e nessas
atividades ao ar livre como um novo processo de aprendizagem, Essa experiência combinava arte, trabalho, comemorações e
atividades ao ar livre em um ambiente não hierárquico de educação e aprendizagem. “(...) a escola cristã é a escola do
passado, organizada pela igreja e para ela; a escola leiga é a escola do presente. Organizada pelo Estado e para ele. A Colméia
é a escola do futuro, a escola simplesmente, organizada para criança, de tal maneira que, deixando de ser o bem, o objeto, a
propriedade da Religião ou do Estado, se pertença a si mesma e encontre nela o pão, o saber e a ternura, que seu corpo,
cérebro e coração necessitam” (Figueiroa, 2007, p. 43, grifo do autor).

REFERENCIAS

FIGUEIROA, J. N. Educação Anarquista: Conceitos e experiências de uma educação para a liberdade. São Carlos, 2007.
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação e Ciências Humanas) Universidade
Federal de São Carlos. UEBARA. L. A presença de La Ruche: experiências anarquistas. Revista Verve, 2010 CALSAVARA, T.S.
A militância anarquista através das relações mantidas por João Penteado – Estratégias de sobrevivência Pós anos 20. São
Paulo, 2012. Tese de doutorado. Faculdade de educação da Universidade de São Paulo. SILVA, R. J. e I., DANTAS A.C.,
OLIVEIRA, N. La Ruche: Uma experiência libertária de educação ao ar livre. São Paulo, 2013. Artigo de Projeto Pedagógico
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TITULO O método de ensino de La Ruche através da análise iconográfica

INTRODUCAO

O referido artigo visa apresentar a proposta pedagógica da experiência educacional libertária ao ar livre de La Ruche,
utilizando-se da análise iconográfica. Pretende-se proporcionar um conhecimento maior sobre suas práticas de ensino, bem
como suas propostas educacionais que constituem seu diferencial. As fotos apresentam a diversidade de atividades ao ar
livre e a liberdade para aprender de maneira autogestionária, que era a proposta pedagógica de Sábastian Faure, legitimando
assim a educação e aprendizagem em ambiente aberto.

OBJETIVOS
O artigo tem a finalidade de conhecer e expor as práticas de ensino ao ar livre de La Ruche através dos registros fotográficos
da instituição escolar.

METODOLOGIA

Este trabalho de pesquisa foi realizado através da análise iconográfica e levantamento bibliográfico pela dupla de alunas do
6º semestre na disciplina de Orientação de Trabalho Pedagógico. As alunas levantaram imagens das atividades ao ar livre em
sites franceses e referenciais teóricos, como artigos, teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre a experiência de
educação libertária ao ar l i v r e.

RESULTADOS

Na análise iconográfica e fontes teóricas pode-se verificar que Sébastian Faure inovou a metodologia utilizando-se de
praticas ao ar livre, pois consegue perceber que as crianças não se prendem por muito tempo em uma atividade e oferece a
diversidade fora da sala de aula. O seu ambiente educacional era a natureza, o currículo não era disciplinas convencionais e
rígidas, conforme fotografias apresentadas.

CONCLUSOES

As atividades ao ar livre visavam valorizar as crianças em todos os âmbitos, corpo, espírito e coração, assim como a
educação que visava alcançar o físico, o intelectual e a moral. Para isso Faure contava e acreditava na natureza e nessas
atividades ao ar livre como um novo processo de aprendizagem, Essa experiência combinava arte, trabalho, comemorações e
atividades ao ar livre em um ambiente não hierárquico de educação e aprendizagem. “(...) a escola cristã é a escola do
passado, organizada pela igreja e para ela; a escola leiga é a escola do presente. Organizada pelo Estado e para ele. A Colméia
é a escola do futuro, a escola simplesmente, organizada para criança, de tal maneira que, deixando de ser o bem, o objeto, a
propriedade da Religião ou do Estado, se pertença a si mesma e encontre nela o pão, o saber e a ternura, que seu corpo,
cérebro e coração necessitam” (Figueiroa, 2007, p. 43, grifo do autor).

REFERENCIAS

FIGUEIROA, J. N. Educação Anarquista: Conceitos e experiências de uma educação para a liberdade. São Carlos, 2007.
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação e Ciências Humanas) Universidade
Federal de São Carlos. UEBARA. L. A presença de La Ruche: experiências anarquistas. Revista Verve, 2010 CALSAVARA, T.S.
A militância anarquista através das relações mantidas por João Penteado – Estratégias de sobrevivência Pós anos 20. São
Paulo, 2012. Tese de doutorado. Faculdade de educação da Universidade de São Paulo. SILVA, R. J. e I., DANTAS A.C.,
OLIVEIRA, N. La Ruche: Uma experiência libertária de educação ao ar livre. São Paulo, 2013. Artigo de Projeto Pedagógico
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO A Proposta Pedagógica do MST nas Series Iniciais

INTRODUCAO

O referido artigo aborda a Proposta Pedagógica do MST para Séries Iniciais, apontando falhas no currículo, leis e diretrizes
estabelecidas pelo Estado que o mesmo não cumpri, e posteriormente o surgimento de uma escola que foge do currículo
padrão e do sistema capitalista. Nessa nova escola a elaboração da proposta pedagógica e feita de forma coletiva com a
cooperação de todos, fundamentada nas teorias de Paulo Freire e Florestan Fernandes, que tem a Realidade e a Prática como
princípios de experiências para uma educação de qualidade para as crianças do campo com um ensino socialista.

OBJETIVOS
Nosso objetivo é apresentar “A Proposta Pedagógica do MST Series Iniciais”,que teve a influência de Paulo Freire e Florestan
Fernandes. Essa nova proposta pedagógica visa uma educação de qualidade para as crianças do campo.

METODOLOGIA

Para elaboração deste artigo o grupo teve a oportunidade visitar a Escola Nacional Florestan Fernandes que está localizada
em Guararema – SP.Para confeccionar esse artigo foram realizadas pesquisas no próprio site do MST, em artigos, livros
relacionados ao tema. Procurou-se entender o porquê dessa nova proposta e conhecer um pouco das pessoas que fazem
parte desse movimento e entender essa luta pela terra, pela reforma agrária, pela justiça social e pela educação , e quais são
os benefícios de fazer parte desse movimento de se impor contra o Estado.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Dessa forma a proposta pedagógica do MST possui seus objetivos bem definidos e uma pedagogia que prepara criticamente
a criança através da realidade e da prática o valor da vida com responsabilidades e o seu papel de cidadão, sendo assim as
crianças aprendem os princípios do MST desde cedo e a história das lutas daqueles que se sacrificaram contra a injustiça e
desigualdades sociais geradas pela lógica capitalista. Apesar de existir essa proposta pedagógica, o MST continua na luta por
seus direitos contra o Estado, e cada conquista é comemorada por todos que partilham do mesmo ideal, o ideal não seria só
dentro de uma sala de aula, mas para toda a sociedade. Eles continuam firme na luta com seu grito de guerra "Globalizemos a
luta, globalizemos a esperança".

REFERENCIAS

Caldart, Roseli, et al.Dicionário da Educação do Campo.Rio de Janeiro/São Paulo.Expressão Popular, 2012.p.125. Saveli, E. L.
A proposta pedagógica do M.S.T para as escolas dos assentamentos- A construção da escola necessária. 2000. Licenciatura
em Ciências Humanas. Universidade Estadual de Ponta Grossa. Saes, D.A.M. Educação e Socialismo. 2005.Universidade
Metodista de São Paulo. Sem Terrinha. Disponível em: (#60)http://www.mst.org.br/semterrinha(#62) Acesso em: 12 de set.
de 2014
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO A Proposta Pedagógica do MST nas Series Iniciais

INTRODUCAO

O referido artigo aborda a Proposta Pedagógica do MST para Séries Iniciais, apontando falhas no currículo, leis e diretrizes
estabelecidas pelo Estado que o mesmo não cumpri, e posteriormente o surgimento de uma escola que foge do currículo
padrão e do sistema capitalista. Nessa nova escola a elaboração da proposta pedagógica e feita de forma coletiva com a
cooperação de todos, fundamentada nas teorias de Paulo Freire e Florestan Fernandes, que tem a Realidade e a Prática como
princípios de experiências para uma educação de qualidade para as crianças do campo com um ensino socialista.

OBJETIVOS
Nosso objetivo é apresentar “A Proposta Pedagógica do MST Series Iniciais”,que teve a influência de Paulo Freire e Florestan
Fernandes. Essa nova proposta pedagógica visa uma educação de qualidade para as crianças do campo.

METODOLOGIA

Para elaboração deste artigo o grupo teve a oportunidade visitar a Escola Nacional Florestan Fernandes que está localizada
em Guararema – SP.Para confeccionar esse artigo foram realizadas pesquisas no próprio site do MST, em artigos, livros
relacionados ao tema. Procurou-se entender o porquê dessa nova proposta e conhecer um pouco das pessoas que fazem
parte desse movimento e entender essa luta pela terra, pela reforma agrária, pela justiça social e pela educação , e quais são
os benefícios de fazer parte desse movimento de se impor contra o Estado.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Dessa forma a proposta pedagógica do MST possui seus objetivos bem definidos e uma pedagogia que prepara criticamente
a criança através da realidade e da prática o valor da vida com responsabilidades e o seu papel de cidadão, sendo assim as
crianças aprendem os princípios do MST desde cedo e a história das lutas daqueles que se sacrificaram contra a injustiça e
desigualdades sociais geradas pela lógica capitalista. Apesar de existir essa proposta pedagógica, o MST continua na luta por
seus direitos contra o Estado, e cada conquista é comemorada por todos que partilham do mesmo ideal, o ideal não seria só
dentro de uma sala de aula, mas para toda a sociedade. Eles continuam firme na luta com seu grito de guerra "Globalizemos a
luta, globalizemos a esperança".

REFERENCIAS

Caldart, Roseli, et al.Dicionário da Educação do Campo.Rio de Janeiro/São Paulo.Expressão Popular, 2012.p.125. Saveli, E. L.
A proposta pedagógica do M.S.T para as escolas dos assentamentos- A construção da escola necessária. 2000. Licenciatura
em Ciências Humanas. Universidade Estadual de Ponta Grossa. Saes, D.A.M. Educação e Socialismo. 2005.Universidade
Metodista de São Paulo. Sem Terrinha. Disponível em: (#60)http://www.mst.org.br/semterrinha(#62) Acesso em: 12 de set.
de 2014
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Clausia Mara Antoneli

TITULO INOVANDO AS COMPRAS EM HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO
A solução MercTouch foi criada afim de inovar e transformar o conceito de compras em supermercados quebrando assim um
paradigma entre o mundo digital e real, criando assim uma nova necessidade às pessoas.

OBJETIVOS
O MercTouch Mobile possibilitará que os clientes façam as compras em seus dispositivos móveis e registrem os produtos
escolhidos durante a compra. O aplicativo poderá realizar a leitura de qualquer produto que possua código de barras.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada para este trabalho foi desenvolvida com o intuito de mensurar a aceitação de um aplicativo de compras
em supermercados que será realizada por meio de um smartphone com sistema operacional android pelos consumidores. Ela
pode identificar também, quais são os principais problemas enfrentado pelos clientes hoje durante uma compra.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A solução MercTouch foi criada afim de inovar e transformar o conceito de compras em supermercados quebrando assim um
paradigma entre o mundo digital e real, criando assim uma nova necessidade às pessoas. Desta forma será possível auxiliar
as redes de supermercados a melhor gerir o seu negócio e em contrapartida satisfazer as necessidades dos clientes.

REFERENCIAS

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. COUGO, Paulo. Modelagem
Conceitual e Projeto de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 1997. DEVELOPER ANDROID. Get the Android SDK.
Disponível em: (#60)http://developer.android.com/sdk/index.html(#62). Acesso em: 10/10/2014. ECLIPSE. Desktop
IDEs.Disponível em: (#60)https://www.eclipse.org/ide/(#62). Acesso em: 10/10/2014. GROSSMANN, Luís Osvaldo. Até 2016,
Brasil será o 4º mercado mundial de smartphones. Disponível em:
(#60)http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=29632(#38)sid=8(#62). Acesso em:
20/09/2014. GUEDES, Gilleanes Thorwald Araujo. UML 2 – Guia Prático. São Paulo: Novatec Editora, 2007. HOSTMANN, Cay
S.; CORNELL, Gary. Core Java 2 - Volume I Fundamentos. 7. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005. IBE - FGV Escola de
Negócios. Cinco tendências para o futuro do varejo. Disponível em: (#60)http://www.ibe.edu.br/noticia/cinco-tendencias-
para-o-futuro-varejo/(#62). Acesso em: 29/09/2014. JORNAL DO BRASIL. A importância do varejo no cenário econômico
brasileiro. Disponível em: (#60)http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/03/13/comercio-varejista-inicia-2014-em-
crescimento-segundo-ibge/(#62) Acesso em 03/09/2014. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Prentice
Hall, 2000. KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. 9. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 2003. ABRAS - Associação
Brasileira de Supermercados. Plano Abras Maior. Disponível em: (#60)http://www.abras.com.br/2B62C242-079F-4E91-A2B4-
B7F6A95C9A41/FinalDownload/DownloadId-F07C1CF5FF5DC4AEBB3AB93981B15F63/2B62C242-079F-4E91-A2B4-
B7F6A95C9A41/pdf/planoabrasmaior.pdf(#62). Acesso em: 18/08/2014. RANGEL, Alexandre. Cliente Interno: o mexilhão.
São Paulo: Marcos Cobra, 1994. SEBRAE. Pesquisa de Marketing. Disponível em:
(#60)http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/pse/pse/pse_conheca_pesquisa.asp(#62). Acesso em 09/09/2014.
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TITULO INOVANDO AS COMPRAS EM HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO
A solução MercTouch foi criada afim de inovar e transformar o conceito de compras em supermercados quebrando assim um
paradigma entre o mundo digital e real, criando assim uma nova necessidade às pessoas.

OBJETIVOS
O MercTouch Mobile possibilitará que os clientes façam as compras em seus dispositivos móveis e registrem os produtos
escolhidos durante a compra. O aplicativo poderá realizar a leitura de qualquer produto que possua código de barras.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada para este trabalho foi desenvolvida com o intuito de mensurar a aceitação de um aplicativo de compras
em supermercados que será realizada por meio de um smartphone com sistema operacional android pelos consumidores. Ela
pode identificar também, quais são os principais problemas enfrentado pelos clientes hoje durante uma compra.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A solução MercTouch foi criada afim de inovar e transformar o conceito de compras em supermercados quebrando assim um
paradigma entre o mundo digital e real, criando assim uma nova necessidade às pessoas. Desta forma será possível auxiliar
as redes de supermercados a melhor gerir o seu negócio e em contrapartida satisfazer as necessidades dos clientes.

REFERENCIAS

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. COUGO, Paulo. Modelagem
Conceitual e Projeto de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 1997. DEVELOPER ANDROID. Get the Android SDK.
Disponível em: (#60)http://developer.android.com/sdk/index.html(#62). Acesso em: 10/10/2014. ECLIPSE. Desktop
IDEs.Disponível em: (#60)https://www.eclipse.org/ide/(#62). Acesso em: 10/10/2014. GROSSMANN, Luís Osvaldo. Até 2016,
Brasil será o 4º mercado mundial de smartphones. Disponível em:
(#60)http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=29632(#38)sid=8(#62). Acesso em:
20/09/2014. GUEDES, Gilleanes Thorwald Araujo. UML 2 – Guia Prático. São Paulo: Novatec Editora, 2007. HOSTMANN, Cay
S.; CORNELL, Gary. Core Java 2 - Volume I Fundamentos. 7. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005. IBE - FGV Escola de
Negócios. Cinco tendências para o futuro do varejo. Disponível em: (#60)http://www.ibe.edu.br/noticia/cinco-tendencias-
para-o-futuro-varejo/(#62). Acesso em: 29/09/2014. JORNAL DO BRASIL. A importância do varejo no cenário econômico
brasileiro. Disponível em: (#60)http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/03/13/comercio-varejista-inicia-2014-em-
crescimento-segundo-ibge/(#62) Acesso em 03/09/2014. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Prentice
Hall, 2000. KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. 9. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 2003. ABRAS - Associação
Brasileira de Supermercados. Plano Abras Maior. Disponível em: (#60)http://www.abras.com.br/2B62C242-079F-4E91-A2B4-
B7F6A95C9A41/FinalDownload/DownloadId-F07C1CF5FF5DC4AEBB3AB93981B15F63/2B62C242-079F-4E91-A2B4-
B7F6A95C9A41/pdf/planoabrasmaior.pdf(#62). Acesso em: 18/08/2014. RANGEL, Alexandre. Cliente Interno: o mexilhão.
São Paulo: Marcos Cobra, 1994. SEBRAE. Pesquisa de Marketing. Disponível em:
(#60)http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/pse/pse/pse_conheca_pesquisa.asp(#62). Acesso em 09/09/2014.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO INOVANDO AS COMPRAS EM HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO
A solução MercTouch foi criada afim de inovar e transformar o conceito de compras em supermercados quebrando assim um
paradigma entre o mundo digital e real, criando assim uma nova necessidade às pessoas.

OBJETIVOS
O MercTouch Mobile possibilitará que os clientes façam as compras em seus dispositivos móveis e registrem os produtos
escolhidos durante a compra. O aplicativo poderá realizar a leitura de qualquer produto que possua código de barras.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada para este trabalho foi desenvolvida com o intuito de mensurar a aceitação de um aplicativo de compras
em supermercados que será realizada por meio de um smartphone com sistema operacional android pelos consumidores. Ela
pode identificar também, quais são os principais problemas enfrentado pelos clientes hoje durante uma compra.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A solução MercTouch foi criada afim de inovar e transformar o conceito de compras em supermercados quebrando assim um
paradigma entre o mundo digital e real, criando assim uma nova necessidade às pessoas. Desta forma será possível auxiliar
as redes de supermercados a melhor gerir o seu negócio e em contrapartida satisfazer as necessidades dos clientes.

REFERENCIAS

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. COUGO, Paulo. Modelagem
Conceitual e Projeto de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 1997. DEVELOPER ANDROID. Get the Android SDK.
Disponível em: (#60)http://developer.android.com/sdk/index.html(#62). Acesso em: 10/10/2014. ECLIPSE. Desktop
IDEs.Disponível em: (#60)https://www.eclipse.org/ide/(#62). Acesso em: 10/10/2014. GROSSMANN, Luís Osvaldo. Até 2016,
Brasil será o 4º mercado mundial de smartphones. Disponível em:
(#60)http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=29632(#38)sid=8(#62). Acesso em:
20/09/2014. GUEDES, Gilleanes Thorwald Araujo. UML 2 – Guia Prático. São Paulo: Novatec Editora, 2007. HOSTMANN, Cay
S.; CORNELL, Gary. Core Java 2 - Volume I Fundamentos. 7. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005. IBE - FGV Escola de
Negócios. Cinco tendências para o futuro do varejo. Disponível em: (#60)http://www.ibe.edu.br/noticia/cinco-tendencias-
para-o-futuro-varejo/(#62). Acesso em: 29/09/2014. JORNAL DO BRASIL. A importância do varejo no cenário econômico
brasileiro. Disponível em: (#60)http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/03/13/comercio-varejista-inicia-2014-em-
crescimento-segundo-ibge/(#62) Acesso em 03/09/2014. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Prentice
Hall, 2000. KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. 9. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 2003. ABRAS - Associação
Brasileira de Supermercados. Plano Abras Maior. Disponível em: (#60)http://www.abras.com.br/2B62C242-079F-4E91-A2B4-
B7F6A95C9A41/FinalDownload/DownloadId-F07C1CF5FF5DC4AEBB3AB93981B15F63/2B62C242-079F-4E91-A2B4-
B7F6A95C9A41/pdf/planoabrasmaior.pdf(#62). Acesso em: 18/08/2014. RANGEL, Alexandre. Cliente Interno: o mexilhão.
São Paulo: Marcos Cobra, 1994. SEBRAE. Pesquisa de Marketing. Disponível em:
(#60)http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/pse/pse/pse_conheca_pesquisa.asp(#62). Acesso em 09/09/2014.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO INOVANDO AS COMPRAS EM HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO
A solução MercTouch foi criada afim de inovar e transformar o conceito de compras em supermercados quebrando assim um
paradigma entre o mundo digital e real, criando assim uma nova necessidade às pessoas.

OBJETIVOS
O MercTouch Mobile possibilitará que os clientes façam as compras em seus dispositivos móveis e registrem os produtos
escolhidos durante a compra. O aplicativo poderá realizar a leitura de qualquer produto que possua código de barras.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada para este trabalho foi desenvolvida com o intuito de mensurar a aceitação de um aplicativo de compras
em supermercados que será realizada por meio de um smartphone com sistema operacional android pelos consumidores. Ela
pode identificar também, quais são os principais problemas enfrentado pelos clientes hoje durante uma compra.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A solução MercTouch foi criada afim de inovar e transformar o conceito de compras em supermercados quebrando assim um
paradigma entre o mundo digital e real, criando assim uma nova necessidade às pessoas. Desta forma será possível auxiliar
as redes de supermercados a melhor gerir o seu negócio e em contrapartida satisfazer as necessidades dos clientes.

REFERENCIAS

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. COUGO, Paulo. Modelagem
Conceitual e Projeto de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 1997. DEVELOPER ANDROID. Get the Android SDK.
Disponível em: (#60)http://developer.android.com/sdk/index.html(#62). Acesso em: 10/10/2014. ECLIPSE. Desktop
IDEs.Disponível em: (#60)https://www.eclipse.org/ide/(#62). Acesso em: 10/10/2014. GROSSMANN, Luís Osvaldo. Até 2016,
Brasil será o 4º mercado mundial de smartphones. Disponível em:
(#60)http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=29632(#38)sid=8(#62). Acesso em:
20/09/2014. GUEDES, Gilleanes Thorwald Araujo. UML 2 – Guia Prático. São Paulo: Novatec Editora, 2007. HOSTMANN, Cay
S.; CORNELL, Gary. Core Java 2 - Volume I Fundamentos. 7. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005. IBE - FGV Escola de
Negócios. Cinco tendências para o futuro do varejo. Disponível em: (#60)http://www.ibe.edu.br/noticia/cinco-tendencias-
para-o-futuro-varejo/(#62). Acesso em: 29/09/2014. JORNAL DO BRASIL. A importância do varejo no cenário econômico
brasileiro. Disponível em: (#60)http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/03/13/comercio-varejista-inicia-2014-em-
crescimento-segundo-ibge/(#62) Acesso em 03/09/2014. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Prentice
Hall, 2000. KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. 9. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 2003. ABRAS - Associação
Brasileira de Supermercados. Plano Abras Maior. Disponível em: (#60)http://www.abras.com.br/2B62C242-079F-4E91-A2B4-
B7F6A95C9A41/FinalDownload/DownloadId-F07C1CF5FF5DC4AEBB3AB93981B15F63/2B62C242-079F-4E91-A2B4-
B7F6A95C9A41/pdf/planoabrasmaior.pdf(#62). Acesso em: 18/08/2014. RANGEL, Alexandre. Cliente Interno: o mexilhão.
São Paulo: Marcos Cobra, 1994. SEBRAE. Pesquisa de Marketing. Disponível em:
(#60)http://www.pa.sebrae.com.br/sessoes/pse/pse/pse_conheca_pesquisa.asp(#62). Acesso em 09/09/2014.
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TITULO MEB-Material Didático para Alfabetização no MST

INTRODUCAO

Este trabalho trata da contribuição de uma proposta de educação chamada MEB (Movimento de Educação de Base), que
envolve a relação entre a educação e as condições de vida dos cidadãos. É um movimento de educação popular. A partir
dessa prática educativa, este movimento tem como foco a alfabetização sendo uma educação que valoriza a cultura e os
interesses das classes populares. Será transmitido através deste trabalho a forma como é feita a prática de alfabetização no
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.

OBJETIVOS
Mostrar de forma clara e objetiva como é realizada a alfabetização no MST (Movimento dos Trabalhadores) a fim de adquirir
e transmitir conhecimentos. Além de identificar o material didático utilizado no Movimento dos Trabalhadores.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada a partir de levantamentos bibliográficos como o artigo “Viver é lutar”: análise do material didático
do MEB e do MST para a alfabetização de jovens e adultos, e do site www.mst.org.br. Houve a consulta do site oficial da
Escola Nacional Florestan Fernandes: www.e-biografias.net/florestan_fernandes/. Ampliando nosso repertório, foi realizada
uma visita à Escola Nacional Florestan Fernandes.

RESULTADOS

O MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e tem como proposta pedagógica o MEB (Movimento de
Educação de Base). Este movimento visa o contato direto com os valores, direitos e condições das comunidades. O MEB
publicou a cartilha didática para alfabetização “Saber para viver” e a cartilha de pós-alfabetização “Viver é lutar”, construídas
com a mesma leitura mas com diferença nos exercícios gramáticos e nas aplicações de leitura. A cartilha “Saber para viver”
era baseada em textos que desenvolviam a história de vida deles, já a cartilha “Viver é lutar” focava uma linguagem culta, com
regras de acento, pontuação e com produções textuais. A EJA também faz parte da formação educacional do Movimento sem
Terra. Para o MST, todas as pessoas tem o direito de aprender.

CONCLUSOES

O conceito de cultura popular trabalhado pelo Movimento de Educação de Base é extremamente importante para a vinculação
entre a alfabetização e a conscientização, seus textos partem de situações vivenciadas na realidade social dos alunos para
que o ensino possibilite uma produção de conhecimento colaborando na organização popular, visando uma melhoria das
condições sociais da população. Existe então uma preocupação na cartilha do MEB de resgatar e valorizar a cultura das
comunidades provocando mudanças e novas atitudes. A cartilha trabalha os conhecimentos de aspectos culturais da
comunidade em que os alunos estão inseridos para tornar este ensino significativo.

REFERENCIAS

ANDRADE, Edinaldo Costa. SANTOS, TISQUE, Fernando Henrique. “Viver é lutar”: análise do material didático do MEB e do
MST para a alfabetização de jovens e adultos: artigo em pdf, São Paulo, 2009. (arrumar a referência bibliográfica, se é de
internet colocar endereço como mas outras referências) MST, Movimento dos trabalhadores rurais sem terra, São Paulo.
Disponível em (#60)www.mst.org.br(#62). Acesso em 04/04/2014. FERNANDES, Florestan, “Biografia de Florestan
Fernandes” disponível em (#60)http://www.e-biografias.net/florestan_fernandes/(#62). Acesso em 05/04/2014.
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TITULO MEB-Material Didático para Alfabetização no MST

INTRODUCAO

Este trabalho trata da contribuição de uma proposta de educação chamada MEB (Movimento de Educação de Base), que
envolve a relação entre a educação e as condições de vida dos cidadãos. É um movimento de educação popular. A partir
dessa prática educativa, este movimento tem como foco a alfabetização sendo uma educação que valoriza a cultura e os
interesses das classes populares. Será transmitido através deste trabalho a forma como é feita a prática de alfabetização no
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.

OBJETIVOS
Mostrar de forma clara e objetiva como é realizada a alfabetização no MST (Movimento dos Trabalhadores) a fim de adquirir
e transmitir conhecimentos. Além de identificar o material didático utilizado no Movimento dos Trabalhadores.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada a partir de levantamentos bibliográficos como o artigo “Viver é lutar”: análise do material didático
do MEB e do MST para a alfabetização de jovens e adultos, e do site www.mst.org.br. Houve a consulta do site oficial da
Escola Nacional Florestan Fernandes: www.e-biografias.net/florestan_fernandes/. Ampliando nosso repertório, foi realizada
uma visita à Escola Nacional Florestan Fernandes.

RESULTADOS

O MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e tem como proposta pedagógica o MEB (Movimento de
Educação de Base). Este movimento visa o contato direto com os valores, direitos e condições das comunidades. O MEB
publicou a cartilha didática para alfabetização “Saber para viver” e a cartilha de pós-alfabetização “Viver é lutar”, construídas
com a mesma leitura mas com diferença nos exercícios gramáticos e nas aplicações de leitura. A cartilha “Saber para viver”
era baseada em textos que desenvolviam a história de vida deles, já a cartilha “Viver é lutar” focava uma linguagem culta, com
regras de acento, pontuação e com produções textuais. A EJA também faz parte da formação educacional do Movimento sem
Terra. Para o MST, todas as pessoas tem o direito de aprender.

CONCLUSOES

O conceito de cultura popular trabalhado pelo Movimento de Educação de Base é extremamente importante para a vinculação
entre a alfabetização e a conscientização, seus textos partem de situações vivenciadas na realidade social dos alunos para
que o ensino possibilite uma produção de conhecimento colaborando na organização popular, visando uma melhoria das
condições sociais da população. Existe então uma preocupação na cartilha do MEB de resgatar e valorizar a cultura das
comunidades provocando mudanças e novas atitudes. A cartilha trabalha os conhecimentos de aspectos culturais da
comunidade em que os alunos estão inseridos para tornar este ensino significativo.

REFERENCIAS

ANDRADE, Edinaldo Costa. SANTOS, TISQUE, Fernando Henrique. “Viver é lutar”: análise do material didático do MEB e do
MST para a alfabetização de jovens e adultos: artigo em pdf, São Paulo, 2009. (arrumar a referência bibliográfica, se é de
internet colocar endereço como mas outras referências) MST, Movimento dos trabalhadores rurais sem terra, São Paulo.
Disponível em (#60)www.mst.org.br(#62). Acesso em 04/04/2014. FERNANDES, Florestan, “Biografia de Florestan
Fernandes” disponível em (#60)http://www.e-biografias.net/florestan_fernandes/(#62). Acesso em 05/04/2014.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO O DESAFIO DA MUDANÇA DA CULTURA ORGANIZACIONAL DE UMA EMPRESA FAMILIAR

INTRODUCAO

Os Desafios da Mudança da Cultura Organizacional de uma Empresa Familiar. Introdução: O projeto integrador trata-se do
estudo dos processos gerenciais da empresa Agrotexas Paisagismo. A partir desse estudo pretende-se verificar as
dificuldades que ela enfrenta na aplicação nos processos de administração atual. Agrotexas Paisagismo é uma empresa
familiar que foi fundada há 50 anos e atua na área paisagismo em shoppings e condomínios. Uma empresa com indicadores
de cultura familiar negativa. No cenário da empresa detecta-se que essa cultura familiar é um impeditivo para que a mudança
na aplicação dos processos gerenciais ocorra de maneira satisfatória. Quando uma empresa é criada, seus fundadores
possuem crenças, valores e pressupostos relacionados à maneira sobre como o seu negócio deve funcionar. Se a empresa
prospera, é natural que contrate pessoas que compartilhem dos mesmos ‘sentimentos’. Estas crenças, valores e
pressupostos, são representados pelas normas de comportamento e atitudes aceitas pela organização. “São ensinadas como
“a forma correta como devem ser feitas as coisas” lá dentro”. Isso advém da cultura, boa ou ruim. As organizações mudam
para ganhar. E este ganho nem sempre é financeiro. Podemos concluir que a cultura organizacional produz comportamentos
funcionais que contribuem para que se alcancem as metas da organização. É também uma fonte de comportamentos
desajustados que produzem efeitos adversos ao sucesso da organização (Robbins 1996).

OBJETIVOS
Objetivo Geral: O objetivo do trabalho é atender aos indicadores da organização em busca de melhorias para uma nova gestão
com base na cultura organizacional. Adotar o planejamento estratégico para implantar as mudanças, e para alcançar o
sucesso. Envolve em compreender, aspectos da cultura do ambiente, dos indivíduos e da organização.

METODOLOGIA

Metodologia: Partindo do conceito de Gaj (1990, p. 71), que cultura organizacional é mais do que estilo gerencial é a forma
como uma organização desempenha uma série de tarefas, e se caracteriza pelas tradições internas, pelo modo de pensar e
sentir, e pelas reações às oportunidades e ameaças com as quais a organização se depara, pode-se perceber que ela está
intimamente relacionada com a cultura organizacional da empresa a importância do uso de processos e ferramentas
adequados para inversão da atual situação a aplicação do planejamento estratégico á departamentos, mas inicialmente na
liderança da empresa.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclusão: Na organização em estudo, a presidência se apresentou como o fator que mais influencia as áreas e setores
internos na sua totalidade. Entretanto, a comunicação também influencia na estrutura, uma vez que os diversos canais têm
contribuído para integrar suas diversas partes, assim como a comunicação é também o espelho da sua cultura organizacional,
o que vai de encontro do exposto por Bueno (2003). A cultura da Agrotexas Paisagismo, por sua vez é completamente
influenciada pela liderança maior da organização, uma vez que foi formada e continua a ser guiada pelos valores do seu
diretor-presidente.

REFERENCIAS
Bibliografias: GAJ, L. Tornando a administração estratégica possível. São Paulo:MacGraw-Hill, 1990. BUENO, W. C.
Comunicação Empresarial: Teoria e Pesquisa. São Paulo: Monole, 2003. ROBBINS, S.(1996). Comportamento organizacional.
São Paulo: Prentice Hall.
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TITULO O DESENVOLVIMENTO DOS RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMOS E SUAS IMPLICAÇÕES GLOBAIS

INTRODUCAO

Prematuro é definido como toda criança nascida viva com a idade gestacional inferior a 37 semanas completas, e sendo a
sua etiologia ainda desconhecida em boa parte dos casos. Somando os atrasos e comprometimentos que os RNPTs
apresentam, contribui-se para o déficit no desenvolvimento em relação aos RNs a termo. Geralmente, os fisioterapeutas são
os primeiros a avaliarem e fornecerem os primeiros cuidados e tratamentos desses RNs, além de se responsabilizarem pela
escolha da avaliação motora prática infantil.

OBJETIVOS Objetivo: Revisar na literatura o desenvolvimento de recém-nascidos prematuros e suas implicações globais.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, em que foram consultadas as bases de dados eletrônicas de 2008 à 2013. Também
foram consultados livros do acervo da biblioteca Milton Soldani Afonso. Foram selecionados os trabalhos nos idiomas:
português e inglês. Incluídos os trabalhos de revisão de literatura e clínicos experimentais.

RESULTADOS

Na reabilitação, a função de um fisioterapeuta é promover a melhora funcional e estimular a movimentação normal, com o
objetivo de melhorar a amplitude de movimento (ADM), a força muscular, a flexibilidade, ativando a capacidade motora
básica, fazendo com que assim tenha uma redução das incapacidades e das otimizações da função. Os fisioterapeutas têm
atuação em diversos níveis de complexidade como na promoção de saúde, reabilitação em clínicas e UTIN. O diagnóstico
precoce de alterações nos RNPTs para o seu desenvolvimento é fundamental, pois minimizam futuros prejuízos, melhoram a
qualidade de vida e facilitam o tratamento terapêutico, fazendo com que a sobrevivência dos RNPTs aumente no decorrer dos
anos.

CONCLUSOES
Em virtude dos fatos observados no presente estudo, percebemos a importância de identificar e iniciar precocemente a
reabilitação fisioterapêutica, para assim minimizar os déficits e melhorar a sobrevida destes prematuros.

REFERENCIAS

ARAÚJO, Alessandra T. C.; EICKMANN, Sophie H.; COUNTINHO, Sônia B., Fatores associados ao atraso do desenvolvimento
motor de crianças prematuras internadas em unidade de neonatologia. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, V 13, N 2, P
119-128, abr. / jun. 2013. BECK, Stacy et al., The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal
mortality and morbidity. Bull World Health Organ, V 88, P 31-38, 2010 BOTÊLHO, Sumaya M. et al., O cuidar materno diante do
filho prematuro: um estudo das representações sociais. Rev Esc Enferm, V 46, N 4, P 929-34, 2012. BRASIL, Ministério da
Saúde. Acompanhamento e Desenvolvimento. In: Cadernos de Atenção Básica: Saúde da Criança: Crescimento e
Desenvolvimento, Brasília – DF, Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, 2012, N 33, Cap8, P 119-130.
FERNANDES, Luciana V. et al., Avaliação do neurodesenvolvimento de prematuros de muito baixo peso ao nascer entre 18 e
24 meses de idade corrigida pelas escalas Bayley II. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, V 88, N 6, P 471-8, 2012. SANTOS,
Rosana S.; ARAÚJO, Alexandra P. Q. C.; PORTO, Maria A. S., Diagnóstico precoce de anormalidades no desenvolvimento em
prematuros: instrumentos de avaliação. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, V 84, N 4, P 289-299, 2008.
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TITULO OBTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA TINTURA DO FRUTO DE

INTRODUCAO

As plantas são únicas em sua habilidade de produzir um extraordinário e variado número de metabólitos secundários. Muitos
destes metabólitos têm atributos medicinais. Já foram identificados aproximadamente 160 compostos fitoquímicos da planta
Morinda citrifolia L., popularmente conhecida como Noni. (WANG et al., 2001). É uma espécie vegetal que tem despertado o
interesse da comunidade cientifica por suas propriedades terapêuticas e nutricionais. Em particular, o suco da fruta tem
grande demanda na medicina alternativa para o tratamento de diversas doenças e existem muitos trabalhos que comprovam
suas propriedades farmacológicas, como por exemplo: artrite, diabetes, depressão, hipertensão sanguínea, dores musculares,
doenças cardíacas, cânceres, úlceras gástricas e arteriosclerose. (WANG et al, 2002)

OBJETIVOS
O projeto teve como objetivo obter e padronizar a tintura de frutos de Morinda citrifolia L. em suas características físico-
químicas.

METODOLOGIA

A tintura foi preparada utilizando frutos de Noni “in natura” obtidos em Vitória/ES, Estes foram submetidos em processos de
despolpa e maceração por 7 dias em etanol absoluto. A Triagem fitoquímica e o controle de qualidade (pH e densidade
relativa) foram realizados conforme Farmacopeia Brasileira V (2010). A avaliação quantitativa dos componentes foi realizada
por métodos espectrofotométricos, como segue, fenóis totais foram quantificados pelo método de Folin-Ciocalteu e o
resultado expresso em equivalentes de ácido tânico (EAT mg/g), para os taninos foi utilizado o método de complexação com
cloreto férrico e o resultado expresso em equivalentes de ácido tânico (EAT mg/g), enquanto que a quantificação de
flavonoides foi realizada pelo método de complexação com cloreto de alumínio e os valores expressos em equivalentes de
quercetina (EQ mg/g), e para os alcaloides foi aplicado o método de Verde de Bromocresol, e seus resultados foram
expressos em equivalentes de atropina (EA mg/g).

RESULTADOS

A triagem fitoquímica evidenciou a presença de metabólitos secundários como flavonoides, taninos, alcaloides, fenóis totais,
esteroides e triterpenos, a presença destas substâncias é importante, pois elas podem apresentar atividade farmacológica. A
tintura apresentou um pH de 6,25 e densidade aparente de 1,0070±0,0030. Os resultados mostraram um teor de
0,1330±0,0090 EAT mg/g de fenóis totais, 0,1170±0,0100 EAT mg/g de taninos, 0,0020±0,00010 EQ mg/g flavonoides, e
0,0020±0,00010 EA mg/g de alcaloides, mostrando que o principal grupo presente são os fenóis totais, sendo que neste grupo
há uma maior concentração de taninos.

CONCLUSOES
A presença e quantidade dos compostos metabólicos secundários obtidos na tintura sugerem potencial atividade
antioxidante que será avaliada em estudo posterior.

REFERENCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira, 5 ed., v.1, Brasília, ANVISA, p. 192-207, 2010.
WANG, M.Y.; SU, C. Cancer preventive effect of Morinda citrifolia (Noni).Annals New York Academy of Sciences.v. 952, n. 12,
pp. 161-168, 2001. WANG, M.Y.; et al. Morinda citrifolia (noni): a literature review and recent advances in noni research. Acta
Pharmacologica Sinica, v.23, n.12, pp. 1127–1141, 2002.
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TITULO OBTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA TINTURA DO FRUTO DE

INTRODUCAO

As plantas são únicas em sua habilidade de produzir um extraordinário e variado número de metabólitos secundários. Muitos
destes metabólitos têm atributos medicinais. Já foram identificados aproximadamente 160 compostos fitoquímicos da planta
Morinda citrifolia L., popularmente conhecida como Noni. (WANG et al., 2001). É uma espécie vegetal que tem despertado o
interesse da comunidade cientifica por suas propriedades terapêuticas e nutricionais. Em particular, o suco da fruta tem
grande demanda na medicina alternativa para o tratamento de diversas doenças e existem muitos trabalhos que comprovam
suas propriedades farmacológicas, como por exemplo: artrite, diabetes, depressão, hipertensão sanguínea, dores musculares,
doenças cardíacas, cânceres, úlceras gástricas e arteriosclerose. (WANG et al, 2002)

OBJETIVOS
O projeto teve como objetivo obter e padronizar a tintura de frutos de Morinda citrifolia L. em suas características físico-
químicas.

METODOLOGIA

A tintura foi preparada utilizando frutos de Noni “in natura” obtidos em Vitória/ES, Estes foram submetidos em processos de
despolpa e maceração por 7 dias em etanol absoluto. A Triagem fitoquímica e o controle de qualidade (pH e densidade
relativa) foram realizados conforme Farmacopeia Brasileira V (2010). A avaliação quantitativa dos componentes foi realizada
por métodos espectrofotométricos, como segue, fenóis totais foram quantificados pelo método de Folin-Ciocalteu e o
resultado expresso em equivalentes de ácido tânico (EAT mg/g), para os taninos foi utilizado o método de complexação com
cloreto férrico e o resultado expresso em equivalentes de ácido tânico (EAT mg/g), enquanto que a quantificação de
flavonoides foi realizada pelo método de complexação com cloreto de alumínio e os valores expressos em equivalentes de
quercetina (EQ mg/g), e para os alcaloides foi aplicado o método de Verde de Bromocresol, e seus resultados foram
expressos em equivalentes de atropina (EA mg/g).

RESULTADOS

A triagem fitoquímica evidenciou a presença de metabólitos secundários como flavonoides, taninos, alcaloides, fenóis totais,
esteroides e triterpenos, a presença destas substâncias é importante, pois elas podem apresentar atividade farmacológica. A
tintura apresentou um pH de 6,25 e densidade aparente de 1,0070±0,0030. Os resultados mostraram um teor de
0,1330±0,0090 EAT mg/g de fenóis totais, 0,1170±0,0100 EAT mg/g de taninos, 0,0020±0,00010 EQ mg/g flavonoides, e
0,0020±0,00010 EA mg/g de alcaloides, mostrando que o principal grupo presente são os fenóis totais, sendo que neste grupo
há uma maior concentração de taninos.

CONCLUSOES
A presença e quantidade dos compostos metabólicos secundários obtidos na tintura sugerem potencial atividade
antioxidante que será avaliada em estudo posterior.

REFERENCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira, 5 ed., v.1, Brasília, ANVISA, p. 192-207, 2010.
WANG, M.Y.; SU, C. Cancer preventive effect of Morinda citrifolia (Noni).Annals New York Academy of Sciences.v. 952, n. 12,
pp. 161-168, 2001. WANG, M.Y.; et al. Morinda citrifolia (noni): a literature review and recent advances in noni research. Acta
Pharmacologica Sinica, v.23, n.12, pp. 1127–1141, 2002.
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Hogla Cardozo Murai

TITULO O HOMEM COMO VÍTIMA DA VIOLENCIA EM SÃO PAULO

INTRODUCAO

A violência e acidentes representam um problema de saúde pública caracterizado por sua magnitude e transcendência, cuja
notificação passou a ser obrigatória no município de São Paulo em 2003 através do Sistema de Informação de Vítimas de
Violência e Acidentes - SIVVA. O homem que tradicionalmente é descrito como agressor na violência doméstica ou como o
sujeito mais exposto à violência do trabalho e do transito, pode ser visto no– SIVVA também como vítima.

OBJETIVOS Traçar o perfil do homem como vítima de violência notificada ao SIVVA, no município de São Paulo.

METODOLOGIA

Estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, de dados secundários tabulados pela ferramenta TABNET no banco de dados
do SIVVA da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, referentes ao período 2011 a 2013. As variáveis estudadas foram
sexo , faixa etária das vítimas e tipo de violência, distribuídas em agressão por terceiros; autoagressões e tentativas de
suicídio; acidente de transito; quedas e outros acidentes; e eventos de intenção indeterminada. Foram calculados coeficientes
de incidência por 100.000 habitantes, tendo a população estimada para 2012 como denominador da equação.

RESULTADOS

No período estudado foram notificados 230.116 casos de violência no SIVVA e destes 132.611 tinham homens como vítima,
representando 57,62% do total de casos em todas as idades. Os coeficientes de incidência de agressões por terceiros
(451,66/100mil homens e 452,0/100mil mulheres) se assemelham nos dois sexos, autoagressões e tentativas de suicídio
(60,93/100 mil homens e 37,91/100 mil mulheres) e eventos de intenção indeterminada (87,93/100mil homens e
41,94/100mil mulheres) tem menor expressão na incidência, mas ligeiramente maior nos homens, enquanto os acidentes de
transito (367,96/100mil homens e 116,65/100mil mulheres), as quedas e outros acidentes (1487,24/100mil homens e
980,31/100mil mulheres) vitimam predominantemente a população masculina. A agressão por terceiros distribuída por faixa
etária mostra a maior vulnerabilidade masculina à esta violência em todas as suas modalidades na infância, adolescência e
na velhice.

CONCLUSOES
O homem é pouco abordado como vítima de violência e esta foi uma virtude encontrada no SIVVA. Eles representam mais da
metade do total de notificações e os coeficientes de incidência mostram que predominam na maioria das modalidades de
violência notificadas, sendo a infância, adolescência e velhice os momentos de vida em que sua vulnerabilidade é maior.

REFERENCIAS

ALVES, R.A. et al. Homens, vítimas e autores de violência: a corrosão do espaço público e a perda da condição humana.
Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.16,n.43, p.871-83, out./dez. 2012. MINAYO, M.C.S.; SOUZA, E.R. Violência e saúde como
um campo interdisciplinar e de ação coletiva. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, IV(3): 513-531, nov. 1997-fev. 1998.
VELOSO, M.M.X. et al. Notificação da violência como estratégia de vigilância em saúde: perfil de uma metrópole do Brasil.
Ciência (#38) saúde coletiva, 18(5):1263-1272, 2013.
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TITULO Check-list de estabelecimentos e análises microbiológicas de amostras de filé e salgados de frango

INTRODUCAO

A alimentação do homem sofreu grandes mudanças durante os anos, através da introdução de alimentos fora do ambiente
domiciliar, com isso o homem passa a se expor a doenças veiculadas por contaminação alimentar, gerando grandes
problemas a saúde pública (PAVAN, 2010). A contaminação em frangos pode ocorrer desde o momento do abate, até a
manipulação desse alimento, devido à falhas de boas práticas de fabricação. A presença de coliformes totais, coliformes
termotolerantes, Staphylococcus coagulase positivo e microrganismos mesófilos acima do permitido pela legislação indicam
que o alimento se encontra inadequado para o consumo, devido sua baixa qualidade higiênico-sanitária (JAY, 2005).

OBJETIVOS
Este trabalho buscou avaliar as condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos da cidade de São Paulo, relacionando a
presença de microrganismos que indiquem contaminação, com a falta de boas condições higiênico-sanitárias dos mesmos.

METODOLOGIA

Para isso foi analisado 5 estabelecimentos durante o período de abril a setembro de 2014, a partir da aplicação de um check-
list, seguindo o modelo proposto pela RDC nº 275/2002, da ANVISA, além da análise microbiológica de coxinhas de frango e
filés de frango totalizando 16 amostras, para determinação do NMP de coliformes totais, do NMP de coliformes
termotolerantes (a 45ºC), presença de Staphylococcus coagulase positivo e contagem de microrganismos mesófilos.

RESULTADOS

Com relação ao check-list, foram analisados 5 estabelecimentos, 3 (60%) foram classificados como parcialmente satisfatórios
e 2 (40%) como satisfatório. Ao total foram analisadas 16 amostras, uma amostra (6,25%), apresentou contagem para
coliformes termotolerantes tendo como valor 1,1 x 104 UFC/g e contagem de 1,97 x 107 UFC/g para Staphylococcus spp. As
outras três amostras (18,75%), apresentaram contagem apenas para Staphylococcus spp. sendo os valores respectivamente
4,6 x 104 UFC/g, 4,5 x 106 UFC/g e 5,0 x 104 UFC/g, todas acima do estabelecido pela legislação.

CONCLUSOES
Verificou-se que a coxinha de frango apresentou maior contaminação em relação ao filé de frango, provavelmente em razão
da sua maior manipulação. Além disso, o estabelecimento com menor porcentagem de conformidade apresentou maior
número de amostras contaminadas

REFERENCIAS
BRASIL. RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Diário Oficial da União. Brasília, D.F., 23 out. 2003 JAY, J. M. Microbiologia de
Alimentos. 6ª ed. Artmed, 2005. 712p PAVAN, M. G. da S. Análise das boas práticas de fabricação de alimentos em unidade
produtora de alimentação coletiva. Revista Higiene Alimentar. v. 24, n. 184/185, maio/ jun., 2010
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TITULO Competências Humanas como fator de competitividade nas organizações.

INTRODUCAO

Segundo Gramigna (2007), as competências humanas tornaram-se um desafio nas organizações devido a necessidade de
identificar, desenvolver e manter os talentos, visto que o mundo globalizado é cada vez mais exigente em relação ao perfil
dos profissionais no desempenho de suas atividades. A autora adverte que as empresas estão pagando um preço alto para
reter os colaboradores talentosos, pois o desafio perpassa por mapear o perfil adequado para cada cargo e alocar a pessoa
com mais aderência para desempenhar as atribuições. Por essa razão, o objetivo deste artigo é estudar as competências
humanas nas organizações, e suas principais vantagens diante de um mercado altamente competitivo e globalizado. Dutra
(2008) diz que as competências individuais estão voltadas para o trabalho em equipe, planejamento, relacionamento
interpessoal, multifuncionalidade, comunicação eficaz e, à capacidade de inovação. Ou seja, são vários atributos que tornam
o profissional competente. Para ele, as competências individuais podem ser previstas e estruturadas, de modo que forme um
conjunto perfeito de qualificações. Diante desta afirmação, a indagação que norteará este artigo parte da seguinte
problemática: As organizações reconhecem as competências humanas como fator que auxilia na formação de equipes de
alta performance de modo a proporcionar competitividade? Por essa razão, pretendemos alcançar os seguintes
pressupostos: Estudar os componentes de perfil exigidos pelo mercado a partir das competências técnicas e
comportamentais e analisar as vantagens oferecidas pelas competências humanas e os benefícios para as organizações. De
modo a obter a confirmação de nossa hipótese onde acreditamos que na maioria das organizações o reconhecimento em
relação à importância das competências para proporcionar vantagem competitiva ainda não está totalmente evidenciado. Até
porque, percebe-se que as atribuições do cargo nem sempre estão de acordo com as habilidades individuais dos
colaboradores.

OBJETIVOS
Estudar as competências humanas nas organizações, e suas principais vantagens diante de um mercado altamente
competitivo e globalizado.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Na maioria das organizações esse reconhecimento em relação à importância das competências para proporcionar vantagem
competitiva ainda não está totalmente evidenciado. Até por que, percebe-se que as atribuições do cargo nem sempre estão
de acordo com as habilidades individuais dos colaboradores.

REFERENCIAS

DUTRA, Competências: Conceitos e Instrumentos para a Gestão de Pessoas na Empresa Moderna. 1 ed. São Paulo: Editora
Atlas,2008. LEME, Aplicação Prática de Gestão de Pessoas por Competências: Mapeamento, treinamento, seleção, avaliação
e mensuração de resultados de treinamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark, 2009. GRAMIGNA: Modelo de
Competências e Gestão dos Talentos. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
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RENATA HOMEM DE MELLO

TITULO GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO SETOR PÚBLICO

INTRODUCAO
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a possibilidade de aplicação de técnicas de gestão de pessoas, precipuamente a
gestão por competências, no setor público.

OBJETIVOS
Estudar aspecto de Gestão por competência no setor público, as formas de implantação e como servem de estratégias para
incremento de modelos gerencias tradicionalmente utilizados nas organizações.

METODOLOGIA
A metodologia do Programa e um estudo teórico por meio de pesquisa bibliográfica voltada para o setor público,
apresentados de forma a promover um entendimento do seu funcionamento, e exercitar a definição de Competência.

RESULTADOS

Esclarecimento da importância da gestão por competências e seus resultados para a organização; Metodologia concreta para
viabilizar a gestão por competências na organização; Capacitação de líderes para implantar um projeto de gestão por
competências, bem como sensibilização de gestores estratégicos; Geração de uma rede de organizações públicas voltada à
troca de experiências ; Discussão sobre casos de implementação de programas por competência no setor público, incluindo
certificações e avaliações diversas. O processo organizacional demanda e implica em reinvenção pessoal, ou seja, está
associado à mudança de modelos mentais, e de comportamento. À busca de grandes desafios, do servidor, em seu processo
criativo e de aprendizado, dependem de grande motivação, assim como da interação com os outros, das combinações de
perspectivas e experiências.

CONCLUSOES

Observa-se neste estudo que a implantação ainda é lenta, são vários desafios relacionados à prática de adoção à Gestão do
Conhecimento no setor público, é preciso avaliar as várias experiências (estudos de casos, em particular) de empresas que se
engajaram em grandes processos de mudanças. De maneira geral, é necessário um esforço significativo de conscientização e
de comunicação ativa do pessoal da alta administração, precisam, por outro lado, mudanças estruturais, sistema de
informações e de incentivo individual e coletivo.

REFERENCIAS Google Acadêmico - HTTP://scholar.google.com.br;
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TITULO A importancia do olhar dos trabalhadores sobre as questoes de ergonomia e qualidade de vida no trabalho

INTRODUCAO

A ergonomia é essencial para a conquista da qualidade de vida dos trabalhadores, e consequentemente, significação das
atividades de trabalho do homem como um ser produtivo. Essa conquista se deu em grande parte pela subjetividade dos
trabalhadores em relação ao ambiente de trabalho. Portanto, há necessidade de ações e programas que colaborem na
melhoria dessa relação Homem - Trabalho e que minimizem as dificuldades existentes durante o desempenho laboral;
dificuldades essas que privam os trabalhadores de uma melhor realização de vida profissional. A Ergonomia da Atividade
aplicada a Qualidade de Vida no Trabalho representa uma forma de pensar sobre o "saber fazer" dos trabalhadores no âmbito
do trabalho, e ainda, a responsabilidade da empresa com um ambiente laboral que tenha como preocupação a satisfação do
trabalhador com o trabalho realizado. A justificativa da pesquisa é pela relevância do tema que trata da oportunidade de um
momento de reflexão sobre a questão da relação existente entre a Ergonomia da Atividade e Qualidade de Vida no Trabalho.

OBJETIVOS
Verificar na literatura a existência da relação direta entre a ergonomia e qualidade de vida no trabalho, a existência de uma
ergonomia que leve em consideração o "saber fazer" do trabalhador, e ainda, informar qual é o tipo de ergonomia que pode
ajudar nos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho.

METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo revisão bibliográfica, os artigos utilizados foram os últimos dez anos e as palavras chave adotadas
foram: ergonomia, ambiente de trabalho, qualidade de vida no trabalho.

RESULTADOS

A revisão de literatura deixou claro que existe uma relação entre a ergonomia e qualidade de vida no trabalho, que esta
relação está totalmente afinada com a Ergonomia da Atividade, que não deixa de levar em consideração o ser humano no
âmbito do trabalho. Outro destaque é a responsabilidade da empresa em desenvolver um ambiente de trabalho que preconize
condições de trabalho saudáveis e seguras, e que tenha como preocupação a satisfação do trabalhador com a tarefa
realizada no dia a dia de trabalho.

CONCLUSOES
O estudo subsidiou teoricamente uma reflexão sobre a importância do conhecimento sobre a Ergonomia da Atividade, ainda
pouco divulgada, mas é justamente esse tipo de ergonomia que pode contribuir para o sucesso de um programa de Qualidade
de Vida no Trabalho.

REFERENCIAS

FERREIRA, Mário César. Qualidade de vida no trabalho: uma abordagem centrada no olhar dos trabalhadores. Brasilia: Edições
Ler, Pensar, Agir, 2011. FERREIRA, Mário César. Qualidade de vida no trabalho: uma abordagem centrada no olhar dos
trabalhadores. 2 ed. Brasília: Pararelo 15, 2012. FERREIRA, Mário César. Qualidade de vida no trabalho: questões
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TITULO OS EFEITOS DO MICROAGULHAMENTO COM A TÉCNICA DO DERMAROLLER NO REJUVENESCIMENTO FACIAL

INTRODUCAO

Atualmente o cuidado com a pele vem se evidenciando após uma crescente preocupação com o envelhecimento, em face da
maior longevidade, levando a tratamentos mais específicos por meio de profissionais como fisioterapeuta. Verificando os
efeitos obtidos descritos pela técnica do microagulhamento, por meio do aparelho dermaroller®, observando os resultados do
antienvelhecimento com a indução percutânea de colágeno. Trata-se de um estudo de revisão de literatura, onde se utilizou
de registros, análise e organização de dados bibliográficos que permitam uma maior compreensão e interpretação. Diante de
tantas opções de tratamento disponível no mercado para rejuvenescimento facial, ficou evidente a técnica utilizada com
resultados plausível, e menos invasiva o dermaroller®. Ele se utiliza de microagulhamento para indução percutânea de
colágeno, suavizando o envelhecimento. O presente estudo conclui que indução percutânea de colágeno tem resultados
satisfatórios por meio do dermaroller®.

OBJETIVOS
Por meio de uma revisão de literatura verificar os efeitos obtidos descritos pela técnica do microagulhamneto através do
dermaroller®, no processo de rejuvenescimento facial ocasionando a indução percutânea de colágeno.

METODOLOGIA

O presente estudo refere-se a uma revisão sistemática da literatura, segundo Sampaio e Mancini (2007), consiste em uma
forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre um determinado tema. Esse tipo de investigação
disponibiliza um resumo das evidências relacionadas e uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de
métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada. O estudo levará em
consideração a importância e relevância do tema realizado através de uma pesquisa bibliográfica, buscando o conhecimento
sob o olhar de alguns autores, os efeitos fisiológicos do microagulhamento utilizando a técnica do dermaroller® para
rejuvenescimento facial, e assim atender aos objetivos propostos. Para o desenvolvimento da pesquisa e melhor
compreensão do tema, este estudo será elaborado a partir dos registros, análise e organização dos dados bibliográficos,
instrumentos que permitam uma maior compreensão e interpretação crítica das fontes obtidas, entre o período de 1995 a
2014. A elaboração da pesquisa terá como ferramenta embasadora, livros, artigos científicos, publicações periódicas e
materiais da Internet disponíveis nos seguintes bancos de dados: Google Acadêmico, Coffito, Crefito, Pub-Med, Scielo, além
de espaços virtuais desenvolvidos a partir dos Anais de Congressos Brasileiros de Dermatologia, Cirurgia Estética, Bireme,
arquivo pessoal e biblioteca Milton Saldani Afonso que permitirem o uso da terminologia comum em português e inglês. Não
foram incluídos artigos não indexados nas bases de dados científicas, assim como trabalhos que não estivessem em
português e inglês. Para a organização do material, serão realizadas as etapas e procedimentos do Trabalho de Conclusão de
Curso onde se busca a identificação preliminar bibliográfica, fichamento de resumo, análise e interpretação do material,
bibliografia, revisão e relatório final.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Os resultados do estudo mostram sobre uma satisfação quanto o método de microagulhamento por meio do dermaroller®
para os resultados do rejuvenescimento facial, apontando quanto aos benefícios como estimular o colágeno sem remover a
epiderme.

REFERENCIAS
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TITULO Educadores Sem Fronteiras: uma experiência em educação para novos tempos

INTRODUCAO
O tema é um excelente objeto de estudo, especialmente, hoje em que a eficácia do sistema de educação brasileiro tem sido,
largamente, posto à prova.

OBJETIVOS O trabalho pretende contribuir para uma nova visão de educação que contemple toda a sociedade.

METODOLOGIA
Analisamos diversas pesquisas e alternativas aplicadas às metodologias de ensino atuais, como referência e as ações do
Instituto Educadores Sem Fronteiras.

RESULTADOS

As ações do Instituto têm permitido a muitos alunos da rede pública da região sul de São Paulo – Jardim Ângela e
adjacências – não apenas ingressar em universidades públicas em todo o país (Ensino Médio), mas têm se mostrado eficazes
na melhora de aproveitamento dos estudos para alunos do Ensino Fundamental a partir do 6° ano por esse formato
transdisciplinar/interdisciplinar.

CONCLUSOES
A pesquisa nos permitiu percorrer informações que nos levaram a concluir que as ações educativas no modelo
transdisciplinar/interdisciplinar são possíveis.
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o debate teórico-metodológico atual. São Paulo: Autores Associados. 3° ed., 2006. (org. José Luís Sanfelice)
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TITULO
EMPRESAS PROCESSADORAS DE RESÍDUOS TÓXICOS: UMA ANÁLISE DE PERIÓDICOS E APLICABILIDADE SOBRE A
TEMÁTICA

INTRODUCAO

Elaborar, efetivar e cumprir programas de gerenciamento de riscos, atendendo às normas de segurança, configura uma
grande preocupação das empresas que processam rejeitos tóxicos no território Brasileiro, dando assim destinação final
adequada a esses produtos danosos ao meio ambiente, conforme determina a legislação ambiental. A realização de um
mapeamento técnico ambiental com enfoque na saúde do trabalhador, segurança do trabalho e meio ambiente, tem se
colocado como prioridade por parte das empresas desse e de outros ramos de atividade profissional, principalmente nos
últimos 10 anos. E um dos motivos é a conquista de Certificações Nacionais e Internacionais para obtenção de contratos com
valores mais elevados e uma maior visibilidade da Empresa, nos moldes da tão debatida sustentabilidade ambiental.

OBJETIVOS
Levantar quais são os riscos ocupacionais de origem tóxica no qual os trabalhadores estão expostos, verificar quais são as
doenças mais prevalentes nesse tipo de atividade e apresentar as medidas preventivas de saúde e segurança que devem
fazer parte de um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais de empresas processadoras de resíduos tóxicos

METODOLOGIA O presente trabalho trata-se de uma revisão de bibliográfica, de caráter descritivo e exploratório.

RESULTADOS
Neste sentido, os estudos desenvolvidos para as Empresas que processam produtos tóxicos brasileiras ilustram as
limitações técnicas, institucionais e os riscos tanto para a saúde humana (dos trabalhadores e populações) quanto para o
meio ambiente.

CONCLUSOES

Diante desse cenário, dentre as varias iniciativas, uma parece ser a mais imprescindível, realizar um novo estudo que poderia
tentar avaliar a incidência tanto de problemas respiratórios, quanto de outras enfermidades como câncer e disfunções
endócrinas nos trabalhadores. Somente com uma fiscalização tanto do Ministério do Trabalho, por meio dos seus auditores
fiscais do trabalho e do Ministério da Saúde, por meio dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, tornando-os mais
atuantes e presentes, será possível amenizar e eliminar as condições degradantes deste trabalho.

REFERENCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Texto promulgado em 05 de outubro de 1988. Disponível em: 40
http://legis.senado.gov.br/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf Acesso em: 08 de Setembro de 2014 BRASIL.
Ministério do Trabalho. Secretária de Inspeção do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 15 . 2 ed. Brasília : MTE, SIT, 2014.
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TITULO
EMPRESAS PROCESSADORAS DE RESÍDUOS TÓXICOS: UMA ANÁLISE DE PERIÓDICOS E APLICABILIDADE SOBRE A
TEMÁTICA

INTRODUCAO

Elaborar, efetivar e cumprir programas de gerenciamento de riscos, atendendo às normas de segurança, configura uma
grande preocupação das empresas que processam rejeitos tóxicos no território Brasileiro, dando assim destinação final
adequada a esses produtos danosos ao meio ambiente, conforme determina a legislação ambiental. A realização de um
mapeamento técnico ambiental com enfoque na saúde do trabalhador, segurança do trabalho e meio ambiente, tem se
colocado como prioridade por parte das empresas desse e de outros ramos de atividade profissional, principalmente nos
últimos 10 anos. E um dos motivos é a conquista de Certificações Nacionais e Internacionais para obtenção de contratos com
valores mais elevados e uma maior visibilidade da Empresa, nos moldes da tão debatida sustentabilidade ambiental. Dessa
forma, a pesquisa justifica-se pelo fato das empresas especializadas no tratamento e destinação final de resíduos perigosos
industriais terem em seu processo de trabalho fatores de risco altamente perigosos aos trabalhadores

OBJETIVOS
Levantar quais são os riscos ocupacionais de origem tóxica no qual os trabalhadores estão expostos, verificar quais são as
doenças mais prevalentes nesse tipo de atividade e apresentar as medidas preventivas de saúde e segurança que devem
fazer parte de um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais de empresas processadoras de resíduos tóxicos

METODOLOGIA O presente trabalho trata-se de uma revisão de bibliográfica, de caráter descritivo e exploratório

RESULTADOS
Neste sentido, os estudos desenvolvidos para as Empresas que processam produtos tóxicos brasileiras ilustram as
limitações técnicas, institucionais e os riscos tanto para a saúde humana (dos trabalhadores e populações) quanto para o
meio ambiente.

CONCLUSOES

Diante desse cenário, dentre as varias iniciativas, uma parece ser a mais imprescindível, realizar um novo estudo que poderia
tentar avaliar a incidência tanto de problemas respiratórios, quanto de outras enfermidades como câncer e disfunções
endócrinas nos trabalhadores. Somente com uma fiscalização tanto do Ministério do Trabalho, por meio dos seus auditores
fiscais do trabalho e do Ministério da Saúde, por meio dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, tornando-os mais
atuantes e presentes, será possível amenizar e eliminar as condições degradantes deste trabalho

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Texto promulgado em 05 de outubro de 1988. Disponível em: 40
http://legis.senado.gov.br/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf Acesso em: 08 de Setembro de 2014 BRASIL.
Ministério do Trabalho. Secretária de Inspeção do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 15 . 2 ed. Brasília : MTE, SIT, 2014.
BRASIL. Ministério do Trabalho. Secretária de Inspeção do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 16 . 2 ed. Brasília : MTE, SIT,
2014. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 3, de 5 de agosto de 1993. Estabelece definições, classificação e
procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos,
terminais ferroviários e rodoviários. Disponível em: (#60)http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res93/res0593.html(#62)
Acessado em: 10 out. 2014.
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TITULO
ANÁLISE DA EXPRESSÃO E DE VARIANTES POLIMÓRFICAS DOS GENES FIBRONECTINA 1 E TENASCINA C NA LESÃO DO
MANGUITO ROTADOR.

INTRODUCAO

A ruptura do manguito rotador (MR), mais frequentemente ruptura do tendão supraespinhal, é uma afecção
musculoesquelética comum e associada ao processo de envelhecimento. Essa afecção pode levar à incapacidade laboral e
diminuição da qualidade de vida. É uma doença multifatorial que envolve componentes genéticos e desequilíbrio do processo
de remodelamento da matriz extracelular.

OBJETIVOS

Comparar a expressão do RNAm dos genes TNC e FN1 entre amostras de tendão supraespinhal de indivíduos com e sem
lesão, assim como entre amostras de tendão macroscopicamente lesionado e tendão infraespinhal e subescapular não
lesionado de pacientes com lesão do manguito rotador. Adicionalmente, as frequências alélicas e genotípicas dos
polimorfismos TNC (rs2104772) e FN1 (rs6728999) foram comparadas entre indivíduos com e sem lesão do manguito
rotador.

METODOLOGIA

Para a análise de expressão gênica, foram avaliadas 28 amostras de tecido da região anterior do manguito rotador (tendão
subescapular), região posterior superior (tendão infraespinhal) e região central do manguito rotador (tendão supraespinhal
degenerado) de pacientes com ruptura completa do tendão supraespinhal e de 8 amostras de tendão supraespinhal de
pacientes sem ruptura do manguito rotador pela técnica de RT-qPCR usando sondas TaqMan®. Para a análise de
polimorfismos, foram avaliados amostras de DNA de 178 pacientes com ruptura completa do tendão supraespinhal e de 186
indivíduos sem ruptura do manguito rotador pela técnica de PCR usando sondas TaqMan® para discriminação alélica.

RESULTADOS

Foi observado um aumento significativo da expressão de TNC (p = 0,005) e FN1 (p = 0,002) nas amostras de tendão
supraespinhal lesionado em relação às amostras controles de indivíduos sem essa afecção. A expressão de TNC foi
significantemente elevada em amostras de tendão supraespinhal de pacientes com lesão do manguito rotador em relação aos
tendões infraespinhal (p = 0,008) e subescapular (p = p = 0,004). Não foi observada associação dos polimorfismos rs2104772
(p = 0,327; p ajustado por idade e sexo = 0,634) e rs6728999 (p = 0,933; p ajustado por idade e sexo = 0,766) com o risco de
desenvolvimento de lesão do manguito rotador (p = (#62) 0,05).

CONCLUSOES

A expressão de TNC e FN1 encontrou-se aumentada na região mais degenerada do tendão supraespinhal em relação a
amostras de tendão sem alteração macroscópica. Dessa forma, a desregulação dos genes estudados pode ter um papel na
ruptura de tendões supraespinhal. No entanto, não houve diferença de expressão de FN1 entre os diferentes tendões do
manguito rotador de pacientes com a afecção estudada, sugerindo que esse gene pode ter um papel na alteração da matriz
extracelular em todo o complexo do manguito rotador. Os polimorfismos rs2104772 do gene TNC e rs6728999 do gene FN1
não foram associados ao risco de lesão do manguito rotador na população estudada.

REFERENCIAS
RILEY, G.P. et al. Tenascin-C and human tendon degeneration. Am J Pathol. 149,933-943,Sep,1996. Observação: Não foi
possível anexar todas as referências utilizadas. Qualquer dúvida, favor enviar e-mail para: leonor_isa@yahoo.com.br
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TITULO Análise do impacto das mudanças climáticas nas abelhas que ocorrem na Mata Atlântica e sugestões para conservação

INTRODUCAO

Atualmente, as mudanças de clima têm sido alvo de várias discussões e pesquisas científicas. As consequências dessas
mudanças sobre a diversidade biológica precisam ser mais bem avaliadas. Estudos envolvendo as abelhas caracterizam-se
como sendo urgentes, pois tem havido indícios de seu declínio e esses organismos são fundamentais para o equilíbrio dos
biomas e para a produção agrícola, devido ao seu papel como polinizadores

OBJETIVOS
Analisar as espécies de abelhas que ocorrem na Mata Atlântica, e avaliar os possíveis impactos das mudanças de clima
nessas espécies. Visa também analisar a localização das Unidades de Conservação desse bioma, considerando-se os
resultados das projeções de distribuição das espécies para os cenários futuros

METODOLOGIA

Foram utilizados os dados de ocorrência de abelhas brasileiras, disponíveis para consulta no projeto speciesLink. Foram
consideradas apenas as espécies de abelhas que ocorrem na região de estudo, selecionando-se as ecorregiões da Mata
Atlântica, foco do presente trabalho. Os registros de ocorrência de abelhas foram usados para fazer a modelagem de
distribuição de espécies. Foi também analisada a localização das Unidades de Conservação do bioma Mata Atlântica para
cada ecorregião e a base de dados utilizada foi do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Os resultados foram analisados pelo
software ArcGIS, utilizado para análises espaciais e geográficas

RESULTADOS

O presente estudo demonstrou que existem poucas áreas de ocorrência potencial futura para as espécies de abelhas
protegidas por UCs. Das ecorregiões estudadas, a Serra do Mar é a que apresenta maior número de UCs, sendo a região com
maior potencial de proteção. Mas, há também casos extremos como a ecorregião do Alto Paraná, com pequena área futura
adequada e nenhuma UC

CONCLUSOES
Esse estudo enfatiza também a necessidade de mais coletas em campo para tornar os dados mais precisos e os resultados,
mais robustos. Além disso, discute-se a necessidade por preservar o bioma da Mata Atlântica, que vem sendo drasticamente
afetado pela fragmentação, com consequências negativas sobre a biodiversidade local

REFERENCIAS

FERRETTI, A., R., 2013. O papel das Unidades de Conservação no combate às mudanças climáticas e as oportunidades
geradas, Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná, 348p. MYERS, N., RUSSELL, A. MITTERMEIER, C., G., FONSECA, G., A. B,
KENT, J, 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature. v. 403. OLIVEIRA, R. F. e ALVES J.W.S.,2011.
Mudanças climáticas globais no Estado de São Paulo. São Paulo: SMA (Secretaria do Meio Ambiente), 88p. SAMPAIO, G.,
MARENGO, J., NOBRE, C, 2008. A Atmosfera e as Mudanças Climáticas, cap 1, in: Buckeridge, M., S, Biologia e mudanças
climáticas no Brasil, São Carlos: RiMa Editora, 316p. SESSEGOLO, G., C., 2006. A recuperação de áreas degradadas em
Unidades de Conservação, Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná, 348p. TABARELLI, M., PINTO, L.P., SILVA, J.M., HIROTA,
M.M., BEDÊ, L.C, 2005. Desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica brasileira.
Megadiversidade. V.1 (1) TEIXEIRA, A. C. O. e SILVA, J. J.M. C., 2009. Unidades de Conservação no Bioma Mata Atlântica,
Brasília
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TITULO
Assistência de enfermagem no impacto das infecções respiratórias virais em Transplantados de Células - Tronco
Hematopoéticas

INTRODUCAO

Os pacientes submetidos aos transplantes de células-tronco hematopoéticas passam por um processo de substituição da
medula doente por uma normal, durante essa fase de aplasia celular e pega da medula o paciente fica susceptível à várias
complicações. As infecções respiratórias virais são uma das mais comuns complicações quando acometem indivíduos
imunocompetentes. As infecções respiratórias aumentam a taxa de mortalidade e morbidade, sendo um dos principais
obstáculos para o sucesso do transplante.

OBJETIVOS
Mostrar o impacto que as infecções virais podem causar nos pacientes submetidos ao transplante de células tronco
hematopoiéticas e apresentar a assistência de enfermagem pertinente á esse grupo de pacientes.

METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão estruturada da literatura. Foram consultadas as bases de dados
bibliográficos LILACS, BDENF, e SciELO, por meio do acesso eletrônico. Outros materiais foram obtidos na biblioteca da
Fundação Antonio Prudente, localizada no AC Camargo Câncer Center. A amostra foi composta considerando-se os
seguintes limites: "leucemias", "assistência de enfermagem", "transplante de medula óssea", "vírus respiratórios", "células
tronco hematopoéticas" e "controle de infecção". Constituindo no levantamento de publicações científicas relacionadas com o
tema, no período de 2000 - 2012, filtrando artigos brasileiros e americanos voltados para as infecções por vírus, cuidados de
enfermagem e livros relacionados à oncologia. As categorias temáticas desenvolvidas foram as seguintes: leucemias,
infecções virais respiratórias, aspectos fisiopatológicos, etiologia, sinais e sintomas e sistematização da assistência de
enfermagem no Transplantado de Células Hematopoéticas, apresentados pelos autores dos textos, através da apreensão,
análise, compreensão e julgamento das definições.

RESULTADOS

A mortalidade em indivíduos imunocompetentes é baixa, mas, essa manifestação acometida em pacientes imunodeprimidos
tem grande relevância, uma vez que o organismo não possui células de defesa suficiente para combater os vírus,
principalmente nos pacientes que são submetidos ao transplante de células-troco hematopoéticas, esse grupo de pacientes
passa por uma aplasia celular, tornando-o susceptível a infecções graves que podem até levá-los à morte. Os pacientes
imunodeprimidos transplantados de células - troco hematopoéticas são prejudicados na sua recuperação, evoluindo com
complicações pulmonares graves por diversos vírus diferentes. Dentre eles podemos citar os que geralmente acometem
esses casos, que são: Influenza, Vírus Sincicial Respiratório, Rinovírus Humano, Adenovírus e o Parainfluenza Humano.
Analisando os estudos escolhidos para esse trabalho, foi visto que parte dos pacientes transplantados de células - troco
hematopoéticas são acometidos por pelo menos um dos vírus citados, retardando sua melhora, prejudicando o enxertismo e
aumentado a taxa de mortalidade e morbidade, sendo necessário uma vigilância infecciosa, tratamentos profiláticos e a
equipe de enfermagem preparada para todo o processo, desde, o pré ao pós-transplante, com fácil acessibilidade para
esclarecimento de dúvidas, orientações e atendimento de rotina e emergência.

CONCLUSOES
Os pacientes transplantados de células - tronco hematopoéticas estão expostos a grandes infecções pulmonares virais, o que
lhes podem prejudicar muito. Portanto, é pertinente a esse grupo um cuidado de enfermagem eficaz, visando um melhor
resultado final.

REFERENCIAS

ORTEGA, E.T.T.; et al. Compêndio de enfermagem em transplantado de células tronco hematopoétias. 1ª ed. Curitiba: Editora
Maio; 2014. BONASSA, E.M.A.; RODRIGUES, M.I. Terapêutica oncológica para enfermeiros e farmacêuticos. 4ª ed. São Paulo:
Editora Atheneu; 2012. BOECK, M. The challenge of respiratory virus infections in hematopoietic cell transplant recipients.
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TITULO
DESAPARECIDOS POLÍTICOS E A PRODUÇÃO DO ESQUECIMENTO: a importância da arqueologia histórica no resgate da
memória na abertura da vala clandestina de Perus do cemitério Dom Bosco, São Paulo

INTRODUCAO

A presente pesquisa visa discutir a importância da arqueologia histórica no resgate e preservação da memória de atores
sociais que, por suas convicções político-ideológicas foram de forma sistemática, condenadas ao esquecimento forçado a
partir de ações do governo militar brasileiro. Para tanto, nessa pesquisa serão analisados o contexto histórico do golpe, a
criação dos órgãos de repressão e sua consequente escalada de violência, o conceito de memória e esquecimento, e o papel
da arqueologia como ciência que possibilita através de suas teorias e métodos o reconhecimento da dignidade humana
reinserindo na história os atores sociais que dela foram arrancados a força.

OBJETIVOS

Dos objetivos da pesquisa, buscamos caracterizar o que é memória e esquecimento sob a ótica dos órgãos de repressão
política, discutindo se essas ações foram deliberadas ou não, e se tinham como principal objetivo apenas o desaparecimento
de opositores do regime através da ocultação de seus cadáveres ou se essas ações visaram o sistemático apagamento da
trajetória pessoal de cada uma de pessoas que lutaram contra a repressão.

METODOLOGIA

Utilizaremos no desenvolvimento das etapas da pesquisa a revisão bibliográfica que envolve trabalhos recentes versando
sobre o tema, analisando as diversas contribuições metodológicas das áreas de Arqueologia Histórica e História na discussão
do tema proposto. As contribuições das pesquisas realizadas na Bolívia com o resgate arqueológico de vestígios humanos
dos opositores do regime militar boliviano e com as recentes pesquisas realizadas por universidades brasileiras no cemitério
Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Nossa pesquisa se encontra em fase final de elaboração dos resultados, assim, não é possível apresentar um resultado final.
Contudo, podemos a partir do que já foi publicado, realizar uma análise mais aprofundada das ações dos órgãos de repressão
do governo militar brasileiro apontando indícios de que os mesmos visavam com suas ações silenciar as manifestações
contrárias ao regime. Ao ocultar os corpos de desaparecidos políticos e negar às famílias quaisquer informações referentes a
essas pessoas, tentaram de maneira deliberada apagar da memória nacional a participação desses atores sociais. Além
disso, podemos através de pesquisas recentes indicar que os métodos do trabalho arqueológico-histórico, como os que
foram utilizados na Bolívia com o resgate dos achados dos restos de Che Guevara possibilitariam no caso da reabertura da
Vala Clandestina de Perus um melhor suporte teórico metodológico no que diz respeito ao resgate das ossadas encontradas
e das áreas que ainda não foram estudadas, a identificação dos desaparecidos políticos e ao resgate da memória desses
personagens da história recente do Brasil.
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TITULO Gestão Interna da Qualidade no Laboratório Escola da Universidade de Santo Amaro (LabUNISA)

INTRODUCAO

Controle da qualidade é uma medida adotada por organizações de diferentes segmentos em todo mundo para definir padrões
em procedimentos, políticas e ações, de maneira uniforme, considerando o nível de satisfação do consumidor, funcionários,
fornecedores e sociedade, como um todo. Em geral, a avaliação da qualidade é realizada tendo por parâmetros a demanda
dos serviços de organização e o controle dos processos analíticos, embasados, contudo, em variáveis gerenciais. No
LabUNISA, procuramos medir as condições estruturais dos serviços prestados, desde os parâmetros físicos/químicos do
espaço físico e amostragem, da habilitação do pessoal envolvido e sua aplicabilidade de acordo com cada função e do
desempenho dos equipamentos. A descrição do Controle Interno da Qualidade no LabUNISA engloba a conferência diária dos
processos laboratoriais pelo Gestor da Qualidade, através da análise de resultados registrados em formulários/planilhas
específicos para cada setor, sendo que cada resultado é liberado somente após sua validação.

OBJETIVOS
O presente trabalho objetiva discutir os resultados associados à implantação e manutenção de um Sistema de Gestão da
Qualidade baseada na RDC 302, manuais de acreditação e certificação de organismos ligados à qualidade laboratorial, como
a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas – SBAC, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica – SBPC e a ISO 9000/2000.

METODOLOGIA

Para tal, foram mapeados os processos produtivos do Laboratório de Análises Clínicas em questão, desde a triagem da
amostra biológica na fase pré-analítica até o seu processamento final, já na fase pós-analítica. Foi adicionada a nova prática
ao sistema para o aumento do controle da qualidade no LabUNISA, no qual consiste na elaboração do Manual da Qualidade
contendo métodos, práticas e planilhas, com a finalidade de aprimorar técnicas e otimizar o tempo gasto em cada processo
analítico.

RESULTADOS
Foram avaliados os resultados associados à adição dessa prática e a certificação, concluindo-se que a implantação deste
novo método no LabUNISA foi importante no sentido de aumentar o controle em todas as etapas, acompanhando, desta
maneira, integralmente passo-a-passo cada processo analítico.

CONCLUSOES
Conclui-se, portanto, que a importância do Controle da Qualidade está em se assegurar o cumprimento do que foi planejado e
o alcance dos objetivos, garantindo-se que as atividades no LabUNISA sejam realizadas conforme seu planejamento e de
acordo com as estratégias e ordens transmitidas.
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TITULO História da Educação Brasileira

INTRODUCAO

Introdução A ideia do Mobral encontra-se no contexto do regime militar no Brasil, cujo o governo passa a controlar os
programas de alfabetização de forma centralizada. A duas décadas antes, a reflexão e o debate em torno do analfabetismo,
convergiam para um novo modelo pedagógico, pois o analfabetismo era visto como uma condição de pobreza, gerada por
uma estrutura social não igualitária. Então via-se no Mobral uma alternativa.

OBJETIVOS
O objetivo deste tema é resgatar uma parte da história da educação, da qual iniciou-se um grande marco rumo a história
brasileira, com a intenção de esclarecer fatos históricos que fazem entender a educação atual.

METODOLOGIA

Procedimentos Metodológicos Foram utilizadas pesquisas através da internet, em sites criados para apresentação e melhor
aprendizado do tema citado. Foram pesquisados vários períodos em diversas publicações. Os métodos utilizados foram
através das ciências tecnológicas, abrangente de diversos conteúdos em uma extraordinária rapidez e agilidade de
informações, propondo assim uma pesquisa ampla, confrontada de diversas opiniões e aspectos, elaborados a partir de
diferentes autores e finalidades.

RESULTADOS
Resultados e Discussão Os dados pesquisados foram descritos de acordo com a formulação da questão. Foi tratado de um
tema no qual tem grande importância para o estudo da educação brasileira, considerando fatores históricos e de grande
marco a questão proposta.

CONCLUSOES

Conclusão Com esta pesquisa foi possível mostrar um pouco da trajetória da história da educação no Brasil, revelando
grandes acontecimentos que nos rondam até hoje. O Mobral foi uma iniciativa no entanto com boas intenções, somente em
seu contexto, pois na prática servia a ensinar mecanismos de alienação do poder de cidadão, uma saída de mestre,
considerando sua real intenção.
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TITULO O IMPACTO DA LIDERANÇA NO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Diante do cenário atual as organizações buscam cada vez mais ganhar o mercado, criando estratégias para atrair
consumidores, reter talentos e atribuir responsabilidades ao líder. Exige dele competências desenvolvidas, no qual o processo
de liderança seja um impulsionador no desempenho organizacional. Diante disso, surge a indagação: Quais são os pré-
requisitos que o líder deve ter para direcionar os colaboradores ao alcance dos objetivos da organização? Como hipótese,
para o líder ter êxito na liderança precisa entender seu papel e a responsabilidade em obter resultados que beneficiem a
organização e as pessoas que compõe a equipe. Por essa razão ele necessita ter postura inspiradora com foco em
desenvolver competências e habilidades, ter conhecimento e entendimento da cultura organizacional e do planejamento
estratégico da empresa. Sabe-se que para criar vantagem competitiva é preciso ter pessoas competentes e uma liderança
capaz de influenciar os potenciais. O objetivo deste trabalho é analisar as responsabilidades inerentes ao papel do líder e suas
contribuições ao alcance dos resultados organizacionais e estudar os princípios da liderança dentro do processo
administrativo da organização.

OBJETIVOS
Analisar as responsabilidades inerentes ao papel do líder e suas contribuições no alcance de melhores práticas em processos
e no relacionamento com os colaboradores. Bem como estudar os princípios da liderança dentro do processo administrativo
da organização.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O líder para ter êxito na liderança precisa entender seu papel e a responsabilidade em obter resultados que beneficie tanto a
organização como as pessoas que compõe a equipe. Por essa razão ele necessita ter postura inspiradora e com foco em
desenvolver competências e habilidades, assim como ter conhecimento e entendimento da cultura organizacional e do
planejamento estratégico da empresa.
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TITULO NECESSIDADES DE CUIDADO DE PORTADOR DE FERIDA CRÔNICA SEGUNDO A TEORIA DOS SISTEMAS DE ENFERMAGEM.

INTRODUCAO

Dorothea Orem definiu a ação do enfermeiro em três sistemas de assistência: um totalmente compensatório, no qual o
profissional compensa a incapacidade do paciente para a atividade do autocuidado; um sistema parcialmente compensatório
onde efetiva algumas medidas de autocuidado e um terceiro sistema de apoio e educação no qual o paciente requer auxilio
para aquisição de conhecimentos e habilidades para se autocuidar. Os três sistemas estão presentes quando se trata de
portadores de ferida crônicas.

OBJETIVOS
Traçar o perfil de necessidades de cuidado de enfermagem segundo a Teoria dos Sistemas de Enfermagem de Orem, de um
portador de ferida crônica, em acompanhamento na sala de curativos de um serviço ambulatorial de um hospital escola da
região sul do município de São Paulo.

METODOLOGIA

Estudo de caso tendo como sujeito uma paciente portadora de ferida crônica em acompanhamento no ambulatório de um
hospital escola na zona sul da cidade de São Paulo. Os dados foram colhidos no momento de realização rotineira do curativo
utilizando um instrumento elaborado para este fim, constituído por 15 questões sobre variáveis sociodemográficas e de
necessidades de cuidado de enfermagem. Na sequencia foi relacionados os diagnósticos de enfermagem, respectivo plano
de cuidados e classificação da paciente segundo os sistemas de enfermagem de OREM.

RESULTADOS

Paciente portadora de ulcera venosa há três anos, realiza curativos diários com aplicação tratamento por pressão negativa na
sala de curativos do Hospital Escola e autocuidado no domicilio nos finais de semana e feriados, classificando-se nos
sistemas de enfermagem totalmente e parcialmente compensatório. Conviver com a ulcera crônica repercutiu sobre suas
necessidades para o autocuidado e a classificam no sistema de apoio-educação. As necessidades de cuidado podem ser
atendidas pela manutenção no programa de pressão negativa, participação na execução do curativo na unidade e no
atendimento das necessidades de apoio material e de insumos assim como de orientação técnica para biossegurança e
assepsia.

CONCLUSOES

Paciente classificada nos três sistema de enfermagem de Orem, evidenciando-se o uso de tecnologia de pressão negativa ,
falta de acesso ao material e insumos para autocuidado no domicílio. Como meta principal no plano de cuidados programou-
se a participação da paciente na execução do curativo no ambulatório para avaliar e suprir os conhecimentos e autonomia
para o autocuidado.
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TITULO GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO SETOR PÚBLICO

INTRODUCAO

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a aplicação de técnicas de gestão de pessoas, precipuamente a gestão por
competências, no setor público. Este trabalho tem por objetivo demonstrar a aplicação de técnicas de gestão de pessoas,
precipuamente a gestão por competências, no setor público. A sociedade vem exigindo do poder público uma atuação cada
vez mais voltada ao alcance de resultados, isto é, além da eficiência tão perseguida pelas organizações nos últimos tempos.
Atualmente a eficácia e a efetividade da ação governamental são as palavras de ordem. Os usuários do serviço público tem
aumentado o nível de exigências em relação a satisfação e demanda. Devido a essa crescente pressão pelo aumento da
eficiência do setor público que requer melhorias, em, razão disso, os profissionais estão diretamente envolvidos, o
aprimoramento, o desempenho para o atendimento dessas demandas que se colocam no cotidiano a Gestão de Pessoas,
assim os profissionais alinhados aos objetivos das organizações que se preocupam com o perfil e com o quantitativo
adequados ao quadro de pessoal para realizar as atividades, esse passa a desempenhar um papel estratégico, conhecer a
essência da organização e de cada uma de suas áreas para garantir a melhor aplicação sobre os resultados.

OBJETIVOS
Estudar aspecto de Gestão por competência no setor público, as formas de implantação e como servem de estratégias para
incremento de modelos gerencias tradicionalmente utilizados nas organizações.

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo. Durante a composição do
material de pesquisa encontramos razoável dificuldade em obter literatura atualizada. Limitando assim, a análise comparativa
em relação ao momento atual.“

RESULTADOS

CONCLUSOES

Observa-se neste estudo que a implantação ainda é lenta, são vários desafios relacionados à prática de adoção à Gestão do
Conhecimento no setor público, é preciso avaliar as várias experiências (estudos de casos, em particular) de empresas que se
engajaram em grandes processos de mudanças. De maneira geral, é necessário um esforço significativo de conscientização e
de comunicação ativa do pessoal da alta administração, precisam, por outro lado, mudanças estruturais, sistema de
informações e de incentivo individual e coletivo.

REFERENCIAS Google Acadêmico - HTTP://scholar.google.com.br
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TITULO Centralização de poder e os impactos na profissionalização de processos em empresa familiar

INTRODUCAO

As empresas familiares são, com frequência, objeto de estudos e discussões pelo fato de serem importantes para a economia
brasileira devido à produtividade e empregabilidade que ofertam ao mercado. Destacamos também, que elas possuem
características que as diferenciam das outras organizações, por essa razão nosso objetivo é estudar as divergências
existentes no âmbito da empresa familiar em função da disputa de poder, redução da profissionalização e os impactos nos
comportamentos das pessoas. Ante o exposto, a pergunta norteadora do presente artigo se faz: Que razões levam a gestão de
empresas familiares a centralizar o poder sem considerar a profissionalização dos processos? Diante dessa questão, nossa
hipótese é de que a ausência de norma de conduta e da clara definição de papéis e responsabilidades gera variação de
comportamentos frente ao interesse da empresa e os aspectos da cultura familiar. Em nosso entendimento a
profissionalização é uma ferramenta essencial para que a gestão aconteça de maneira satisfatória contribuindo para o
sucesso do negócio, além disso é necessário seguir normas e procedimentos, substituir critérios gerenciais subjetivos e
implícitos por objetivos e explícitos, através de uma programação específica.

OBJETIVOS
Estudar as divergências existentes no âmbito da empresa familiar em função da disputa de poder, redução da
profissionalização e os impactos no comportamento das pessoas.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Percebe-se que a ausência da norma de conduta e da clara definição de papéis e responsabilidades gera variação de
comportamentos frente aos interesses da empresa e os aspectos da cultura familiar.
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1979. FREITAS Ernani César de, FREZZA, Cleusa Maria Marques - Profissionalização da Gestão nas empresas familiares:
estagnar ou inovar? Artigo acadêmico, www.rbgdr.net(#62)capa(#62) v.7 n.3 (2005). GALLO, M. Empresa familiar: textos y
casos. Barcelona: Práxis, 1995. JÚNIOR, Armando Lourenzo Moreira. Bastidores da empresa familiar: Como reduzir conflitos
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TITULO BRINQUEDOS versus MODELISMO: PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

INTRODUCAO

A Aeromodelli é uma das importadoras de brinquedos e modelismo mais atuante no mercado. Segundo Mammini (2008, p.7),
modelismo é “a arte e a técnica de construir miniaturas de veículos e equipamentos: modelos de barcos, de automóveis, de
tratores, de trens, de aviões, de máquinas fixas a vapor ou à combustão interna”. Segundo o MDIC (2014), a Aeromodelli
ocupa a segunda colocação entre os importadores do setor, porém ainda apresenta alguns problemas nos processos de
importação. Apesar dos dois produtos serem diferentes, um estar voltado para o público infantil e o outro para
colecionadores, sua classificação fiscal é a mesma 9503– Brinquedos. Porém, os procedimentos de certificação junto ao
Inmetro e Receita Federal são distintos. Mesmo sabendo disso, não há por parte da Aeromodelli procedimentos pré-
estabelecidos, quanto à forma de coletar as informações necessárias para solicitar a anuência junto aos órgãos reguladores,
que liberam a comercialização do produto.

OBJETIVOS
O projeto tem por objetivo determinar alguns procedimentos para facilitar a confecção dos certificados necessários para
liberação dos produtos importados pela Aeromodelli junto à RF e, desta forma, acabar com o excesso de tempo gasto na
liberação dos produtos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória, que, conforme Gil (2008), tem como objetivo explicar como se desenvolve um
processo e, como parte deste processo, este será um dos primeiros procedimentos. A técnica ideal para a coleta dos dados
para o desenvolvimento deste projeto será o estudo de caso, que, segundo Thiolentt (1986) e Gil (2008), consiste num estudo
profundo e que permite um amplo e detalhado conhecimento sobre o assunto.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O processo de importação de brinquedos e modelismo requer atenção, pois é necessário conhecer a diferença entre ambos
no que tange a seus procedimentos burocráticos. Com o intuito de reduzir os custos com a demora nos processos, chegou-se
a algumas soluções: instituir um contrato junto aos fornecedores que determine os documentos e amostras que devem ser
enviados antes do embarque da carga, e também uma reengenharia nos processos que, segundo Champy e Hammer (1995,
p.22-4), seria “fundamental a reestruturação dos processos empresariais que visam alcançar melhorias em indicadores
críticos de desempenho, tais como: custos, qualidade, atendimento e velocidade”, dentro da empresa Aeromodelli.

REFERENCIAS

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. INMETRO. Instituto de Metrologia.
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em 01/05/2014. MAMMINI, Edmar. Oficina para maquetes e modelismo. São Paulo: Vento Solar Editora, 2008. MDIC.
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Empresas brasileiras importadoras. Disponível em:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5(#38)menu=2422 Acessado em: 27/04/2014 THIOLLENT, Michel.
Metodologia da pesquisa - ação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1986.
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TITULO BRINQUEDOS versus MODELISMO: PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

INTRODUCAO

A Aeromodelli é uma das importadoras de brinquedos e modelismo mais atuante no mercado. Segundo Mammini (2008, p.7),
modelismo é “a arte e a técnica de construir miniaturas de veículos e equipamentos: modelos de barcos, de automóveis, de
tratores, de trens, de aviões, de máquinas fixas a vapor ou à combustão interna”. Segundo o MDIC (2014), a Aeromodelli
ocupa a segunda colocação entre os importadores do setor, porém ainda apresenta alguns problemas nos processos de
importação. Apesar dos dois produtos serem diferentes, um estar voltado para o público infantil e o outro para
colecionadores, sua classificação fiscal é a mesma 9503– Brinquedos. Porém, os procedimentos de certificação junto ao
Inmetro e Receita Federal são distintos. Mesmo sabendo disso, não há por parte da Aeromodelli procedimentos pré-
estabelecidos, quanto à forma de coletar as informações necessárias para solicitar a anuência junto aos órgãos reguladores,
que liberam a comercialização do produto.

OBJETIVOS
O projeto tem por objetivo determinar alguns procedimentos para facilitar a confecção dos certificados necessários para
liberação dos produtos importados pela Aeromodelli junto à RF e, desta forma, acabar com o excesso de tempo gasto na
liberação dos produtos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória, que, conforme Gil (2008), tem como objetivo explicar como se desenvolve um
processo e, como parte deste processo, este será um dos primeiros procedimentos. A técnica ideal para a coleta dos dados
para o desenvolvimento deste projeto será o estudo de caso, que, segundo Thiolentt (1986) e Gil (2008), consiste num estudo
profundo e que permite um amplo e detalhado conhecimento sobre o assunto.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O processo de importação de brinquedos e modelismo requer atenção, pois é necessário conhecer a diferença entre ambos
no que tange a seus procedimentos burocráticos. Com o intuito de reduzir os custos com a demora nos processos, chegou-se
a algumas soluções: instituir um contrato junto aos fornecedores que determine os documentos e amostras que devem ser
enviados antes do embarque da carga, e também uma reengenharia nos processos que, segundo Champy e Hammer (1995,
p.22-4), seria “fundamental a reestruturação dos processos empresariais que visam alcançar melhorias em indicadores
críticos de desempenho, tais como: custos, qualidade, atendimento e velocidade”, dentro da empresa Aeromodelli.

REFERENCIAS
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Brinquedo: definição de brinquedos. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/imprensa/realeases/brinquedos.asp acessado
em 01/05/2014. MAMMINI, Edmar. Oficina para maquetes e modelismo. São Paulo: Vento Solar Editora, 2008. MDIC.
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Empresas brasileiras importadoras. Disponível em:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5(#38)menu=2422 Acessado em: 27/04/2014 THIOLLENT, Michel.
Metodologia da pesquisa - ação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1986.
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TITULO FISIOTERAPIA EM GRUPO: ENCAMINHAMENTO MÉDICO E PERFIL DE PACIENTES COM SEQUELAS DE AVC

INTRODUCAO

Acidente Vascular Cerebral (AVC) significa o comprometimento súbito da função encefálica causado por inúmeras alterações
histopatológicas que envolvem um ou vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos. Segunda causa de morte no mundo,
responsável por seis milhões de mortes a cada ano, constitui-se em importante tema da Saúde Pública. Entre as sequelas
motoras apresentadas, a hemiparesia com comprometimento da marcha se destaca, acelerando a perda de relação social
que o grupo de atendimento pode reatar, permitindo o aprender e ensinar característicos da vida em comunidade. Devem ser
avaliados quanto às sequelas motoras e receber cuidados específicos ao lado da vivência em grupo. Há vagas para
fisioterapia em grupo que podem ser preenchidas com oferta nas instituições que encaminham os pacientes.

OBJETIVOS
Conhecer as Instituições que encaminham hemiparéticos para tratamento em grupos de Fisioterapia; descrever o perfil
desses pacientes e conhecer sua condição de assistência à saúde.

METODOLOGIA
Estudo transversal, de objetivo exploratório e natureza quali-quantitativa; estudou dados de prontuários dos pacientes do
Grupo de AVC do Ambulatório de Fisioterapia Neurológica do Curso de Fisioterapia da UNISA. Projeto aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da UNISA.

RESULTADOS

Incluídos 16 prontuários. Observou-se nove pacientes do gênero masculino e sete de gênero feminino, com idade variando
entre 53 e 88 anos (média de 64,69 anos e mediana de 63,5 anos); 11 casados, dois solteiros, três sem declaração; grau de
escolaridade máximo foi ensino fundamental 2; com profissões diversas, três são aposentados e um não declarou profissão.
O tempo de acometimento variou entre 2 anos e 8 anos e 6 meses; e nove casos são de hemiparesia à direita. Quanto ao local
de encaminhamento 14 deles foram encaminhados pelo setor público e por médico clínico geral (11). Os dados mostram
pacientes dentro dos parâmetros descritos na literatura científica.

CONCLUSOES
A lista de locais de encaminhamento e o perfil dos pacientes reafirmam as metas de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o
respeito da comunidade à intervenção da Universidade em seu entorno.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde passa a oferecer assistência integral a pacientes com AVC. Boletim
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(www.datasus.gov.br). Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS IBGE: base demográfica. Disponível em:
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?arca=02. Acessado: 23 out 2014. BRASIL. Ministério da Saúde. A vigilância,
o controle e a prevenção das doenças crônicas não-transmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro.
Brasil. Ministério da Saúde – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. Disponível:
http://www.saude.es.gov.br/download/GERA_DCNT_NO_SUS.pdf. Acessado: 23 out 2014. MORE, Carmen L. O. O. e RIBEIRO,
Carla. Trabalhando com Grupos na Estratégia Saúde da Família. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2010.
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TITULO PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL NA TERRA DOS GUARULHOS

INTRODUCAO

Preservação de patrimônio cultural, histórico e arqueológico é tema de discussão recente na cidade de Guarulhos, assim
como as leis que tratam do assunto; contextualizamos, então, a história da cidade com as iniciativas de resgate de uma
identidade cultural. Para formar uma sociedade consciente da necessidade de preservar o patrimônio e a memória para
gerações futuras.

OBJETIVOS

Mostrar a importância de preservar e divulgar o patrimônio cultural, histórico e arqueológico como forma de tradição e
cultura. Resgatar e valorizar as manifestações populares e compreender o seu quadro histórico. Apresentar o patrimônio
histórico da cidade de Guarulhos, em especial, a Capela Bom Jesus da Cabeça do Cabuçu, que apesar de relatos históricos
datados do século XVIII é quase desconhecida perante a população da cidade.

METODOLOGIA
Utilizaremos a história oral, resgatando a memória, utilizando diversas fontes escritas. Partindo das lacunas que existem nas
fontes escritas, objetivamos completar o conhecimento através de perguntas buscando evidências nos depoimentos das
pessoas, estudando o lado simbólico da cultura e sua produção material.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Procuramos traçar um panorama da questão do patrimônio cultural em Guarulhos. Percorremos a história ligada ao
patrimônio cultural, pesquisando as legislações existentes e apresentando as iniciativas populares e públicas para
preservação e conservação deste patrimônio. Acreditamos que o caminho é divulgar, para que o descaso não aconteça,
discutir e envolver uma parcela maior da população . Analisamos uma pequena parcela do patrimônio cultural material e
imaterial da cidade de Guarulhos. Não esgotamos o assunto,pretendemos ainda que esta pesquisa seja um ponto de partida
para historiadores, antropólogos e arqueólogos a buscar mas detalhes desta comunidade.
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SOGE Faculdades Integradas de Guarulhos, 2002. SANTOS, Carlos Jose Ferreira dos, Capela Bom Jesus do Cabuçu e suas
Histórias. Série: “Imagens da Cidade de Guarulhos”. 2003. __________ Identidade urbana e globalização: a formação dos
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TITULO
Avaliação da qualidade microbiológica de sashimis à base de salmão preparados em restaurantes da região sul da cidade de
São Paulo – SP

INTRODUCAO

O sashimi é um alimento típico da culinária japonesa preparada a partir de peixes e frutos do mar fresco, servidos em fatias
finas e cruas. O aumento do consumo de peixe sob a forma de sashimi e sushi faz crescer proporcionalmente a preocupação
dos órgãos ligados à Saúde Pública com a qualidade higiênico-sanitária destes alimentos, pois não sofrem nenhum tipo de
tratamento térmico capaz de reduzir ou eliminar possíveis micro-organismos patogênicos presentes e desta forma podem
veicular doenças (SATO et al.,2005).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo a avaliação da qualidade microbiológica do sashimi à base de salmão cru; avaliar o
perigo de veiculação de agentes etiológicos de doenças de origem pré-estabelecidos para pescado cru pela legislação
vigente.

METODOLOGIA

Para realização deste trabalho são colhidas amostras de preparação de sashimis servidas em restaurantes especializados em
culinária japonesa e em restaurantes não especializados, localizados na zona Sul do município de São Paulo. Foram
analisadas um total de 17 amostras, provindas de 6 estabelecimentos distintos em dias diferentes. As amostras colhidas são
acondicionadas em sacos plásticos estéreis e colocadas em recipientes isotérmicos com gelo reciclável, o tempo
transcorrido entre a colheita e processamento deverá ser inferior a 12 horas. Serão pesquisados Staphylococcus sp.,
Coliformes totais e coliformes termotolerantes, citados pela RDC 12/02 da ANVISA em seu item “pratos prontos para
consumo” (alimentos prontos de cozinhas, restaurantes e similares) a base de carnes, pescado e similares crus (sushi,
sashimis, etc.).

RESULTADOS
Até o presente momento foram analisadas 17 (100%) amostras. Dentre estas amostras nenhuma ultrapassou o limite de
coliformes termotolerantes aceito pela legislação vigente, porém, 14 (82,35%) amostras analisadas tiveram valor superior ao
aceito para Staphylococcus coagulase positiva. Essa bactéria é produtora de toxinas, tendo grande potencial patogênico.

CONCLUSOES
Conclui-se que as amostras apresentam valores elevados para Staphylococcus coagulase positiva, indicativo de manuseio e
armazenamento inadequado do alimento. O que pode acarretar um problema sério de saúde pública.

REFERENCIAS
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do Brasil. 10 jan 2001; seção 1:45-53 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n°12 de 02 de janeiro
de 2001. Aprova o Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, 10 jan
2001. SATO, N.H. et al., Quality assurance of raw fish based on HACCP concept, Food control. v.16, p.301-307, 2005.
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TITULO Avaliação da adesão bacteriana em discos de titânio com micro e nano topografias: estudo in situ

INTRODUCAO
Alterações nas superfícies dos implantes têm sido realizadas com o intuito de melhorar a osseointegração e a integração
com os tecidos moles. No entanto essas alterações podem influenciar a adesão bacteriana.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da micro e nanotopografia de superfícies de titânio no processo de
adesão microbiana.

METODOLOGIA

Discos de titânio foram especialmente produzidos e submetidos a diferentes métodos para a obtenção de superfícies:
usinada, micro e nanotopografia. Dezoito voluntários utilizaram dispositivos intra orais com discos de titânio das 3
superfícies, por 24 h (n=36 para cada superfície). Após esse período, os discos foram avaliados pelo método de cultura
microbiana, para contagem total de aeróbios e anaeróbios e por microscopia eletrônica de varredura (MEV) para visualização
da adesão bacteriana. As características das superfícies foram confirmadas através de microscopia de força atômica, MEV e
interferômetro óptico.

RESULTADOS
Tanto para a quantificação total de bactérias aeróbias, quanto para a quantificação de anaeróbios aderidos aos discos, não
houve diferença entre as superfícies (Kruskal-Wallis, p(#38)#707;0,05). Na análise microscópica, os grupos apresentaram
uma distribuição bacteriana semelhante entre si, com predominância de cocos e poucos bacilos.

CONCLUSOES Concluímos que a micro e a nanotopografia não alteram a adesão bacteriana em relação a superfície usinada.

REFERENCIAS
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up." Clin Implant Dent Relat Res10(4): 207-217. 3. Atieh, M. A., N. H. Alsabeeha, C. M. Faggion, Jr. and W. J. Duncan (2013).
"The frequency of peri-implant diseases: a systematic review and meta-analysis." J Periodontol84(11): 1586-1598. 4.
Branemark, P. I., B. O. Hansson, R. Adell, U. Breine, J. Lindstrom, O. Hallen and A. Ohman (1977). "Osseointegrated implants in
the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period." Scand J Plast Reconstr Surg Suppl16: 1-132.

Página 75



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4177 Enfermagem 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2407060 - NAYANE DE MATOS PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster 9,5

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Debora Cristina Silva Popov

TITULO INFECÇÃO EM CATETER VENOSO CENTRAL: MEDIDAS PREVENTIVAS.

INTRODUCAO

Os Cateteres Venosos Centrais (CVC), são tidos como melhor opção de acesso vascular venoso. Sua inserção varia de veias
jugular interna, externa, subclávia e femoral. A ocorrência de letalidade por infecção hospitalar é de 9 a 58%, chegando a 40%
entre as infecções por CVC. O manuseio do acesso vascular é prioritário da equipe de enfermagem que atua na assistência.
Sua manipulação requer um conhecimento específico e treinamento estabelecendo medidas de controle para prevenção de
futuras complicações.

OBJETIVOS
Identificar na literatura, quais medidas preventivas a enfermagem realiza para o controle de infecção em CVC não
implantáveis e semi- implantáveis.

METODOLOGIA

Tratou-se de uma revisão da literatura, onde as bases de dados utilizadas foram SciELO, LILACS, BIREME, Protocolos e
cadernos de saúde disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Foram encontrados 16 artigos pertinentes ao tema, onde foram
selecionados 6 artigos que obedeciam aos critérios de inclusão, sendo estes resultados de pesquisas de campo e relato de
experiência realizadas por enfermeiros na atuação de medidas preventivas de infecção em CVC, publicados em língua
portuguesa, abrangeu os anos de 2008 à 2014.

RESULTADOS

Nos artigos e estudos selecionados para essa revisão, encontramos as seguintes medidas preventivas de infecção de CVC
sendo: Medidas educativas: incluem a educação continuada e treinamento com a equipe de enfermagem. Os estudos relatam
que as atividades educativas melhoram o desempenho técnico e diminuição de falhas nos procedimentos, amplia a reflexão e
evita vícios na execução. Medidas técnicas assistenciais: higienização das mãos antes e após a manipulação do CVC,
utilizando-se álcool ou sabonete líquido anti-séptico. A troca da cobertura do curativo de gaze estéril deve ser realizada a
cada 48 horas e a cobertura transparente semipermeável a cada 7 dias. Na manutenção efetiva do CVC inclui a higienização e
desinfecção dos hubs (canhão) do CVC, realizar o registro da troca da cobertura, atentar e preferir a permanência inferior a
quatorze dias e avaliação diária do CVC, além de observar os sinais de maceração, hiperemia descamação ou prurido na
região do curativo.

CONCLUSOES

Conclui-se que grande parte das infecções de CVC podem ser prevenidas por meio de programas que enfoquem educação e
capacitação dos profissionais de enfermagem, através de treinamentos para garantir a adesão às recomendações do
manuseio dos cateteres. As medidas técnico assistenciais encontradas nesta pesquisa, apontaram a higienização das mãos,
troca do curativo, observação sobre as condições do CVC, e permanência inferior á quatorze dias como medidas eficazes na
prevenção das infecções de CVC.

REFERENCIAS

1 Dallé J et al.Infecção relacionada a cateter venoso central após a implementação de um conjunto de medidas preventivas
(bundle) em centro de terapia intensiva.Rev HCP2012;32(1). 2 Ricardo Vilela ,Sônia Regina D. E.. Equipe interdisciplinar reduz
infecção sanguínea relacionada ao cateter venoso central em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Rev Paul Pediatr
2010;28(4):292-98.referencia. 3 BRASIL.Agência Nacional de Vigilância sanitária.Orientações para Prevenção de Infecção
Primária de Corrente Sanguínea. Brasília DF,2010.Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em 20 outubro.2014.
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TITULO
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM: Reclassificação de produto como forma de equiparação de custo com a
concorrência

INTRODUCAO

Diante de um mercado com cenário cada vez mais competitivo, onde a tecnologia contribui para a expansão das informações,
fica cada vez mais disputado manter clientes. O mercado tem sido “bombardeado” por produtos de origem chinesa de alta
tecnologia e também de itens com qualidade duvidosa. A JS Tech é uma empresa atuante no mercado gráfico e importa dois
itens do mercado chinês, e tem notado que seu concorrente no Brasil, que também traz os mesmo produtos, consegue vende-
lo com um preço menor.

OBJETIVOS
Este projeto tem por objetivo identificar dentre duas variáveis: a classificação fiscal e o benefício do FUNDAP concedido pelo
estado do Espírito Santo, qual possui maior representatividade em termos de custo? Ao definir a variável, aplica-la na
empresa JS Tech.

METODOLOGIA
A pesquisa tem caráter exploratório com técnicas de coleta de dados documental utilizando-se de fonte primária levantadas
junto a empresa JS Tech.

RESULTADOS

De acordo com a análise das duas variáveis, chegou-se ao seguinte resultado: o benefício financeiro do FUNDAP teve pouco
impacto na redução de custo quando comparado com a mudança de classificação fiscal – NCM – utilizando a mesma do
concorrente. A variável classificação fiscal quando alterada na empresa JS Tech, trouxe um impacto nos custos com
recolhimento de imposto na casa de 20,50%. Redução significativa.

CONCLUSOES

A disparidade entre classificação fiscal – NCM utilizada pelo concorrente tornava os produtos da JS Tech muito mais caro no
mercado. Mesmo o produto tendo a mesma origem e fornecedor chinês. O beneficio financeiro FUNDAP, concedido ao
concorrente possui um impacto menor, quando comparado com a reclassificação fiscal dos produtos. Logo no primeiro
processo de importação feito pela empresa JS Tech com a nova classificação fiscal (a mesma do concorrente) o
recolhimento de imposto reduziu significativamente.

REFERENCIAS

PORTILLO, Daniel Serrano, Análise SWOT e Diagnóstico FOFA. Disponível em: http:www.portaldomarketing.net.br, acessado
em Outubro 2014. CAVALCANTI, Dinarte de Souza Bezerra. Economia Internacional e Sistemática de Comércio Exterior. São
Paulo - Editora Plêiade, 2000. Regulamento Aduaneiro - Decreto nº 6.759/09, São Paulo, Edição Aduaneiras, 2013. TEC. Tarifa
Externa Comum. Disponível em: www.tecwin.com.br acessado em Abril 2014. PAIVA, Marcos Caramuru. Diplomacia do
século XXI. Diplomacia econômica: desafios em um mundo em transição. RBCE Revista Brasileira de Comércio Exterior n. 117
Outubro – Dezembro 2013. FUNCEX – Fundação de Comércio Exterior. Disponível:
http://www.funcex.org.br/publicacoes/rbce/material/rbce/117_MCP.pdf acessado em 14.04.2014 pg. 4 – 15. CASSONE,
Vittorio. Direito Tributário, 24ª edição, p. 224, São Paulo, Editora Atlas, 2013. INCOTERMS 2010, São Paulo, Publicação ICC,
2013. ROCHA, Paulo Cesar Alves. Logística e Aduana, 2ª edição, São Paulo, Edição Aduaneiras, 2003. VAZQUEZ, José Lopes.
Comércio Exterior Brasileiro, 9ª edição, São Paulo, Atlas, 2009.
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TITULO
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM: Reclassificação de produto como forma de equiparação de custo com a
concorrência

INTRODUCAO

Diante de um mercado com cenário cada vez mais competitivo, onde a tecnologia contribui para a expansão das informações,
fica cada vez mais disputado manter clientes. O mercado tem sido “bombardeado” por produtos de origem chinesa de alta
tecnologia e também de itens com qualidade duvidosa. A JS Tech é uma empresa atuante no mercado gráfico e importa dois
itens do mercado chinês, e tem notado que seu concorrente no Brasil, que também traz os mesmo produtos, consegue vende-
lo com um preço menor.

OBJETIVOS
Este projeto tem por objetivo identificar dentre duas variáveis: a classificação fiscal e o benefício do FUNDAP concedido pelo
estado do Espírito Santo, qual possui maior representatividade em termos de custo? Ao definir a variável, aplica-la na
empresa JS Tech.

METODOLOGIA
A pesquisa tem caráter exploratório com técnicas de coleta de dados documental utilizando-se de fonte primária levantadas
junto a empresa JS Tech.

RESULTADOS

De acordo com a análise das duas variáveis, chegou-se ao seguinte resultado: o benefício financeiro do FUNDAP teve pouco
impacto na redução de custo quando comparado com a mudança de classificação fiscal – NCM – utilizando a mesma do
concorrente. A variável classificação fiscal quando alterada na empresa JS Tech, trouxe um impacto nos custos com
recolhimento de imposto na casa de 20,50%. Redução significativa.

CONCLUSOES

A disparidade entre classificação fiscal – NCM utilizada pelo concorrente tornava os produtos da JS Tech muito mais caro no
mercado. Mesmo o produto tendo a mesma origem e fornecedor chinês. O beneficio financeiro FUNDAP, concedido ao
concorrente possui um impacto menor, quando comparado com a reclassificação fiscal dos produtos. Logo no primeiro
processo de importação feito pela empresa JS Tech com a nova classificação fiscal (a mesma do concorrente) o
recolhimento de imposto reduziu significativamente.

REFERENCIAS

PORTILLO, Daniel Serrano, Análise SWOT e Diagnóstico FOFA. Disponível em: http:www.portaldomarketing.net.br, acessado
em Outubro 2014. CAVALCANTI, Dinarte de Souza Bezerra. Economia Internacional e Sistemática de Comércio Exterior. São
Paulo - Editora Plêiade, 2000. Regulamento Aduaneiro - Decreto nº 6.759/09, São Paulo, Edição Aduaneiras, 2013. TEC. Tarifa
Externa Comum. Disponível em: www.tecwin.com.br acessado em Abril 2014. PAIVA, Marcos Caramuru. Diplomacia do
século XXI. Diplomacia econômica: desafios em um mundo em transição. RBCE Revista Brasileira de Comércio Exterior n. 117
Outubro – Dezembro 2013. FUNCEX – Fundação de Comércio Exterior. Disponível:
http://www.funcex.org.br/publicacoes/rbce/material/rbce/117_MCP.pdf acessado em 14.04.2014 pg. 4 – 15. CASSONE,
Vittorio. Direito Tributário, 24ª edição, p. 224, São Paulo, Editora Atlas, 2013. INCOTERMS 2010, São Paulo, Publicação ICC,
2013. ROCHA, Paulo Cesar Alves. Logística e Aduana, 2ª edição, São Paulo, Edição Aduaneiras, 2003. VAZQUEZ, José Lopes.
Comércio Exterior Brasileiro, 9ª edição, São Paulo, Atlas, 2009.
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Alexandre Fernando de Almeida

TITULO
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM: Reclassificação de produto como forma de equiparação de custo com a
concorrência

INTRODUCAO

Diante de um mercado com cenário cada vez mais competitivo, onde a tecnologia contribui para a expansão das informações,
fica cada vez mais disputado manter clientes. O mercado tem sido “bombardeado” por produtos de origem chinesa de alta
tecnologia e também de itens com qualidade duvidosa. A JS Tech é uma empresa atuante no mercado gráfico e importa dois
itens do mercado chinês, e tem notado que seu concorrente no Brasil, que também traz os mesmo produtos, consegue vende-
lo com um preço menor.

OBJETIVOS
Este projeto tem por objetivo identificar dentre duas variáveis: a classificação fiscal e o benefício do FUNDAP concedido pelo
estado do Espírito Santo, qual possui maior representatividade em termos de custo? Ao definir a variável, aplica-la na
empresa JS Tech.

METODOLOGIA
A pesquisa tem caráter exploratório com técnicas de coleta de dados documental utilizando-se de fonte primária levantadas
junto a empresa JS Tech.

RESULTADOS

De acordo com a análise das duas variáveis, chegou-se ao seguinte resultado: o benefício financeiro do FUNDAP teve pouco
impacto na redução de custo quando comparado com a mudança de classificação fiscal – NCM – utilizando a mesma do
concorrente. A variável classificação fiscal quando alterada na empresa JS Tech, trouxe um impacto nos custos com
recolhimento de imposto na casa de 20,50%. Redução significativa.

CONCLUSOES

A disparidade entre classificação fiscal – NCM utilizada pelo concorrente tornava os produtos da JS Tech muito mais caro no
mercado. Mesmo o produto tendo a mesma origem e fornecedor chinês. O beneficio financeiro FUNDAP, concedido ao
concorrente possui um impacto menor, quando comparado com a reclassificação fiscal dos produtos. Logo no primeiro
processo de importação feito pela empresa JS Tech com a nova classificação fiscal (a mesma do concorrente) o
recolhimento de imposto reduziu significativamente.

REFERENCIAS

PORTILLO, Daniel Serrano, Análise SWOT e Diagnóstico FOFA. Disponível em: http:www.portaldomarketing.net.br, acessado
em Outubro 2014. CAVALCANTI, Dinarte de Souza Bezerra. Economia Internacional e Sistemática de Comércio Exterior. São
Paulo - Editora Plêiade, 2000. Regulamento Aduaneiro - Decreto nº 6.759/09, São Paulo, Edição Aduaneiras, 2013. TEC. Tarifa
Externa Comum. Disponível em: www.tecwin.com.br acessado em Abril 2014. PAIVA, Marcos Caramuru. Diplomacia do
século XXI. Diplomacia econômica: desafios em um mundo em transição. RBCE Revista Brasileira de Comércio Exterior n. 117
Outubro – Dezembro 2013. FUNCEX – Fundação de Comércio Exterior. Disponível:
http://www.funcex.org.br/publicacoes/rbce/material/rbce/117_MCP.pdf acessado em 14.04.2014 pg. 4 – 15. CASSONE,
Vittorio. Direito Tributário, 24ª edição, p. 224, São Paulo, Editora Atlas, 2013. INCOTERMS 2010, São Paulo, Publicação ICC,
2013. ROCHA, Paulo Cesar Alves. Logística e Aduana, 2ª edição, São Paulo, Edição Aduaneiras, 2003. VAZQUEZ, José Lopes.
Comércio Exterior Brasileiro, 9ª edição, São Paulo, Atlas, 2009.
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TITULO Gestão do Conhecimento: Fator chave para a Qualidade no Relacionamento com Clientes.

INTRODUCAO

A área de atendimento ao cliente é apenas uma “obrigação da empresa” ou um canal de acesso que possibilita gerar
informações estratégicas que podem contribuir com a revisão de processos e com a melhoria no relacionamento da marca
com o cliente? Para uma maior compreensão é necessário estudar a gestão do conhecimento e a sua aplicabilidade para
aumentar a qualidade no relacionamento com o cliente através da ampliação, integração e consolidação das informações
coletadas nas centrais de atendimento. Nota-se que a área de atendimento ao cliente é de fato um canal de acesso
importante, no entanto, para isso, necessita compreender a cultura organizacional assim como precisa ampliar as
competências das pessoas envolvidas no relacionamento com o cliente para que, de fato possa integrar e consolidar as
informações e, estas se tornem base de conhecimento.

OBJETIVOS

Estudar a gestão do conhecimento e a sua aplicabilidade para aumentar a qualidade no relacionamento com o cliente através
da ampliação, integração e consolidação das informações coletadas nas centrais de atendimento. Alem de capturar as
manifestações dos clientes devem analisar os aspectos apontados pelo consumidor de modo a extrair o máximo de
detalhamento da experiência para então usá-las no aprimoramento dos processos.

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.”

RESULTADOS

CONCLUSOES

Do ponto de vista teórico, não foi possível identificar outros trabalhos que focassem os mesmos objetos de pesquisa: Call
Center, Gestão do Conhecimento ao Cliente e/ou Atendimento ao Cliente ou outros estudos característicos. Em virtude da
importância e compreensão sucinta do artigo, foquei em serviços de atendimento ao cliente, com a perspectiva da realização
de outros trabalhos similares e com maior abrangência relativa ao Call Center e Gestão do Conhecimento. Ficou claro que as
empresas utilizam a Gestão do Conhecimento para fidelizar clientes e estreitar laços; aprimorar e ampliar seus leques de
produtos e serviços; reparar erros e gerar informações estratégicas, implementar e manter-se atualizadas e competitivas no
mercado.

REFERENCIAS

FORD, Lisa; MCNAIR, David; PERRY, Bill. O excepcional Atendimento ao cliente. São Paulo. Edcta, 2005. NOKATA, I.,
TAKEUSHI, H. Criação de conhecimento na empresa – Como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de
Janeiro: Elsevier, 1997. CHOO, C. W. A organização do conhecimento. São Paulo: Editora Senac, 2003. BUKOWITZ, Wendi R.;
WILLIAMS, Ruth L. Manual de Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: Bookman, 2002.
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TITULO Escassez de talentos: e os impactos no processo de recrutamento e seleção

INTRODUCAO

O cenário provocou em nós o interesse em entender o momento atual e nos fez indagar sobre: quais estratégias estão sendo
adotadas para superar a escassez de talentos? Muito embora, exista maior facilidade para encontrar candidatos, nem sempre
os mesmos atendem as exigências da vaga. Nosso objetivo transcorrerá em analisar o posicionamento das empresas diante
das dificuldades ocasionadas pelo apagão de talentos e estudar os impactos desta escassez na competitividade de mercado.
O recrutamento é o inicio do processo, é ele que dá subsídios para a seleção, logo se não existem candidatos com perfil para
a vaga não haverá efetivação e atendimento da solicitação. Este pensamento nos faz definir a seguinte hipótese: As
estratégias que as organizações estão adotando para enfrentar a escassez de talentos são de curto, médio e longo prazo.
Inclui investimento em capacitação, formação e especialização acadêmica, plano de carreira e revisão das políticas de gestão
de pessoas

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL Analisar o posicionamento das empresas diante das dificuldades ocasionadas pelo apagão de talentos e
estudar os impactos desta escassez na competitividade de mercado. OBJETIVO ESPECIFICO Identificar e analisar as
estratégias que empresas estão utilizando para lidar com a escassez de talentos. Estudar os impactos do apagão de talentos
nas organizações.

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
As estratégias que as organizações estão adotando para enfrentar a escassez de talentos são de curto, médio e longo prazo.
Inclui, investimento em capacitação, formação e especialização acadêmica, plano de carreira e revisão das políticas de
gestão de pessoas.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, I. Desempenho Humano nas Empresas. 6. ed. São Paulo: Manole, 2004. ____________________. Recursos
Humanos: O capital humano das organizações. São Paulo: Atlas, 9. ed. Ed. Campus, 2006. DUTRA, J. S. [et. al.]. Gestão por
competências: um modelo avançado para o gerenciamento de pessoas. 10. ed. São Paulo: Gente, 2001. cap. 1, p. 12.
FISCHER, A. L. O conceito de modelo de gestão de pessoas – modismo e realidade em gestão de recursos humanos nas
empresas brasileiras. 2. ed. São Paulo: Gente, 2001. FLEURY, A; FLEURY, M. T. Estratégias empresariais e formação de
competências: um quebra-cabeça caleidoscópio da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. FRANÇA, A. C. L., Práticas de
Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2010. FRANÇA, A. C. L. Práticas de
recursos humanos – PRH: conceitos ferramentas e procedimentos. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009 . GIL, A. C. Como Elaborar
Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo. Atlas. 2010.
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TITULO A HUMANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES E DO CUIDADO AO SER HUMANO NO AMBIENTE HOSPITALAR

INTRODUCAO

O tema abordado neste artigo é referente à importância da humanização das relações no ambiente hospitalar. Mediante este
cenário nosso questionamento parte da seguinte pergunta: É possível criar condições para viabilizar a humanização das
relações e do cuidado ao ser humano no ambiente hospitalar? Esperamos com este artigo responder essa indagação visto
que nossa hipótese se configura em: Os conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores agregados à
conscientização da importância nas relações, são fundamentais para satisfazer as necessidades dos pacientes, favorecendo
a qualidade de vida de todos os envolvidos. Para tanto vamos percorrer o seguinte objetivo: Identificar fatores que podem
contribuir com as boas práticas em atendimento humanizado e o quanto isso influencia na satisfação e saúde do paciente.
Analisar de que forma o comportamento dos colaboradores envolvidos no ambiente hospitalar impactam na saúde dos
pacientes.

OBJETIVOS
Identificar as boas práticas em atendimento humanizado de modo que ao aplicá-los tenha influencia na satisfação e saúde do
paciente. Analisar de que forma o comportamento dos colaboradores envolvidos no ambiente hospitalar impactam na saúde
dos pacientes.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Os conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores agregados à conscientização da importância nas relações são
fundamentais para satisfazer as necessidades dos pacientes, favorecendo a qualidade de vida de todos os envolvidos.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de Humanização da Assistência
Hospitalar / Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde. – Brasília: 2001. n. 20.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnhah01.pdf CORTELLA, Mario Sérgio. Qual é a tua obra? 7. ed. Petrópolis, Rio de
Janeiro: Vozes, 2009. cap. 1 p. 15 CHIAVENATO,Idalberto. Gerenciando com Pessoas. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2012.
cap. 7. p. 149 CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos básicos. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2009. cap. 2.
p. 163 FIGUEIREDO, Néblia Maria. Administração de medicamentos: Revisando uma prática de enfermagem. 8. Ed. São
Caetano do Sul, SP: Difusão Enfermagem, 2003. Prefacio XI; cap. 1, p. 5 GIL, Antonio Carlos Gil; Gestão de Pessoas: enfoque
nos papéis profissionais. 1. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2011. cap. 1, p. 19-23; 81 cap. 4, p. 71 GOLEMAN, Daniel. Inteligência
Emocional. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. cap. 1, p. 18-20 cap. 2, p. 51 MARINI, Elaine. Psicologia Hospitalar. 1. ed. São
Paulo: Vetor, 2006. cap.1, p. 20; cap. 3, p. 51 ROBBINS, Stephen P; Tradução técnica Reynaldo Marcondes. Comportamento
Organizacional. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. cap. 1, p. 19
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TITULO Realização de bloqueio cervico torácico de plexo braquial para realização de artroplastia escápulo umeral

INTRODUCAO

As técnicas de bloqueio regionais têm sido cada vez mais utilizadas na medicina veterinária, em busca de melhor controle
analgésico, menor exposição ao anestésico geral, menor tempo de recuperação anestésica e melhor pós-operatório. O plexo
braquial é responsável pela inervação do membro torácico e partes das regiões lateral e ventral do tórax. É constituído pelos
nervos supraescapular, subescapular, braquicefálico, musculocutâneo, axilar, radial, ulnar, mediano toracodorsal, torácico
longo, torácico lateral, peitoral cranial e peitoral caudal, originários dos ramos ventrais do sexto, sétimo e oitavo nervos
cervicais e do primeiro nervo torácico. Nas fraturas e cirurgias ortopédicas têm se tornado cada vez mais comum, a utilização
de bloqueios regionais para abordagens cirúrgicas, dentre eles o bloqueio do plexo braquial.

OBJETIVOS
Este estudo visa demonstrar a eficácia do método de bloqueio regional cervico torácico do plexo braquial com Bupivacaína
0,5% sem vasoconstritor (5mg/Kg) e Lidocaína 2% com vasoconstritor (3mg/Kg) sem auxilio de eletroneuroestimulação, para
realização de artroplastia escápulo umeral.

METODOLOGIA

Foi realizada no dia quinze de Setembro de 2014, a avaliação pré- anestésica de uma cadela da raça pinscher, com um ano e
quatro meses de idade, com diagnostico de luxação escapulo umeral, para realização de estabilização articular pela técnica
de transposição do tendão biceptal. Nesta avaliação paciente apresentou frequência cardíaca de 144 bpm, mucosas
normocoradas, hidratação adequada, frequência respiratória eupineica, com resultados de hemograma, ureia e creatinina
séricas dentro do padrão de normalidade, diante destes resultados considerou-se paciente ASA II. Após avaliação, foi
aplicado acepromazina (0,04mg/Kg) e meperidina (5mg/Kg) como medicação pré anestésica. A indução anestésica foi
realizada com Fentanil 3,6 µg/Kg, Cetamina 0,6mg/Kg, Lidocaína sem vasoconstritor (1mg/Kg) e Propofol (2mg/Kg). No
transoperatório, animal foi mantido em anestesia inalatória, com isoflurano em sistema aberto em fluxo diminuído
(vaporizador universal) e foram avaliados parâmetros fisiológicos em busca de alterações dolorosas presumindo pouca
eficácia da técnica do bloqueio regional. O bloqueio foi realizado utilizando-se técnica asséptica. Para atingir o plexo braquial,
foi utilizada agulha de Tuohy 18G, introduzida em região subescapular após hiperextensão do membro, tomando como
referência para introdução da agulha, o ponto médio entre o processo hamato e a articulação escapulo umeral, visando
deposição dos fármacos descritos, na região perineural, sem a necessidade do uso de eletroneuroestimulador.

RESULTADOS

Durante e após procedimento cirúrgico animal, não apresentava qualquer sinal de dor na região seguindo escalas de dor,
contudo ao pinçar interdigito, animal apresentou reflexo, porém em região escapulo umeral não apresentou panículo,
demonstrando assim o bloqueio das raízes nervosas C6 e C7, que são as responsáveis pela inervação da região acessada
durante a artroplastia (face lateral do ombro).

CONCLUSOES

Esta técnica mostrou-se eficiente para os bloqueios de raízes nervosas relacionadas com a formação do plexo braquial,
porém não atingiu todos os ramos formadores deste plexo, limitando-se ao bloqueio das raízes C6 e C7 pela topografia mais
cranial, já as raízes C8 e T1, com localização mais caudal, não foram totalmente atingidas, pois não houve dessensibilização
total do membro.

REFERENCIAS
-STOELTING, R., KIMILLER, R.D. Pediatricas. In: Basics os Anesthesi, 4 ed. Philadelphia: Churchiel Livingstone, 2000. p.364-
375. -FUTEMA, F. et al, Estudo Comparativo entre a técnica da obstrução do fluxo arterial e a técnica de estimulador de
nervos periféricos em cães submetidos ao bloqueio de plexo braquial, Braz J Vet Res Anim Sci v.41 (supl) 2004.
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TITULO
O MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ADOTADO PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
SÃO PAULO

INTRODUCAO

A avaliação de desempenho adotada pela da Autarquia Hospitalar Municipal basea-se em LEI N° 13.748 DE 16 DE JANEIRO
DE 2004, DECRETO N° 45.090 DE 5 DE AGOSTO DE 2004 e PORTARIA SGP N° 487 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2004. É um
instrumento que se consolida como uma necessidade concernente ao comportamento ético institucional, principalmente para
as organizações que atuam na esfera pública que devem apresentar bons resultados e produtos de suas ações.É um
processo contínuo de acompanhamento sobre o desempenho dos servidores, do ponto de vista individual, coletivo e
institucional, que se inicia pela elaboração do plano de meta e todo o processo é desencadeado pelo resultado obtido desta
meta estabelecida .Dado o dimensionamento da estrutura física e a diversidade das Unidades administradas pela Autarquia
Hospitalar Municipal, centralizamos as ações de planejamento estratégico e monitoramento da aplicabilidade da avaliação de
desempenho e descentralizamos a logística, definindo os papéis, utilizando-se da ferramenta feedback como foco principal
para nortear os fatores utilizados para esta avaliação.

OBJETIVOS
Identificar e definir os papeis dos atores envolvidos na logistica, elaborar o processo de trabalho e implantar a sistemática
que envolve as etapas da avaliação de desempenho. Desenvolver habilidades de dar e ouvir o feedback no momento de
aplicabilidade dos formulários de avaliação de desempenho.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Para que a participação seja efetiva e alcance efetivamente seus objetivos, é necessário o interesse do funcionário em
participar de todas as fases que compõe o processo . A participação, neste sentido, constitui-se numa abordagem gerencial
amparada no resultado, centrada especialmente no desempenho do grupo, atribuindo-se ao mesmo um adicional de
produtividade, desempenho e satisfação pelo trabalho, essenciais à eficácia da organização.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão
de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Divisão de desenvolvimento de
Pessoal – DRH 4 (2008). Manual de avaliação de desempenho – PMSP – SMG – CGP, atualizado em maio 2008 FEITOZA,
João Paulo Machado. Tendências em gestão de pessoas no serviço público. Disponível em:
Www.grh.ufs.br/Tendencias_Gestao_Pessoas_Servico_Publico.ppt Acesso em: 13 de novembro de 2009. PIRES et al. Gestão
por competências em organizações de governo. Mesa-redonda de pesquisa-ação. Disponível em: www.enap.gov.br Acesso
em 18 de outubro de 2009. SUZUKI, Juliana Akiko Noguchi. GABBI, Ligia villas Boas. Desafios da Avaliação de Desempenho
no setor Público : O Caso da prefeitura Municipal de São Paulo;
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TITULO
O MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ADOTADO PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
SÃO PAULO

INTRODUCAO

A avaliação de desempenho adotada pela da Autarquia Hospitalar Municipal basea-se em LEI N° 13.748 DE 16 DE JANEIRO
DE 2004, DECRETO N° 45.090 DE 5 DE AGOSTO DE 2004 e PORTARIA SGP N° 487 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2004. É um
instrumento que se consolida como uma necessidade concernente ao comportamento ético institucional, principalmente para
as organizações que atuam na esfera pública que devem apresentar bons resultados e produtos de suas ações.É um
processo contínuo de acompanhamento sobre o desempenho dos servidores, do ponto de vista individual, coletivo e
institucional, que se inicia pela elaboração do plano de meta e todo o processo é desencadeado pelo resultado obtido desta
meta estabelecida .Dado o dimensionamento da estrutura física e a diversidade das Unidades administradas pela Autarquia
Hospitalar Municipal, centralizamos as ações de planejamento estratégico e monitoramento da aplicabilidade da avaliação de
desempenho e descentralizamos a logística, definindo os papéis, utilizando-se da ferramenta feedback como foco principal
para nortear os fatores utilizados para esta avaliação.

OBJETIVOS
Identificar e definir os papeis dos atores envolvidos na logistica, elaborar o processo de trabalho e implantar a sistemática
que envolve as etapas da avaliação de desempenho. Desenvolver habilidades de dar e ouvir o feedback no momento de
aplicabilidade dos formulários de avaliação de desempenho.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Para que a participação seja efetiva e alcance efetivamente seus objetivos, é necessário o interesse do funcionário em
participar de todas as fases que compõe o processo . A participação, neste sentido, constitui-se numa abordagem gerencial
amparada no resultado, centrada especialmente no desempenho do grupo, atribuindo-se ao mesmo um adicional de
produtividade, desempenho e satisfação pelo trabalho, essenciais à eficácia da organização.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão
de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Divisão de desenvolvimento de
Pessoal – DRH 4 (2008). Manual de avaliação de desempenho – PMSP – SMG – CGP, atualizado em maio 2008 FEITOZA,
João Paulo Machado. Tendências em gestão de pessoas no serviço público. Disponível em:
Www.grh.ufs.br/Tendencias_Gestao_Pessoas_Servico_Publico.ppt Acesso em: 13 de novembro de 2009. PIRES et al. Gestão
por competências em organizações de governo. Mesa-redonda de pesquisa-ação. Disponível em: www.enap.gov.br Acesso
em 18 de outubro de 2009. SUZUKI, Juliana Akiko Noguchi. GABBI, Ligia villas Boas. Desafios da Avaliação de Desempenho
no setor Público : O Caso da prefeitura Municipal de São Paulo;
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TITULO
O MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ADOTADO PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
SÃO PAULO

INTRODUCAO

A avaliação de desempenho adotada pela da Autarquia Hospitalar Municipal basea-se em LEI N° 13.748 DE 16 DE JANEIRO
DE 2004, DECRETO N° 45.090 DE 5 DE AGOSTO DE 2004 e PORTARIA SGP N° 487 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2004. É um
instrumento que se consolida como uma necessidade concernente ao comportamento ético institucional, principalmente para
as organizações que atuam na esfera pública que devem apresentar bons resultados e produtos de suas ações.É um
processo contínuo de acompanhamento sobre o desempenho dos servidores, do ponto de vista individual, coletivo e
institucional, que se inicia pela elaboração do plano de meta e todo o processo é desencadeado pelo resultado obtido desta
meta estabelecida .Dado o dimensionamento da estrutura física e a diversidade das Unidades administradas pela Autarquia
Hospitalar Municipal, centralizamos as ações de planejamento estratégico e monitoramento da aplicabilidade da avaliação de
desempenho e descentralizamos a logística, definindo os papéis, utilizando-se da ferramenta feedback como foco principal
para nortear os fatores utilizados para esta avaliação.

OBJETIVOS
Identificar e definir os papeis dos atores envolvidos na logistica, elaborar o processo de trabalho e implantar a sistemática
que envolve as etapas da avaliação de desempenho. Desenvolver habilidades de dar e ouvir o feedback no momento de
aplicabilidade dos formulários de avaliação de desempenho.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Para que a participação seja efetiva e alcance efetivamente seus objetivos, é necessário o interesse do funcionário em
participar de todas as fases que compõe o processo . A participação, neste sentido, constitui-se numa abordagem gerencial
amparada no resultado, centrada especialmente no desempenho do grupo, atribuindo-se ao mesmo um adicional de
produtividade, desempenho e satisfação pelo trabalho, essenciais à eficácia da organização.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão
de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Divisão de desenvolvimento de
Pessoal – DRH 4 (2008). Manual de avaliação de desempenho – PMSP – SMG – CGP, atualizado em maio 2008 FEITOZA,
João Paulo Machado. Tendências em gestão de pessoas no serviço público. Disponível em:
Www.grh.ufs.br/Tendencias_Gestao_Pessoas_Servico_Publico.ppt Acesso em: 13 de novembro de 2009. PIRES et al. Gestão
por competências em organizações de governo. Mesa-redonda de pesquisa-ação. Disponível em: www.enap.gov.br Acesso
em 18 de outubro de 2009. SUZUKI, Juliana Akiko Noguchi. GABBI, Ligia villas Boas. Desafios da Avaliação de Desempenho
no setor Público : O Caso da prefeitura Municipal de São Paulo;
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TITULO
O MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ADOTADO PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
SÃO PAULO

INTRODUCAO

A avaliação de desempenho adotada pela da Autarquia Hospitalar Municipal basea-se em LEI N° 13.748 DE 16 DE JANEIRO
DE 2004, DECRETO N° 45.090 DE 5 DE AGOSTO DE 2004 e PORTARIA SGP N° 487 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2004. É um
instrumento que se consolida como uma necessidade concernente ao comportamento ético institucional, principalmente para
as organizações que atuam na esfera pública que devem apresentar bons resultados e produtos de suas ações.É um
processo contínuo de acompanhamento sobre o desempenho dos servidores, do ponto de vista individual, coletivo e
institucional, que se inicia pela elaboração do plano de meta e todo o processo é desencadeado pelo resultado obtido desta
meta estabelecida .Dado o dimensionamento da estrutura física e a diversidade das Unidades administradas pela Autarquia
Hospitalar Municipal, centralizamos as ações de planejamento estratégico e monitoramento da aplicabilidade da avaliação de
desempenho e descentralizamos a logística, definindo os papéis, utilizando-se da ferramenta feedback como foco principal
para nortear os fatores utilizados para esta avaliação.

OBJETIVOS
Identificar e definir os papeis dos atores envolvidos na logistica, elaborar o processo de trabalho e implantar a sistemática
que envolve as etapas da avaliação de desempenho. Desenvolver habilidades de dar e ouvir o feedback no momento de
aplicabilidade dos formulários de avaliação de desempenho.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Para que a participação seja efetiva e alcance efetivamente seus objetivos, é necessário o interesse do funcionário em
participar de todas as fases que compõe o processo . A participação, neste sentido, constitui-se numa abordagem gerencial
amparada no resultado, centrada especialmente no desempenho do grupo, atribuindo-se ao mesmo um adicional de
produtividade, desempenho e satisfação pelo trabalho, essenciais à eficácia da organização.
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por competências em organizações de governo. Mesa-redonda de pesquisa-ação. Disponível em: www.enap.gov.br Acesso
em 18 de outubro de 2009. SUZUKI, Juliana Akiko Noguchi. GABBI, Ligia villas Boas. Desafios da Avaliação de Desempenho
no setor Público : O Caso da prefeitura Municipal de São Paulo;

Página 87



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4191 Psicologia 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2964791 - ANA CECILIA FREITAS 2 - Aprovado 1 - Poster 7

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

RENATA HOMEM DE MELLO,

TITULO
O MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ADOTADO PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
SÃO PAULO

INTRODUCAO

A avaliação de desempenho adotada pela da Autarquia Hospitalar Municipal basea-se em LEI N° 13.748 DE 16 DE JANEIRO
DE 2004, DECRETO N° 45.090 DE 5 DE AGOSTO DE 2004 e PORTARIA SGP N° 487 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2004. É um
instrumento que se consolida como uma necessidade concernente ao comportamento ético institucional, principalmente para
as organizações que atuam na esfera pública que devem apresentar bons resultados e produtos de suas ações.É um
processo contínuo de acompanhamento sobre o desempenho dos servidores, do ponto de vista individual, coletivo e
institucional, que se inicia pela elaboração do plano de meta e todo o processo é desencadeado pelo resultado obtido desta
meta estabelecida .Dado o dimensionamento da estrutura física e a diversidade das Unidades administradas pela Autarquia
Hospitalar Municipal, centralizamos as ações de planejamento estratégico e monitoramento da aplicabilidade da avaliação de
desempenho e descentralizamos a logística, definindo os papéis, utilizando-se da ferramenta feedback como foco principal
para nortear os fatores utilizados para esta avaliação.

OBJETIVOS
Identificar e definir os papeis dos atores envolvidos na logistica, elaborar o processo de trabalho e implantar a sistemática
que envolve as etapas da avaliação de desempenho. Desenvolver habilidades de dar e ouvir o feedback no momento de
aplicabilidade dos formulários de avaliação de desempenho.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Para que a participação seja efetiva e alcance efetivamente seus objetivos, é necessário o interesse do funcionário em
participar de todas as fases que compõe o processo . A participação, neste sentido, constitui-se numa abordagem gerencial
amparada no resultado, centrada especialmente no desempenho do grupo, atribuindo-se ao mesmo um adicional de
produtividade, desempenho e satisfação pelo trabalho, essenciais à eficácia da organização.
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em 18 de outubro de 2009. SUZUKI, Juliana Akiko Noguchi. GABBI, Ligia villas Boas. Desafios da Avaliação de Desempenho
no setor Público : O Caso da prefeitura Municipal de São Paulo;
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RENATA HOMEM DE MELLO,RENATA HOMEM DE MELLO,,

TITULO
O MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ADOTADO PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE
SÃO PAULO

INTRODUCAO

A avaliação de desempenho adotada pela da Autarquia Hospitalar Municipal basea-se em LEI N° 13.748 DE 16 DE JANEIRO
DE 2004, DECRETO N° 45.090 DE 5 DE AGOSTO DE 2004 e PORTARIA SGP N° 487 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2004. É um
instrumento que se consolida como uma necessidade concernente ao comportamento ético institucional, principalmente para
as organizações que atuam na esfera pública que devem apresentar bons resultados e produtos de suas ações.É um
processo contínuo de acompanhamento sobre o desempenho dos servidores, do ponto de vista individual, coletivo e
institucional, que se inicia pela elaboração do plano de meta e todo o processo é desencadeado pelo resultado obtido desta
meta estabelecida .Dado o dimensionamento da estrutura física e a diversidade das Unidades administradas pela Autarquia
Hospitalar Municipal, centralizamos as ações de planejamento estratégico e monitoramento da aplicabilidade da avaliação de
desempenho e descentralizamos a logística, definindo os papéis, utilizando-se da ferramenta feedback como foco principal
para nortear os fatores utilizados para esta avaliação.

OBJETIVOS
Identificar e definir os papeis dos atores envolvidos na logistica, elaborar o processo de trabalho e implantar a sistemática
que envolve as etapas da avaliação de desempenho. Desenvolver habilidades de dar e ouvir o feedback no momento de
aplicabilidade dos formulários de avaliação de desempenho.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Para que a participação seja efetiva e alcance efetivamente seus objetivos, é necessário o interesse do funcionário em
participar de todas as fases que compõe o processo . A participação, neste sentido, constitui-se numa abordagem gerencial
amparada no resultado, centrada especialmente no desempenho do grupo, atribuindo-se ao mesmo um adicional de
produtividade, desempenho e satisfação pelo trabalho, essenciais à eficácia da organização.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão
de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Divisão de desenvolvimento de
Pessoal – DRH 4 (2008). Manual de avaliação de desempenho – PMSP – SMG – CGP, atualizado em maio 2008 FEITOZA,
João Paulo Machado. Tendências em gestão de pessoas no serviço público. Disponível em:
Www.grh.ufs.br/Tendencias_Gestao_Pessoas_Servico_Publico.ppt Acesso em: 13 de novembro de 2009. PIRES et al. Gestão
por competências em organizações de governo. Mesa-redonda de pesquisa-ação. Disponível em: www.enap.gov.br Acesso
em 18 de outubro de 2009. SUZUKI, Juliana Akiko Noguchi. GABBI, Ligia villas Boas. Desafios da Avaliação de Desempenho
no setor Público : O Caso da prefeitura Municipal de São Paulo;
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Renata Cardillo Homem de Mello RENATA CARDILLO HOMEM DE MELLO

TITULO HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

INTRODUCAO

Essa pesquisa justifica-se com base a importância de analisar o impacto da humanização na assistência prestada pelos
serviços de saúde, especialmente no âmbito público. Embora tanto o setor público quanto o privado apresentem queixas dos
pacientes, pesquisas apontam um incômodo maior dos usuários da saúde pública em relação à qualidade do atendimento
oferecido pelo governo, tornando-se ponto crítico das reivindicações sociais que almejam mudanças significativas que
atendam a demanda dos usuários.

OBJETIVOS

Pretende-se com a elaboração deste trabalho uma reflexão acerca dos valores e princípios que norteiam a prática profissional
da Humanização e como sua aplicação pode influenciar para uma nova postura ética centrada no tratamento e cuidado digno,
solidário e acolhedor como principal objeto de trabalho que envolva os profissionais da saúde, as atividades profissionais e
processos de trabalho institucionais, garantindo o direito de saúde de forma integral para os cidadãos brasileiros.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica que fornecerá informações sobre a temática e
algumas estratégias que integram a construção de uma Política Nacional de Humanização como padrão a ser utilizado em
todo o ambiente hospitalar.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Embora não seja um assunto novo, a Humanização tem ganho cada vez mais notoriedade no Brasil. Elemento importante em
todos os aspectos sociais e é fundamental no ambiente hospitalar. Nesse contexto, desde meados de 2000, quando a XI
Conferência Nacional de Saúde teve como tema “Acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social”,
trazendo pela primeira vez o assunto para discussão nacional, planos de humanização têm sido amplamente discutidos,
elaborados e implantados em todo o país. Baseados na Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde,
estados e municípios passam a agregar esforços para que todo o atendimento da saúde pública ofereça uma assistência
pautada em parâmetros adequados, não apenas para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também seus
gestores e profissionais de saúde.

REFERENCIAS

Backes DS, Lunardi VL, Lunardi WDFilho. A humanização hospitalar como expressão da ética. Rev Latino-am Enfermagem
2006 janeiro-fevereiro; 14(1):132-5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar / Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde. 60p.: il. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios, n. 20). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. São
Paulo (SP): Saraiva; 2000. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde, Núcleo Técnico de Humanização.
Política Estadual de Humanização. São Paulo, SP, 2012. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização do Ministério da
Saúde, Brasília, DF, 2004. HumanizaSUS: Gestão e Formação nos Processos de Trabalho, Ministério da Saúde, Brasília, DF,
2004. Revista Veja Especial: Desafios Brasileiros da Saúde Pública. Como curar o sistema público de saúde? Disponível em
http://veja.abril.com.br/tema/desafios-brasileiros-saude-publica. Acesso em: 02 set. 2014. Secretaria Municipal da Saúde de
São Paulo. Caderno de política municipal de humanização da atenção e da gestão do SUS. São Paulo, SP, 2014.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO A Pedagogia Libertária e a Escola da Ponte

INTRODUCAO

A finalidade deste trabalho é analisar o conceito e a prática da Escola da Ponte,dentro das contribuições da Pedagogia
Libertária. As seguintes perguntas possibilitam aprofundar e analisar a educação Libertária: Quem são os principais
contribuidores e quais suas concpções para a EducaçãoLibertária? Como os valores da Pedagogia Libertária está introduzida
na atualidade na Escola da Ponte?

OBJETIVOS
O objetivo do memso é refletir a cerca o universo conceitual e prático da Escola da Ponte,principalmente no que tange
estabelecer uma educação baseada em valores humano,libertário e racionais. E também conhecer tre~s autores que
contribuiram para a ideologia libertária na Escola da Ponte:Bakunin,Paul Robin e Ferrer.

METODOLOGIA
Para se iniciar o trabalho, teve-se que procurar fontes de pesquisa para encontrar o tipo de contextualização que se queria
estudar. A orientadora Tatiana Calsavara,foi responsável para auxiliar os conflitos e decisões. Com a escolha do tema
começa-se o aprofundamento em pesquisas,resumos e encontros. Assim finalizando a parte escrita do trabalho.

RESULTADOS

Observamos Bakunin.Paul Robin, Ferrer y Guardia defendiam um novo paradgma educacional, pautado em métodos ativos,
com a finalidade de preparar os estudantes para o trabalho e para autonomia e militância.Respeitavam a liberdade da criança,
sua espontaneidade, as caracteriticas da personalidade,sua independencia, seu juizo e espirito critico. Visando isso a Escola
da Ponte revela à atualidade dos valores e da Pedagogia Libertária, que vão para além das fronteiras políticas, ideológicas do
movimento político na qual foi gestada.

CONCLUSOES
Contudo o presente trabalho leva a uma reflexão sobre a educação e seu contexto historico,trazendo informações e
acontecimento sobre as Escolas Libertárias. Analisa-se a Pedagogia Libertária e sua contribuições para uma humanidade
preservando a igualdade e garantindo o espirito coletivo.

REFERENCIAS
BAKUNIN,Mikhail.A Educação Integral. In: MORIYÓN, Félix Garcia (org.).Educação Libertária. Porto Alegre: Artes
Médicas,1889. BAKUNIN,Mikhail.A instrução integral.São Paulo: Imaginário,2003. MORIYÓN,Félix Garcia (org.).Educação
Libertária.Porto Alegre: Artes Médicas,1989.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO A Pedagogia Libertária e a Escola da Ponte

INTRODUCAO

A finalidade deste trabalho é analisar o conceito e a prática da Escola da Ponte,dentro das contribuições da Pedagogia
Libertária. As seguintes perguntas possibilitam aprofundar e analisar a educação Libertária: Quem são os principais
contribuidores e quais suas concpções para a EducaçãoLibertária? Como os valores da Pedagogia Libertária está introduzida
na atualidade na Escola da Ponte?

OBJETIVOS
O objetivo do memso é refletir a cerca o universo conceitual e prático da Escola da Ponte,principalmente no que tange
estabelecer uma educação baseada em valores humano,libertário e racionais. E também conhecer tre~s autores que
contribuiram para a ideologia libertária na Escola da Ponte:Bakunin,Paul Robin e Ferrer.

METODOLOGIA
Para se iniciar o trabalho, teve-se que procurar fontes de pesquisa para encontrar o tipo de contextualização que se queria
estudar. A orientadora Tatiana Calsavara,foi responsável para auxiliar os conflitos e decisões. Com a escolha do tema
começa-se o aprofundamento em pesquisas,resumos e encontros. Assim finalizando a parte escrita do trabalho.

RESULTADOS

Observamos Bakunin.Paul Robin, Ferrer y Guardia defendiam um novo paradgma educacional, pautado em métodos ativos,
com a finalidade de preparar os estudantes para o trabalho e para autonomia e militância.Respeitavam a liberdade da criança,
sua espontaneidade, as caracteriticas da personalidade,sua independencia, seu juizo e espirito critico. Visando isso a Escola
da Ponte revela à atualidade dos valores e da Pedagogia Libertária, que vão para além das fronteiras políticas, ideológicas do
movimento político na qual foi gestada.

CONCLUSOES
Contudo o presente trabalho leva a uma reflexão sobre a educação e seu contexto historico,trazendo informações e
acontecimento sobre as Escolas Libertárias. Analisa-se a Pedagogia Libertária e sua contribuições para uma humanidade
preservando a igualdade e garantindo o espirito coletivo.

REFERENCIAS
BAKUNIN,Mikhail.A Educação Integral. In: MORIYÓN, Félix Garcia (org.).Educação Libertária. Porto Alegre: Artes
Médicas,1889. BAKUNIN,Mikhail.A instrução integral.São Paulo: Imaginário,2003. MORIYÓN,Félix Garcia (org.).Educação
Libertária.Porto Alegre: Artes Médicas,1989.
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Oscar Bombonatti Filho OSCAR

TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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Oscar Bombonatti Filho OSCAR,

TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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Oscar Bombonatti Filho OSCAR

TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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Oscar Bombonatti Filho OSCAR,

TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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Oscar Bombonatti Filho OSCAR,

TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.

Página 100



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4205 Outros 0 - Iniciação Científica 2 - Relato de Experiência

Autor Status Apresentação Nota

3076822 - DAIANE RODRIGUES DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster 8

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho OSCAR

TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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Oscar Bombonatti Filho OSCAR,

TITULO Projeto Integrador 3 - Análise e Solução do Problema envolvendo a Companhia Avianca

INTRODUCAO
No mundo corporativo, as empresas visam o crescimento e a atualização de suas tecnologias constantemente. Neste
processo, ocorrem diversas falhas que podem prejudicar a imagem da empresa no mercado. Visando isto, o projeto foi criado
para estudar e solucionar este problema, como o encontrado na Avianca: o baixo faturamento em um período premium.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas prováveis: Implantação do sistema de reservas de
passagens aéreas; Mau atendimento e falta de informações à clientes; Falta de investimentos em publicidade e propaganda.
Objetivo Específico: Identificar as falhas que a companhia apresenta no relacionamento com o cliente e criar ações para
proporcionar maior satisfação e otimização do serviço.

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para pesquisa e análise do problema encontrado neste projeto, foi o método exploratório
com abordagem qualitativa. Segundo Reis (2008) pesquisa exploratória é o primeiro passo de qualquer pesquisa, que
acontece quando o tema escolhido é pouco explorado e o pesquisador precisa incorporar características inéditas e buscar
novas abordagens. Ela é feita por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos sobre o tema
estudado. Ainda segundo a autora, na abordagem qualitativa não se emprega os métodos e técnicas estatísticas como base
do processo de análise de um problema, ela tem como objetivo interpretar e dar significados aos fenômenos analisados.

RESULTADOS

Abaixo cita-se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1º Suporte e treinamentos de colaboradores e agencias
Internamente: melhoria na eficiência dos serviços, aumento da eficácia nos resultados, melhoria no atendimento ao cliente,
redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal. Externamente: Melhoria da imagem da companhia, maior competitividade
organizacional, elevação dos conhecimentos das pessoas gerando a melhoria do relacionamento entre empresa e
colaborador. 2º Implantação da ferramenta CRM Por se tratar de uma nova ferramenta onde poucas companhias oferecem, o
diferencial adotado vem gerando resultados na comunicação da empresa para os clientes, obtendo um diferencial, pois, o
cliente gera valor e por isso merece ser tratado de forma diferenciada gerando vantagens competitivas a companhia. 3º
Implantação da marca na mídia A procura pelos serviços desde o conhecimento da marca a partir de merchandising na mídia,
resultando no aumento da procura pelos serviços e no quadro de vôos apresentados pela companhia, gerando resultados
significativos nas vendas. Com tudo os resultados obtidos foram favoráveis a empresa, elevando seu crescimento no
mercado.

CONCLUSOES
A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, conclui-se que as organizações precisam aperfeiçoar
constantemente seus processos para que sua prestação de serviços seja coerente ao contratado pelo consumidor, para
manter a satisfação do cliente e o crescimente de sua lucratividade.

REFERENCIAS REIS, L. G. Proodução de Monografia da teoria à prática. Distrito Federal: Senac, 2008.
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Angela Mitzi Hayashi Xavier

TITULO PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE MENINAS COM SÍNDROME DE RETT

INTRODUCAO

A Síndrome de Rett é uma das doenças que mais afeta o desenvolvimento neurológico de meninas e mulheres. Acomete o
sistema motor, físico e cognitivo, tornando-as completamente dependentes. Um tema questionável é a qualidade de vida dos
cuidadores, que por muitas vezes são os familiares mais próximos das meninas, já que há uma alteração de sua rotina a partir
da descoberta da doença.

OBJETIVOS Verificar a percepção da qualidade de vida vivenciada pelos cuidadores de meninas com Síndrome de Rett.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa de campo exploratória, através da aplicação de um questionário para os cuidadores de meninas
com Síndrome de Rett, em relação a percepção da qualidade de vida dos mesmos, desde que se tornaram cuidadores, um
composto de dez pessoas, que estavam cadastrados na Associação Brasileira de Síndrome de Rett- Abre-te e estavam
presentes na hora da pesquisa.

RESULTADOS
A amostra se caracteriza com o gênero 100% feminino, e nota-se que apesar do comprometimento cotidiano das cuidadoras,
as mesmas conseguem levar o dia-a-dia de uma forma satisfatória.

CONCLUSOES
Apesar da amostra apresentar algumas atividades cotidianas comprometidas, as cuidadoras apresentaram respostas
positivas em relação as a percepção da qualidade de vida das mesma, sendo subjetiva as respostas para uma boa qualidade
de vida.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Kênnea Martins et al. Fatores que influenciam a qualidade de vida de cuidadores de paralisados cerebrais.
Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v26, n.2, p.pagina 307-314, abr/jun.2013. ANGELO, Margareth. Ouvindo a voz da família:
narrativas sobre sofrimento e espiritualidade. O Mundo da Saúde, São Paulo, 34(4):437-443, 2010. Associação Brasileira de
Síndrome de Rett - Abrete. Internet, Disponível em: (#60)http://www.abrete.org.br/sindrome_rett.php#01(#62). Acesso em: 17
de Março de 2014, as 21:53. AZEVEDO, Ana Lucia Soares et al. Doenças Crônicas e Qualidade de Vida na Atenção Primaria a
Saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(9): 1774-1782, set, 2013. BICALHO, Cleide Straub; LACERDA, Maria
Ribeiro; CATAFESTA, Fernanda. Refletindo sobre quem é o cuidador familiar. Cogitare Enfermagem, 13(1):118-23, 2008.
BRONDANI, Cecília Maria, et al. Cuidadores e estratégias no cuidado ao doente na internação domiciliar. Texto (#38) Contexto
Enfermagem, Florianópolis, Jul-Set; 19(3): 504-10, 2010.
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TITULO Capital Intelectual: A vantagem competitiva das organizações

INTRODUCAO

Na economia mundial, as mudanças tem sido gradativa desde a década de 1960 se intensificando com a chegada da
globalização e o avanço tecnológico. Para diversos autores, esse foi um período de transição, ou seja, de passagem da
sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. Sabe-se que na era industrial os recursos econômicos utilizados, até
então, era a terra, o capital financeiro e o trabalho, contudo com as transformações incorporou-se o conhecimento racional,
alterando drasticamente a estrutura econômica global e, sobretudo, a forma de atribuir valor ao ser humano, único detentor do
conhecimento. Desta maneira, fomos incentivados a avaliar o potencial e a capacidade do conhecimento no contexto
organizacional, para tanto o objetivo deste artigo é estudar os conceitos mais relevantes e analisar como o Conhecimento
Intelectual (CI) pode agregar valor e proporcionar vantagem competitiva, tanto para as pessoas como para as organizações.
Neste sentido, nossa análise bibliográfica terá como foco o seguinte questionamento: É possível afirmar que o capital
intelectual tornou-se relevante para as organizações ao ponto de ser o fator chave na vantagem competitiva? Como hipótese
defendemos que a importância do CI se dá em função das rápidas mudanças econômicas, e das novas tecnologias, visto que
esse movimento permite que o conhecimento tenha valor macroeconômico, pois constitui a matéria intelectual da empresa
devido as experiências e aprendizados acumulados que estão na inter-relação do ativo humano com a missão corporativa. O
aparecimento desse novo conceito induz as organizações a buscar e aplicar novas estratégias, valorizando assim o Ser
Humano. Visto que a aplicação do conhecimento vem impactando, sobremaneira a competitividade, pois a materialização da
aplicação desse recurso, associado às tecnologias disponíveis e empregadas produzem benefícios que agregam valor
competitivo.

OBJETIVOS
Estudar os conceitos mais relevantes e analisar como o CI pode agregar valor e proporcionar vantagem competitiva, tanto
para as pessoas como para as organizações.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A importância do CI se dá em função das rápidas mudanças econômicas, e das novas tecnologias, visto que esse movimento
permite que o conhecimento tenha valor macroeconômico, pois constitui a matéria intelectual da empresa devido as
experiências e aprendizados acumulados que estão na inter-relação do ativo humano com a missão corporativa.

REFERENCIAS

STEWART, Thomas. Capital Intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas, 17ª edição. Rio de Janeiro, Elsevier
Editora, 1998. PACHECO, Vicente. A Contabilidade de recursos humanos e o capital intelectual das Organizações. 1º ed.
Curitiba: Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, 2002. ANTUNES, Maria Thereza Pompa. Capital Intelectual. 1º Ed.
São Paulo: Atlas, 2000.
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TITULO Capital Intelectual: A vantagem competitiva das organizações

INTRODUCAO

Na economia mundial, as mudanças tem sido gradativa desde a década de 1960 se intensificando com a chegada da
globalização e o avanço tecnológico. Para diversos autores, esse foi um período de transição, ou seja, de passagem da
sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. Sabe-se que na era industrial os recursos econômicos utilizados, até
então, era a terra, o capital financeiro e o trabalho, contudo com as transformações incorporou-se o conhecimento racional,
alterando drasticamente a estrutura econômica global e, sobretudo, a forma de atribuir valor ao ser humano, único detentor do
conhecimento. Desta maneira, fomos incentivados a avaliar o potencial e a capacidade do conhecimento no contexto
organizacional, para tanto o objetivo deste artigo é estudar os conceitos mais relevantes e analisar como o Conhecimento
Intelectual (CI) pode agregar valor e proporcionar vantagem competitiva, tanto para as pessoas como para as organizações.
Neste sentido, nossa análise bibliográfica terá como foco o seguinte questionamento: É possível afirmar que o capital
intelectual tornou-se relevante para as organizações ao ponto de ser o fator chave na vantagem competitiva? Como hipótese
defendemos que a importância do CI se dá em função das rápidas mudanças econômicas, e das novas tecnologias, visto que
esse movimento permite que o conhecimento tenha valor macroeconômico, pois constitui a matéria intelectual da empresa
devido as experiências e aprendizados acumulados que estão na inter-relação do ativo humano com a missão corporativa. O
aparecimento desse novo conceito induz as organizações a buscar e aplicar novas estratégias, valorizando assim o Ser
Humano. Visto que a aplicação do conhecimento vem impactando, sobremaneira a competitividade, pois a materialização da
aplicação desse recurso, associado às tecnologias disponíveis e empregadas produzem benefícios que agregam valor
competitivo.

OBJETIVOS
Estudar os conceitos mais relevantes e analisar como o CI pode agregar valor e proporcionar vantagem competitiva, tanto
para as pessoas como para as organizações.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A importância do CI se dá em função das rápidas mudanças econômicas, e das novas tecnologias, visto que esse movimento
permite que o conhecimento tenha valor macroeconômico, pois constitui a matéria intelectual da empresa devido as
experiências e aprendizados acumulados que estão na inter-relação do ativo humano com a missão corporativa.

REFERENCIAS

STEWART, Thomas. Capital Intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas, 17ª edição. Rio de Janeiro, Elsevier
Editora, 1998. PACHECO, Vicente. A Contabilidade de recursos humanos e o capital intelectual das Organizações. 1º ed.
Curitiba: Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, 2002. ANTUNES, Maria Thereza Pompa. Capital Intelectual. 1º Ed.
São Paulo: Atlas, 2000.
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Claudia Dias Ollay

TITULO A APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA 10 NAS EMPRESAS QUE UTILIZAM SERVIÇOS COM ELETRICIDADE

INTRODUCAO

Com o aumento de acidentes envolvendo eletricidade nas empresas o Ministério do Trabalho e Emprego criou a NR10, que
estabelece a Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, essa norma possui as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de controle e sistemas de prevenção com o intuito de garantir a segurança e saúde do trabalhador
que atua em serviços envolvendo eletricidade independente do ambiente de trabalho. Por se tratar de uma norma de 1974, a
revisão da Norma Regulamentadora reside na sua propagação, pois poucas pessoas nas empresas tem conhecimento do seu
conteúdo. Mas hoje, todos sabem da sua existência e da importância da norma, e isso é um fato extremamente positivo.
Embora em vigor desde o final de 2004, alguns prazos de implementação da NR 10 foram estendidos, devido às dificuldades
de interpretação que as empresas vêm encontrando.Atualmente pelo fato das empresas públicas, privadas e concessionárias
de energia elétrica estarem se adequando conforme a norma, e exigindo cada vez mais que as empresas prestadoras de
serviços tenham implantado a NR10, para poderem trabalhar em suas dependências assegurando-se que terão trabalhadores
com formação técnica e instruídos quanto aos riscos e perigos do emprego da energia elétrica, visando assim, reduzir o
número de acidentes com terceiros em suas dependências, e tornando a prática diária do trabalho mais segura

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar as dificuldades que as empresas possuem na implantação e adequação de
serviços na área elétrica, mais especificamente, NR10, seja esse serviço realizado por funcionários da própria empresa ou
terceiros

METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo revisão bibliográfica. Adotou-se artigos publicados nos últimos dez anos, livros referentes ao tema,
entretanto, para as legislações serão adotadas as mais atuais, podendo essas ultrapassar 10 anos.

RESULTADOS

Muitos autores e pesquisadores citam a NR-10 e a NBR 5410 como a bíblia do eletricista, pois estas norteiam as empresas
para adequar as suas instalações elétricas, fornece subsidio para a padronização das atividades que envolvem eletricidade,
dita os procedimentos mínimos de segurança na realização das atividades com eletricidade, informa os equipamentos
básicos de segurança para a realização das atividades envolvendo eletricidade e serve como referência para que os
trabalhadores que estão executando as atividades verifiquem se as condições são saúde e segurança são propicias para a
realização destas.

CONCLUSOES

A adequação das empresas conforme a NR-10 é um procedimento que exige cuidados em relação à saúde e a segurança
ocupacional dos trabalhadores, pois durante a execução das tarefas que envolvem eletricidade os executantes ficam
expostos a vários riscos, principalmente, ao risco de choque elétrico. Entretanto, se a norma for adotada pelas empresas e
prestadoras de serviços, os riscos serão minimizados, e consequentemente, a saúde do prestador de serviço será
beneficiada.

REFERENCIAS
CAMINHA, A.C. Introdução a proteção dos sistemas elétricos. São Paulo: Edgar Blucher, 1977. SEMINÁRIO DE ENGENHARIA
ELÉTRICA NA SEGURANÇA DO TRABALHO, 3, 2007, Rio de Janeiro. Anais Eletrônicos. Rio de Janeiro: III ESW, 2007.
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Angela Divina de Oliveira

TITULO ESCASSEZ DE TALENTOS E O MERCADO DE TRABALHO

INTRODUCAO

O aumento da oferta de emprego formal ocasionado no mercado brasileiro nos últimos anos tem elevado à importância do
tema, mão de obra qualificada. Isto deve-se ao crescimento da economia e a disponibilidade de postos de trabalho, entretanto
o que se são ofertas de vagas e carência de profissionais qualificados. Surgiu nos últimos anos no mercado brasileiro,
mudanças que também contribuíram para elevar os índices de requerimento de trabalhadores qualificados, com o
crescimento no setor produtivo, de serviços e na economia. Desta forma, esses critérios devem ser objetivados tanto no
momento de qualificar o profissional como no instante de recrutá-lo, onde competências bem desenvolvidas serão
diferenciais. Deste modo e após o aprimoramento obtido no curso de especialização, concluímos que poderíamos aprofundar
nosso conhecimento por meio deste artigo, em que, o objetivo é analisar dificuldades das empresas em contratar, assim como
as principais causas dos déficits de talentos. Para tanto a pesquisa será bibliográfica com amparo de dados estatísticos
coletados em documentos publicados na mídia eletrônica, de modo a contribuir com respostas para a pergunta: Por qual
motivo a escassez de talentos continua a afetar os empregadores brasileiros? Como hipótese entendemos que para ser
qualificado é preciso estar preparado para atender a demanda, logo a formação e desenvolvimento de competências são
fatores-chave, sabe-se que área especifica necessita de profissionais especialistas, é preciso que o mercado tenha disponível
curso profissionalizante de qualidade.

OBJETIVOS
Analisar as dificuldades que as empresas enfrentam para contratar, assim como as principais causas dos déficits de talentos.
Identificar as inabilidades que provocam a escassez de talentos, bem como o impacto nos resultados organizacionais.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Entendemos que para ser qualificado é preciso estar preparado para atender a demanda, logo o processo de formação e
desenvolvimento de competências são fatores-chave, além disso, sabe-se que área especifica necessitam de especialistas,
desta forma é preciso que o mercado tenha disponível curso profissionalizante e de qualidade.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organização. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. CHIAVENATO, I. Desempenho Humano nas Empresas. 6. ed. São Paulo: Manole, 2004 FRANÇA, A. C. L., Práticas de
Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2010 GIL, A. C.. Gestão de Pessoas:
Enfoque nos Papeis Profissionais. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: do
estratégico ao estratégico. São Paulo. 3. ed. Futura, 2000 PONTES, B. R. Planejamento, Recrutamento, e seleção de pessoal. 5.
ed. São Paulo: LTr, 2008
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Angela Divina de Oliveira

TITULO ESCASSEZ DE TALENTOS E O MERCADO DE TRABALHO

INTRODUCAO

O aumento da oferta de emprego formal ocasionado no mercado brasileiro nos últimos anos tem elevado à importância do
tema, mão de obra qualificada. Isto deve-se ao crescimento da economia e a disponibilidade de postos de trabalho, entretanto
o que se são ofertas de vagas e carência de profissionais qualificados. Surgiu nos últimos anos no mercado brasileiro,
mudanças que também contribuíram para elevar os índices de requerimento de trabalhadores qualificados, com o
crescimento no setor produtivo, de serviços e na economia. Desta forma, esses critérios devem ser objetivados tanto no
momento de qualificar o profissional como no instante de recrutá-lo, onde competências bem desenvolvidas serão
diferenciais. Deste modo e após o aprimoramento obtido no curso de especialização, concluímos que poderíamos aprofundar
nosso conhecimento por meio deste artigo, em que, o objetivo é analisar dificuldades das empresas em contratar, assim como
as principais causas dos déficits de talentos. Para tanto a pesquisa será bibliográfica com amparo de dados estatísticos
coletados em documentos publicados na mídia eletrônica, de modo a contribuir com respostas para a pergunta: Por qual
motivo a escassez de talentos continua a afetar os empregadores brasileiros? Como hipótese entendemos que para ser
qualificado é preciso estar preparado para atender a demanda, logo a formação e desenvolvimento de competências são
fatores-chave, sabe-se que área especifica necessita de profissionais especialistas, é preciso que o mercado tenha disponível
curso profissionalizante de qualidade.

OBJETIVOS
Analisar as dificuldades que as empresas enfrentam para contratar, assim como as principais causas dos déficits de talentos.
Identificar as inabilidades que provocam a escassez de talentos, bem como o impacto nos resultados organizacionais.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Entendemos que para ser qualificado é preciso estar preparado para atender a demanda, logo o processo de formação e
desenvolvimento de competências são fatores-chave, além disso, sabe-se que área especifica necessitam de especialistas,
desta forma é preciso que o mercado tenha disponível curso profissionalizante e de qualidade.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organização. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. CHIAVENATO, I. Desempenho Humano nas Empresas. 6. ed. São Paulo: Manole, 2004 FRANÇA, A. C. L., Práticas de
Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2010 GIL, A. C.. Gestão de Pessoas:
Enfoque nos Papeis Profissionais. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2001. MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: do
estratégico ao estratégico. São Paulo. 3. ed. Futura, 2000 PONTES, B. R. Planejamento, Recrutamento, e seleção de pessoal. 5.
ed. São Paulo: LTr, 2008
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Renata Cardillo Homem de Mello

TITULO QUALIDADE DE VIDA X GERAÇÃO Y

INTRODUCAO

Gerar qualidade de vida é um tema em alta entre os gestores, empresas e especializados na área, devido à importância do
bem estar dos colaboradores para a produtividade e ascensão das organizações. Trabalhamos com dois pontos que se
interligam, qualidade de vida e convivência diária, principalmente quando tratamos de grupos com diversas gerações em um
só ambiente, especificamente a Geração Y, constituída de jovens criativos, porém com certa rebeldia. Diante desta ótica
analisamos a necessidade de capacitar gestores motivados que consigam lidar com essas diferenças, a fim de obter os
resultados esperados.

OBJETIVOS
Enfatizar a importância do gestor no processo de qualidade de vida e nortear quanto às possibilidades de ferramentas que
devam ser utilizadas no processo de Qualidade de Vida para a Geração Y, tais como; feedback; reuniões; valorização pela
produtividade, entre outras.

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O grande desafio deste projeto é compreender uma geração nova, singular e produtiva diante de boas práticas no ambiente de
trabalho e demonstrar que o gestor adotando uma nova postura na execução de tarefas do cotidiano, com o envolvimento nas
ações de melhoria na Qualidade de Vida no desenvolvimento de seu trabalho. Após este estudo chegamos à conclusão que a
principal ferramenta é a comunicação, este é o caminho mais rápido e eficiente para alcançar a qualidade de vida para essa
geração, pois estamos lidando com a geração da comunicação e usar essa ferramenta para iniciar o processo de inserção de
qualidade de vida é sem duvida o melhor caminho. Temos a consciência de quão importante é o papel do gestor imediato em
todo o processo de melhoria do ambiente de trabalho, pois sua forma de lidar com seus subordinados, o método de delegar
tarefas e de manter motivada sua equipe é de extrema importância. Finalizamos com a certeza que a mudança de postura do
gestor imediato e as qualidades profissionais dessa geração resultará ambiente de trabalho agradável e produtivo.

REFERENCIAS

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos – Fundamentos básicos. São
Paulo: Manole, 2009, 7ª ed., pp.121-142. Gerenciamento através das Gerações – Desenvolvimento Organizacional. Revista
Info-Line. São Paulo.SP, pp 10 – 15. 2011. Muller, Jéssica e Dewes Fernando, O impacto da inserção da Geração Y no
mercado de trabalho – Artigo Científico – Universo Acadêmico, Taquara, v.5, n.1, jan./dez.2012. OLIVEIRA, Sidnei. Geração Y:
p nascimento de uma nova versão de líderes. São Paulo: Integrare Editora, 2010, 3ª Ed., pp. 70-145 Webgrafia:
http://revistavocerh.abril.com.br/noticia/especiais/conteudo_283592.shtml Acesso dia: 18/03/2011
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TITULO Os desafios da educação democrática: propostas e possíveis soluções

INTRODUCAO

Esta pesquisa tem por objetivo mostrar o significado, propostas e desafios da educação democrática, para tanto foram
citados como principais precursores da educação democrática, dois importantes nomes, Jean Piaget um grande defensor do
desenvolvimento infantil de acordo com suas possibilidades e Paulo Freire, com sua concepção de uma postura não ingênua
perante os acontecimentos. Além de outros importantes defensores de uma educação democrática, também será citada uma
entrevista com José Pacheco , importante educador português fundador da Escola da Ponte. A escola estudada é da Rede
Municipal de São Paulo, localizada na rua Vicente Peixoto nº50 no bairro do Butantã São Paulo SP, denominada atualmente
como EMEF Desembargador Amorim Lima. Trata-se de uma escola que passou por diversas mudanças e seus princípios
foram baseados na Escola da Ponte, e hoje é uma das escolas mais usadas como modelo de Gestão democrática.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo mostrar o significado, propostas e desafios da educação democrática, assim como identificar
autores e experiências de gestão democrática da educação.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada a partir de livros que tratam da educação e da gestão democrática, revistas acadêmicas, sites
acadêmicos e artigos científicos. Também foram utilizados documentos publicados no site da escola Amorim Lima,
principalmente o Projeto Político Pedagógico da escola. Recorre-se à legislação educacional brasileira, que tem como
princípio a Gestão Democrática da Educação.

RESULTADOS

Ao contrário do que alguns pensam educação democrática não é aquela que dá direito ao educando fazer o que quer, sem
nenhum tipo de regra ou restrições, antes o intuito da democracia na educação é dar autonomia para que o educando observe
de maneira individual aquilo que ele absorve como conhecimento, além disso as normas de convivência de uma escola
democrática devem ser baseadas nos princípios dos alunos e do envolvimento de toda a comunidade escolar.

CONCLUSOES

Após todos os dados e informações analisados o que se percebe nesta pesquisa é que é possível entender o real significado
de uma educação democrática, nota-se que para chegar ao objetivo almejado exige-se muito esforço e interesse de todas as
partes envolvidas na construção desta proposta. A educação democrática está diretamente envolvida com a sociedade, pois a
escola forma cidadãos que farão parte da mesma, por isso é tão importante a mobilização e participação ativa da comunidade
dentro da escola, este é um dos principais princípios para que de fato a educação democrática seja alcançada.

REFERENCIAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários á pratica educativa. 25º edição Paz e Terra -1996 BRASIL. PNE.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content(#38)id=16478(#38)Itemid=1107 BRASIL. LDB/96
Projeto Político Pedagógico da Escola Desembargador Amorim Lima. Disponível em:
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Escolas/092690/Documentos/Projeto%20Politico%20Pedagogico.pdf
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Os desafios da educação democrática: propostas e possíveis soluções

INTRODUCAO

Esta pesquisa tem por objetivo mostrar o significado, propostas e desafios da educação democrática, para tanto foram
citados como principais precursores da educação democrática, dois importantes nomes, Jean Piaget um grande defensor do
desenvolvimento infantil de acordo com suas possibilidades e Paulo Freire, com sua concepção de uma postura não ingênua
perante os acontecimentos. Além de outros importantes defensores de uma educação democrática, também será citada uma
entrevista com José Pacheco , importante educador português fundador da Escola da Ponte. A escola estudada é da Rede
Municipal de São Paulo, localizada na rua Vicente Peixoto nº50 no bairro do Butantã São Paulo SP, denominada atualmente
como EMEF Desembargador Amorim Lima. Trata-se de uma escola que passou por diversas mudanças e seus princípios
foram baseados na Escola da Ponte, e hoje é uma das escolas mais usadas como modelo de Gestão democrática.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo mostrar o significado, propostas e desafios da educação democrática, assim como identificar
autores e experiências de gestão democrática da educação.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada a partir de livros que tratam da educação e da gestão democrática, revistas acadêmicas, sites
acadêmicos e artigos científicos. Também foram utilizados documentos publicados no site da escola Amorim Lima,
principalmente o Projeto Político Pedagógico da escola. Recorre-se à legislação educacional brasileira, que tem como
princípio a Gestão Democrática da Educação.

RESULTADOS

Ao contrário do que alguns pensam educação democrática não é aquela que dá direito ao educando fazer o que quer, sem
nenhum tipo de regra ou restrições, antes o intuito da democracia na educação é dar autonomia para que o educando observe
de maneira individual aquilo que ele absorve como conhecimento, além disso as normas de convivência de uma escola
democrática devem ser baseadas nos princípios dos alunos e do envolvimento de toda a comunidade escolar.

CONCLUSOES

Após todos os dados e informações analisados o que se percebe nesta pesquisa é que é possível entender o real significado
de uma educação democrática, nota-se que para chegar ao objetivo almejado exige-se muito esforço e interesse de todas as
partes envolvidas na construção desta proposta. A educação democrática está diretamente envolvida com a sociedade, pois a
escola forma cidadãos que farão parte da mesma, por isso é tão importante a mobilização e participação ativa da comunidade
dentro da escola, este é um dos principais princípios para que de fato a educação democrática seja alcançada.

REFERENCIAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários á pratica educativa. 25º edição Paz e Terra -1996 BRASIL. PNE.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content(#38)id=16478(#38)Itemid=1107 BRASIL. LDB/96
Projeto Político Pedagógico da Escola Desembargador Amorim Lima. Disponível em:
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Escolas/092690/Documentos/Projeto%20Politico%20Pedagogico.pdf
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TITULO A PRESENÇA DOS NORDESTINOS EM SANTO AMARO: IDENTIDADE CARACTERIZAÇÃO DA VILA ANDRADE

INTRODUCAO

Este projeto de Iniciação Científica pretende refletir e descrever a região de Santo Amaro, os bairros que foram surgindo
através da migração nordestina. Situa a presença dos nordestinos na Vila Andrade e em particular destaca uma realidade
cultural formada por um conjunto de nordestinos piauienses, os quais recriam seus estilos de vida tradicionais ao mesmo
tempo que se integram na vida urbana paulistana.

OBJETIVOS
Estudar a vida dos nordestinos na região escolhida para pesquisa. Descrever como viveram no passado em suas regiões de
origem. Desta forma pretende-se entender o bairro pelas suas representações de identidade.

METODOLOGIA

Será realizada uma pesquisa bibliográfica com dados quantitativos e qualitativos sobre a região e bairros de Santo Amaro,
suas formações históricas. Pretende-se reunir material representativo da História de Santo Amaro. Será aprofundado a
pesquisa bibliográfica com relação a Vila Andrade. A pesquisa qualitativa deverá ser expandida e aprofundada em uma das
ruas onde ocorre uma situação original. A Rua Chico Gomes formou-se pela imigração nordestina proveniente de um mesmo
Estado: Piauí. Busca-se compreender esse fenômeno pois trata-se da criação de um meio comunicativo próprio. Desta forma
propõe-se a realização de uma pesquisa de campo através de visitas e estadias no local.

RESULTADOS

Como rsultados parciais observa-se que Santo Amaro tem uma origem colonial, mas é com a industrialização, iniciada em
meados do século XX que passa por um crescimento. Antes mesmo de ser anexado ao município de São Paulo, na década de
1920 recebe novos loteamentos formando um em plano de xadrez o que propiciou o rápido processo de ligação à cidade de
São Paulo, o que acontece por volta de 1940, tendo como principal vetor para isto o Caminho de Santo Amaro, que se chamou
depois Estrada Velha de Santo Amaro e depois se transformou na Avenida Santo Amaro.

CONCLUSOES

As conclusões ainda são parciais: pretende-se organizar relatórios sobre a região de Santo Amaro, os bairros com
mapeamentos e gráficos da evolução demográfica, religiosa, econômica, social. Serão construidos depoimentos orais sobre
os habitantes. Será enfatizada uma rua com a possibilidade de entender como ocorre a integração e formação da identidade
social na região, no bairro. Pretende-se ilustrar a situação dos "piauienses" no meio urbano paulista. A pesquisa está em fase
inicial, mas o desenvolvimento do projeto já permite refletir sobre a importância da região de Santo Amaro no contexto da
migração nordestina.

REFERENCIAS

BERARDI, M. H. P. Série Histórica dos Bairros de São Paulo - IV: Santo Amaro. São Paulo: Departamento de Cultural do
Município de São Paulo, 1969. PENTEADO, A. R. Os Subúrbios de São Paulo e suas funções. In AZEVEDO, A (coord). A Cidade
de São Paulo: estudos de Geografia Urbana. Cia Editora Nacional, São Paulo, 1958. DIAS, LUIZ ANTONIO. Urbanização e
metropolização urbana da região de Santo Amaro. Projeto de Pesquisa. CNP. 2010
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TITULO
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA CAPACIDADE PULMONAR EM GESTANTES NO PRIMEIRO E ÚLTIMO TRIMESTRES DE
GESTAÇÃO – ESTUDO DE CASO

INTRODUCAO

O período gestacional abrange diversas mudanças em vários sistemas corporais. Cada trimestre apresenta características
próprias e do ponto de vista do sistema respiratório as adaptações, tanto fisiológicas quanto anatômicas, ocorrem desde
cedo. Os profissionais da saúde que acompanham a evolução da gestação devem conhecer e saber lidar com essas
alterações para ajudarem a futura mãe a se adaptar.

OBJETIVOS
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as alterações na capacidade pulmonar em gestantes no primeiro e último trimestres
de gestação, observando se as mudanças fisiológicas ocorridas neste período alteram as mesmas.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo de caso com a utilização de um questionário e mensurações de volumes e fluxos respiratórios. O
projeto dessa pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Santo Amaro – CEP –
UNISA.

RESULTADOS
Os resultados obtidos mostraram que a frequência respiratória e o pico de fluxo expiratório aumentaram, a PEmáx e a PImáx
foram mantidas nas mensurações de duas gestantes e diminuiram em uma; o volume minuto e o volume corrente encontrados
estavam acima do esperado, de acordo com os cálculos realizados.

CONCLUSOES

Concluiu-se neste estudo que as mudanças fisiológicas e biomecânicas do período gestacional afetam o sistema respiratório,
causando alterações nos volumes e capacidades pulmonares e também nas pressões respiratórias, porém, ainda há muitas
controvérsias na literatura. Sugere-se a realização de outros estudos, com amostra maior, para o estabelecimento de valores
normais para tais alterações nessa população e maior divulgação do trabalho da fisioterapia realizada com gestantes.

REFERENCIAS

CAROMANO, F et al. Mobilidade torácica e pressões respiratórias máximas durante a gestação. Fisioterapia Brasil – Volume 7
– Número 1 – janeiro/fevereiro de 2006. CHICAYBAN, LM e DIAS, SAAN. Análise da função pulmonar em gestantes e não -
gestantes. PerspectivasOnline. Volume 4. Número 15, 2010. Disponível em: (#60)
http://www.seer.perspectivasonline.com.br/index.php/revista_antiga/article/view/452/361 (#62) Acesso em: 02 set 2013.
LEMOS, A et al. Avaliação da força muscular respiratória no terceiro trimestre de gestação. Rev. Bras. Fisioter. vol. 9, No. 2
(2005), 151-156. NEPPELENBROEK, GA et al. Aspectos fisiológicos e diagnósticos das alterações pulmonares durante a
gestação. Femina - agosto, 2006. vol. 34 n° 8. NEPPELENBROEK, GA et al. Investigação do fluxo expiratório máximo em
gestantes saudáveis. Rev Bras Ginecol Obstet. 2005; 27(1): 37-43.
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TITULO CORRELAÇÃO ENTRE O ÂNGULO DE CHARPY E A HIPEREXTENSÃO DA COLUNA EM BAILARINAS E NÃO BAILARINAS

INTRODUCAO

O balé clássico tem como características movimentos de grande amplitude articular, como o cambre, que corresponde ao
movimento arqueado da coluna em extensão. Durante esse movimento, as costelas realizam abertura, pois possuem uma
relação direta com a coluna torácica. O ângulo formado pela região da borda das costelas que se encontram com o osso
esterno é denominado Ângulo de Charpy, e define o tipo de tórax de um indivíduo. Devido à grande solicitação do cambre no
cotidiano das bailarinas, o presente estudo pretende avaliar a possível relação entre o Ângulo de Charpy e o movimento de
hiperextensão da coluna, podendo essa medida anatômica potencializar ou limitar o desempenho das bailarinas.

OBJETIVOS Verificar a correlação entre o Ângulo de Charpy e a hiperextensão da coluna em bailarinas e não bailarinas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa de campo utilizando como instrumentos um questionário para seleção da amostra, avaliações de
ângulos através da biofotogrametria e um software de avaliação postural (SAPO®). Fizeram parte da pesquisa 15 bailarinas e
17 não praticantes de balé, como grupo controle. O projeto dessa pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade de Santo Amaro (UNISA).

RESULTADOS
A correlação das variáveis angulares de ambos os grupos apresentou baixa correlação, com valor de p não significativo. Na
comparação, as bailarinas apresentaram maior angulação no movimento de hiperextensão da coluna do que o grupo controle.

CONCLUSOES
O presente estudo pôde concluir que não há correlação entre o Ângulo de Charpy e a hiperextensão da coluna em bailarinas e
não bailarinas, sugerindo que o tipo de tórax não potencializa ou limita a amplitude na execução do cambre.

REFERENCIAS

BERTONI, I. G. A dança e a evolução: O Ballet e seu contexto teórico; Programação didática. São Paulo: Tanz do Brasil, 1992.
GERMAIN, B. C. Anatomia para o movimento. São Paulo: Editora Manole, 1992. cap. 2, p. 59-63. HAAS, J. G. Anatomia da
Dança. Barueri: Editora Manole, 2011. cap. 1, p. 13. HOPPENFELD, S. Propedêutica Ortopédica: Coluna e Extremidades. Rio de
Janeiro e São Paulo: Editora Atheneu, 1987. cap. 9, p. 260. KAPANDJI, A. I. Fisiologia Articular: Tronco e coluna vertebral. 5.
ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2000. v. 3, p. 46-116. KENDALL, F. P. Músculos Provas e funções: com Postura
e Dor. 4. ed. São Paulo: Editora Manole, 1995. cap. 6, p. 134. SAMPAIO, F. Ballet Essencial, Rio de Janeiro: Editora Sprint,
1996. cap 3. p. 69.
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TITULO Hipercromia Infraorbicular

INTRODUCAO

A Hipercromia Infraorbicular (HI) conhecida popularmente como “olheiras”, manchas indesejáveis que incomodam homens e mulheres de todas as idades. Existem dois tipos de olheiras (HI); etiologia vascular e as de etiologia predominantemente melânica. A maioria
dos casos corre por associação de melanina e hemossiderina (6). Quando há um extravasamento dérmico; nesse momento há liberação do íon, acarretando formação de radicais livres, estimulam os melanócitos, gerando pigmentação melânica, este acontecimento
esta associado à insônia e a cansaço persistente. De etiologia predominantemente vascular, vem a ser de herança familiar autossômica dominante, normalmente já aparece na infância e na adolescência (1). 
coadjuvante para todos os tipos de olheiras (HI).

OBJETIVOS Evidenciar os possíveis tratamentos estéticos para Hipercromia Infraorbicular.

METODOLOGIA
Revisão de literatura, com dados obtidos do acervo da biblioteca Milton Soldani Afonso da Universidade de Santo Amaro e artigos das bases de dados Google Acadêmico, Scielo, Surg Cosmet Dermato e Acervos de livros virtuais, no idioma português, no período de
1998 a 2013.

RESULTADOS

REVISÃO LITERATURA A pele é formada por três estrutura; epiderme derme e hipoderme. Na epiderme que se encontra os melanócitos , células q produz a melanina, responsável pela cor e de proteger contra os raios ultravioleta, essa produção da melanina é
determinada geneticamente (4). TRATAMENTOS Uns dos recursos estéticos nos tratamentos contra olheira (HI) são alguns ácidos naturais; peelings químicos como; ácido glicólico (cana de açúcar, beterraba, uva, alcachofra e abacaxi), ácido láctico (fermentação
bacteriana de glicose), ácido malico (maçã), ácido tartárico (uva), ácido cítrico (laranja e limão), ácido mandélico (amêndoas amargas) (5). Estes esfoliantes químicos promovem a renovação celular, assim proporcionando um clareamento por um período (5). Outro
método é a drenagem linfática manual facial, reconhecida como complementar no alivio de varias patologias, ajuda o metabolismo a eliminar toxinas (2). A maquiagem multifuncional na sua composição encontra princípios ativos, como vitaminas agente cicatrizante,
anti radicais livres, sendo uma opção para camuflar e hidratar (3).

CONCLUSOES
Durante o levantamento bibliográfico, na área da estética encontramos poucos artigos direcionado ao tema especifico (HI). Este levantamento bibliográfico levou a perceber que a hipercromia infraorbicular por motivos de desordem etiológica, por envelhecimento
cutâneo, alterações hormonais, tabagismo, bebidas alcoólicas, exposição solar, estresse, insônia entre outros, e o fator genético. Contudo, a orientação da profissional e a persistência do indivíduo nos tratamentos proposto pode obter uma melhora prolongada, mas
não a cura. Tornando-se á prevenção e o tratamento importante para a auto estima social e psíquica.

REFERENCIAS
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20/10/2012. 5. RODRIGUES, Tatiane Ramos. Validação de metodologias analíticas para determinação quantitativa de princípios ativos em formulações farmacêuticas empregadas para "peelings" químicos, 2004. Disponível
em:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9139/tde13052009163752 6. SOUZA, Daniela Moraes; LUDTKE, Cristiane; SOUZA, Emanuelle Rios de Moraes;SCANDURA, Karina Melchiades Pinheiro;WEBER Magda Blessmann. Hiperpigmentação periorbital
Periorbital hyperchromia. Volume3, 2011. Disponível em: http://www.surgicalcosmetic.org.br/public/artigo.aspx?id=158 Acesso em: 08/10/2012.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Irma Filomena Lobosco

TITULO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SEUS INDICADORES COMO FERRAMENTA PARA ÁREA DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES

INTRODUCAO

Recentemente o Brasil conquistou um cenário econômico favorável, garantindo um novo status dentro da economia mundial,
atraindo maior número de investidores, logo, precisando de uma área que focasse na comunicação entre investidores e
empresa, assim nasce o profissional de Relações com Investidores. Uma área ainda nova, com a função de captar recursos no
mercado para uma melhor gestão da empresa. O (IBRI, 2008) destaca que essa captação será mais eficiente quando se tem
um profissional de relações com investidores que apresente de forma clara, confiável a atrativa a saúde financeira da
organização, extinguindo-se assim as incertezas dos investidores, quanto à aplicação. Tendo em vista que estamos tratando
de investimentos, é de suma importância a contribuição da contabilidade dentro do setor de Relações com Investidores, já
que as demonstrações contábeis ajudam os usuários a ter estimativas quanto aos resultados e fluxos financeiros futuros e os
indicadores permitem uma reflexão sobre procedimento e resultados da instituição

OBJETIVOS

O objetivo geral da pesquisa é apresentar um material prático sobre a área de RI com uma visão contábil e evidenciar o que é
a Relação com Investidores e como surgiu. Como objetivo específico apresentar a relação existente entre as duas áreas,
constituindo as análises das demonstrações contábeis e seus indicadores como ferramentas utilizadas pela área de Relações
com Investidores.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo aprofundado das demonstrações e indicadores apontados no trabalho, tendo como foco apresentar
uma análise dos mesmos, com o entendimento e visão de um profissional de Relações com Investidores. Além de
bibliografias contábeis, serão utilizados estudos sobre a área de Relações com Investidores.

RESULTADOS

A contabilidade como peça importante quanto a entendimento financeiro da organização, sendo seus relatórios fonte de
informações e esclarecimento quanto ao patrimônio e suas mutações. O estudo confirma que a organização tendo a
contabilidade e a área de Relações com Investidores bem alinhadas, ganha vantagem competitiva no mercado, pois terá
transparência e consistência na divulgação das informações, conquistando maior número de investidores.

CONCLUSOES

A pesquisa possibilitou retratar o significado das principais demonstrações e indicadores contábeis, e os benefícios que tais
ferramentas trazem a organização, tanto em nível de tomada de decisões, quanto à apresentação da saúde financeira, sendo
isso uma das principais funções do profissional de Relações com Investidores. Verificou-se a importância da contabilidade
dentro do espaço de relacionamento com o investidor, pois são fundamentais para desenvolvimento do seu trabalho e que as
áreas mencionadas devem ter contato diário.Conclui-se que a contabilidade, com suas demonstrações e indicadores, não
apenas é uma geradora de benefícios, mas sim, peça indispensável na rotina do profissional de Relações com Investidores.

REFERENCIAS

Guia de Relações com Investidores BM(#38)F Bovespa. São Paulo. IBRI. (2008). http://www.ibri.org.br/educacao/oque.asp.
Acesso em 23 de 02 de 2014, disponível em http://www.ibri.org.br/educacao/oque.asp:
http://www.ibri.org.br/educacao/oque.asp. Iudicibus, S., Martins, E., (#38) Gelbcke, E. R. (2013). Manual de Contabilidade das
Sociedades por Açoes: Aplicável as Demais Sociedades / FIPECAFI. São Paulo: Atlas.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudia Dias Ollay

TITULO AGRICULTURA: RISCOS DE ACIDENTES E A SEGURANÇA NO TRABALHO

INTRODUCAO

AGRICULTURA: RISCOS DE ACIDENTES E A SEGURANÇA NO TRABALHO Introdução: O trabalho agrícola é uma das atividades
laborais mais antigas que se tem registro, as técnicas de plantio, passadas de pai para filho, na grande maioria das vezes não
contemplam a segurança e saúde dos trabalhadores. Mesmo com técnicas modernas de cultivo na agricultura, o trabalho
agrícola é um dos três setores mais perigosos no mundo em matéria de segurança e saúde do trabalhador. A justificativa da
pesquisa surgiu pelo fato do pesquisador atuar com a assistência técnica na atividade da agricultura, o que resulta em um
conhecimento prévio sobre o assunto apresentado. Espera-se que a pesquisa possa ampliar os conhecimentos na área de
Segurança no Trabalho, e que sirva de referência para outros acadêmicos, profissionais e empresas que atuam na área da
agricultura

OBJETIVOS
Objetivos: Identificar os riscos de acidentes do trabalho na atividade de agricultura; verificar os impactos na saúde do
trabalhador e apresentar a importância de programas de capacitação continuada na área de segurança no trabalho na
atividade de agricultura.

METODOLOGIA Método: A pesquisa é do tipo revisão bibliográfica

RESULTADOS

Discussão dos Resultados: A revisão de literatura deixou claro que apesar dos avanços tecnológicos, e a mecanização das
tarefas, muitas atividades continuam sendo realizadas manualmente. Os riscos de acidentes mais prevalentes são o ato
inseguro (falhas humanas); ferramentas defeituosas; ferramentas impróprias para o serviço; uso incorreto das ferramentas;
má conservação das ferramentas e guardadas em local inseguro ou inadequado; os impactos a saúde mais evidenciados
estão relacionados a problemas posturais, devido poucas mudanças que ocorreram no modo operatório de executar as
tarefas; o trabalho no campo permanece com as mesmas exigências físicas, posturas estáticas prolongadas, levantamento e
carregamento de cargas manuais e trabalho manual repetitivo; os programas de capacitação aos trabalhadores e
empregadores devem ser realizados continuadamente, devem apresentar todos os procedimentos de trabalho interno, os
riscos envolvidos e as ações a serem tomadas em situações críticas. A capacitação ao empregador irá oferecer condições
para o desenvolvimento de uma equipe de trabalho bem preparada, e assim. Garantir sucesso ao empregador quanto ao seu
investimento, e ao trabalhador, capacidade crítica de reflexão sobre suas condições de trabalho.

CONCLUSOES
Conclusão: o estudo possibilitou uma reflexão sobre a importância da necessidade de capacitação continuada ao trabalhador
e ao empregador, quanto ao esclarecimento dos riscos de acidentes, impactos na saúde e tomadas de decisão em situações
críticas.

REFERENCIAS

Bibliografia DINAMAICO, J. F. A Exigência da NR 31. 2005. Tese (Doutorado em Filosofia e Ciências) – Faculdade de Filosofia
e Ciências, Universidade de Marília, São Paulo, 2005. GONÇALVES, F. M. Agrotóxicos – o controle de saúde dos trabalhadores
expostos. In: Congresso de Medicina Preventiva, abril, Ribeirão Preto. Anais Agrotóxicos – o controle de saúde dos
trabalhadores expostos. Ribeirão Preto: ANAMT – UNAERP, 20 de abril de 2004.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao

TITULO
AS LEIS DE TRANSPARÊNCIA E PROGRAMAS DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL E O IMPACTO NA FORMAÇÃO DO PREÇO
DE VENDA NO COMÉRCIO VAREJISTA

INTRODUCAO

O cenário tributário brasileiro nos conduz a um momento de transformação em que a transparência e o acesso à informação
fiscal passam a deixar de serem desconhecidos para a camada que absorve todo o ônus da cadeia tributária, o consumidor
final. observamos uma nova postura do consumidor final que passa a aceitar, contribuir e se beneficiar das políticas
ofertadas pelo fisco, mostrando-se cada vez mais informado e participativo em seus direitos e deveres tributários. A pesquisa
se justificade estudar os efeitos que a transparência fiscal e os programas de estímulo à cidadania fiscal, criados e
publicados através de lei, pelo fisco estadual de São Paulo e federal, influenciam na formação do preço de venda do comércio
varejista.

OBJETIVOS
A pesquisa terá como objetivo confrontar os fatores para formação do preço de venda, os impostos incidentes diretamente
sobre a mercadoria, produto e prestação de serviços, as leis de transparência fiscal e os programas que integram e informam
o consumidor final com as políticas tributárias.

METODOLOGIA

Através de estudo de caso do “Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo”, nota fiscal paulista, para
identificar a percepção do consumidor em relação às informações disponibilizadas pela “Lei de Transparência Fiscal”,
buscaremos entender e visualizar de forma objetiva, como tais tributos, podem influenciar direta e indiretamente: a formação
do preço de venda, o montante de impostos e contribuições arrecadados e o impacto causado na composição do preço pago
pelo consumidor. Hipótese: a possibilidade das leis de transparência fiscal e programas de incentivo à cidadania fiscal
estabelecerem influência na formação do preço de venda do comercio varejista.

RESULTADOS

De acordo com as possibilidades apontadas na hipótese deste estudo, podemos verificar que o Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal do Estado de SP e a Lei de transparência fiscal criada e publicada pelo governo federal, apresentam
características de informação e integração entre os entes tributários pertencentes ao ambiente do consumo varejista, não
causando impacto na formação do preço de venda de mercadorias, produtos e serviços direcionados ao consumidor final. O
regime de tributação escolhido pela organização terá impacto na formação do preço de venda, pois, observa-se que o
percentual dos tributos incidentes na formação do preço de venda mudará de acordo com regime tributário escolhido pela
organização.

CONCLUSOES

Desta forma, de acordo com os dados, a hipótese levantada pode ser negada, pois, observamos que tanto o Programa de
Estímulo a Cidadania Fiscal do Estado de SP (Nota Paulista) e a Lei de Transparência Fiscal (de Olho no Imposto) não
exercem um caráter de negativo na formação do preço de venda no comercio varejista, pois ainda que ambas as iniciativas
criadas pelo fisco tenham um caráter de divulgar parte das informações relacionadas à formação do preço de venda do
comerciante varejista, as mesmas não são absorvidas pelo consumidor com este intuito.

REFERENCIAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988. BRASIL. Legislação
Tributária Brasileira (2012). Lei de Transparência Fiscal Nº 12.741 BARBOSA, A. M.. Cidadania Fiscal.Curitiba. Editora Juruá,
2005.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

TITULO Mudança no estilo de liderança em empresa de transporte coletivo: de autocrático para situacional

INTRODUCAO

Considerando que as organizações são essencialmente conduzidas por pessoas, e que as pessoas precisam ser
influenciadas para realizarem ações, uma boa liderança tem papel fundamental neste contexto. O objetivo deste artigo é
estudar as teorias da liderança autocrática e da liderança situacional, de modo a verificar se é possível mudar o estilo,
considerando um cenário com perfil autocrático. Para tanto a questão problema se faz em: é possível adaptar o estilo de
liderança autocrática para o estilo de liderança situacional e quais impactos essa mudança acarretará em um ambiente de
transporte coletivo? Entendemos que a liderança situacional possui uma uma perspectiva ampla, onde considera que todos
os estilos são eficazes quando adequados à situação específica, desde que o líder seja bem desenvolvido para combinar as
diferentes características mediante o cenário e a estratégia. Além disso, a empresa precisa estar pré-disposta para a mudança
ajustando processos, políticas, regras e comportamentos.

OBJETIVOS
Estudar as teorias da liderança situacional e da liderança autocrática de modo a verificar se é possível mudar o estilo,
considerando um cenário com perfil autocrático. Com isso garantir o menor impacto possível no ambiente de trabalho.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Considerando que a liderança situacional possui uma perspectiva ampla, onde considera que todos os estilos são eficazes
quando adequados à situação especifica, podemos dizer que é possível adaptar o estilo autocrático para o situacional, desde
que o líder seja bem desenvolvido para combinar as diferentes características mediante o cenário e a estratégia. Além disso a
empresa precisa estar pré disposta para a mudança ajustando processos, políticas, regras e comportamentos

REFERENCIAS

AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia Aplicada à Administração: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo:
Saraiva, 2005. BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de Pessoas nas Organizações: práticas atuais sobre o RH estratégico. São
Paulo: Atlas, 2012. BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança: Administração do sentido. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração: uma visão abrangente da moderna administração das
organizações. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. FERRAZ, Antônio Clóvis Pinto; ISAAC Guillermo Espinosa Torres.
Transporte Público Urbano. 2. Ed. São Carlos: Rima, 2004. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração:
da revolução urbana à revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. NAPIERLA, Hieronim. Um Modelo de Otimização de
Redes Troncais de Transporte Público urbano de Passageiros. Cascavel: Edunioeste, 2010. ROBBINS, Stephen P; JUDGE,
Timothy A; SOBRAL, Filipe. Comportamento Organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO O IMPACTO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO PREÇO DE VENDA

INTRODUCAO

A contextualização deste trabalho será sobre as vantagens de uma empresa que opta pela tributação baseada no Lucro Real,
Lucro Presumido ou Simples Nacional. Através de um bom planejamento tributário, visa-se à minimização dos tributos, o que
deverá refletir positivamente nos resultados da empresa. Observa-se um enorme desconhecimento por parte de empresários
e até mesmo dos próprios contadores frente à legislação tributária, o que acaba por causar erros na definição da escolha
tributária, gerando assim valores desnecessários e estes por sua vez, podem colocar em risco a própria existência da
empresa

OBJETIVOS

O objetivo geral é demonstrar o impacto do regime tributário na formulação do preço de venda e como objetivo especifico
indicar as diferenças existentes no cálculo dos impostos em cada regime. Identificar em qual regime haverá mais benefícios
e apresentar o menor preço do produto. Este estudo irá demonstrar e comprovar os benefícios que um correto
enquadramento no regime tributário pode representar em uma gestão empresarial.

METODOLOGIA

Pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo, descritiva e bibliográfica. A revisão bibliográfica consistiu em um levantamento
teórico sobre planejamento tributário, regime tributário e formulação do preço de venda, por meio da metodologia do Mark-up.
Realizou-se a simulação de um planejamento tributário de uma empresa do ramo de comércio, para verificar o impacto do
regime tributário adotado no preço de venda dos produtos. As hipóteses levantadas: H0: O tipo de regime tributário impacta
no preço de venda. H1: O tipo de regime tributário não impacta no preço de venda.

RESULTADOS

Para resolução da questão verificamos que o Brasil possui uma carga tributária muito alta, segundo estudos do IBPT -
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – publicado em 2013. Nesse sentido, o Brasil está entre os 30 países com
carga tributária mais alta. Além das pessoas físicas as empresas também sofrem muito com isso e algumas chegam à
falência, por falta de um planejamento tributário. O planejamento tributário é essencial e traz benefícios à empresa na
redução do pagamento dos tributos através de lacunas da lei e a escolha do regime tributário que define a incidência e base
de cálculo que melhor se enquadra.

CONCLUSOES

Utilizou-se a legislação para dar fundamento à pesquisa, concluindo que cada empresa deverá fazer uma análise para
identificar o melhor regime tributário. Ressalta-se que um bom planejamento tributário resultará para empresa uma carga
tributária reduzida, gerando lucro de uma forma licita. Também se concluí que a análise deve ser feita não somente pelo lucro
que gerará a empresa, mas também pelos produtos fabricados ou comercializados, já que grande parte dos tributos incide
sobre os mesmos. O estudo confirmou a hipótese nula (H0) evidenciando que o tipo de regime tributário impacta no preço de
venda.

REFERENCIAS

Código Tributário Nacional. Disponível em: (#60)http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei5172-1966-codigo-tributario-
nacional-ctn.htm(#62). Acesso em 18 Novembro 2013. ZANLUCA, Júlio César. Planejamento Tributário – Luxo ou
Necessidade? Disponível em: (#60) http://www.portaltributario.com.br/artigos/planejamento.htm(#62). Acesso em 21
Novembro 2013.
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Caio Roberto Furlani Fabri Carolina Nunes Franca

TITULO
PREVALÊNCIA E CORRELAÇÃO DE DORES MUSCULOESQUELÉTICAS E HÁBITOS POSTURAIS EM ACADÊMICOS DE
FISIOTERAPIA

INTRODUCAO

A dor consiste em um acontecimento sensorial com consequente experiência emocional desagradável, agregada com
suposto dano, seja ele tecidual real ou potencial. Dentre as causas de dores mais comuns, encontra-se a dor
musculoesquelética (DME),esta exerce elevado fator de risco em diversas classes ocupacionais, inclusive os fisioterapeutas,
gerando o afastamento das atividades profissionais, perda de qualidade de vida do indivíduo e gastos econômicos do sistema
de seguridade social repercutindo um importante problema de saúde pública. Diversos fatores são apontados para a etiologia
da DME, dentre tais os hábitos posturais em situações de vida diária.

OBJETIVOS
Este estudo teve a finalidade, por tanto, de verificar a prevalência de DME, bem como seu impacto sobre a qualidade de vida
dos acadêmicos de Fisioterapia da Universidade de Santo Amaro (UNISA), inspecionar os hábitos posturais adotados nas
atividades de vida diária, e correlacioná-los com as respectivas presenças de dores.

METODOLOGIA

Foi utilizada a adaptação do questionário nórdico de sintomas osteomusculares com escala de Borg para dor CR10, para
verificar a intensidade dolorosa, o questionário 12-Item Short-Form Health Survey (SF-12) para avaliação da qualidade de vida
e a adaptação do circuito de atividade de vida diária para avaliação de hábitos posturais. A amostra foi composta por 79
acadêmicos do 3°, 5° e 7° semestre.

RESULTADOS
Na análise dos dados observa-se alta significância da relação de DME/hábitos posturais, bem como a incidência de DME, e
prevalência de dor moderada e a sua influência na qualidade de vida.

CONCLUSOES
Concluí-se concomitância de DME com os hábitos posturais, maior incidência de dor na coluna vertebral, sendo a área mais
afetada a coluna dorsal inferior e maior prevalência de DME no 5° semestre. A dor exerceu impacto na qualidade de vida dos
individuos com dor, com relação a energia e atividades ocupacionais.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Fabrício Fernandes et al.Experiência de dor e variáveis psicossociais: O Estado da Arte no Brasil. Revista Temas em
Psicologia, Brasília Vol. 18, no 2, 367 – 376, 2010. ARRUDA, Maurício Ferraz de; SIMÕES, Maria Jacira Silva. Perfil do excesso
de peso na infância e sua influência sobre o sistema musculoesquelético de escolares. Revista Cinergis, Araraquara, v. 8, n. 2,
p. 37-47, Jul/Dez. 2007. AZEVEDO, João V. S. de.; SILVA, J. R. L. de.; RIBEIRO, Daniel C.L. Relação de lombalgia em
praticantes de atividade física. Revista ConScientíe Saúde, 2008;7(4):p.471-475,out. 2008. BACCHI, Caroline de Andrade et al.
Avaliação da qualidade de vida, da dor nas costas, da funcionalidade e de alterações da coluna vertebral de estudantes de
fisioterapia. Revista Motriz, Rio Claro, v.19 n.2, p.243-251, abr./jun. 2013. CARREGARO, Rodrigo L.; TRELHA, Celita S.;
MASTELARI, Helen J. Z. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em fisioterapeutas: revisão da literatura.
Revista Fisioterapia e Pesquisa, v. 13 (1), p. 53-9. 2006. GUEDES, Fábio Gonçalves; MACHADO, Ana Paula Nogueira Braga.
Fatores que Influenciam no Aparecimento das Dores na Coluna Vertebral de Acadêmicos de Fisioterapia. Revista Estação
Científica Online (Ed. Esp. Saúde) Juiz de Fora, n. 05, Jan. 2008.
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MARINA TIEMI SHIO; NOBUKO YOSHIDA

TITULO Papel das proteínas tirosina fosfatases na infecção celular pelos metacíclicos do Trypanosoma cruzi

INTRODUCAO

Trypanosoma cruzi, o agente causal da Doença de Chagas, é capaz de invadir diferentes tipos celulares, sendo esta
propriedade determinante para o estabelecimento da infecção. Cepas de T. cruzi de diferentes linhagens podem apresentar
capacidade de invasão celular diferenciada (YOSHIDA, 2006). O processo de invasão por T. cruzi está associado com ativação
de cascatas de sinalização no parasita e na célula hospedeira (MAEDA et al., 2012).

OBJETIVOS
Analisar o perfil de ativação de Proteínas Tirosina Quinases (PTKs) e Proteínas Tirosina Fosfatases (PTPs) na célula
hospedeira e nos parasitas durante a invasão por tripomastigotas metacíclicos (TMs) das cepas G e CL, pertencentes às
linhagens TcI e TcVI.

METODOLOGIA

Os parasitas foram mantidos em meio LIT ou Grace. Para ensaios de invasão, células epiteliais HeLa foram incubadas por 1
hora com TMs, à multiplicidade de infecção 10 e 20 para as cepas CL e G, respectivamente, e o número de parasitas
internalizados foi contado após coloração com Giemsa. Espalhamento dos lisossomos, atividade fosfatase e o perfil de
fosforilação das quinase foram analisados por microscopia fluorescente, ensaio colorimétrico com pNPP (substrato das
PTPs) e Western blot, respectivamente.

RESULTADOS

No presente trabalho demonstramos que a interação dos parasitas da cepa CL por um curto período (1-15 minutos) induziu a
ativação de PTKs nas células HeLa. Nos parasitas, o contato com células HeLa resultou no aumento da fosforilação da
proteína p175 dos TMs da cepa G. Como a ativação de PTKs é controlada por PTPs, determinamos o papel das PTPs através
da inibição dessas fosfatases com o composto BPV(phen). Células HeLa tratadas com BPV(phen) foram mais suscetíveis à
invasão por TMs da cepa G, mas não da CL, indicando que PTPs regulam negativamente a invasão celular. Quanto aos
parasitas tratados com BPV (phen), TMs da cepa CL, mas não da G, tiveram a capacidade de invasão significativamente
reduzida. Este último resultado é compatível com a maior expressão de ectofosfatases em TMs da cepa CL. A atividade das
PTPs nas células HeLa infectadas tende a ser menor no início da invasão (0 e 15 minutos), e maior aos 60 minutos. Um
importante mecanismo envolvido no processo de invasão é o espalhamento de lisossomos para a periferia da célula. O
tratamento de células HeLa com o inibidor de PTPs resultou na distribuição de lisossomos comparável à induzida por TMs da
cepa CL.

CONCLUSOES
PTKs e PTPs da célula hospedeira e/ou dos parasitas podem estar envolvidas na invasão celular de TMs, sendo a
participação dessas enzimas dependente da cepa de T. cruzi.

REFERENCIAS
YOSHIDA, N. Molecular basis of mammalian cell invasion by Trypanosoma cruzi. An.Acad.Bras.Cienc., v.78, n1, p.87-111,
2006. MAEDA, F.Y.; CORTEZ, C.; YOSHIDA, N. Cell signaling during Trypanosoma cruzi invasion. Front.Immunol., v.28, n.3, p.1-
7, 2012.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO O Recursos Humanos e os Desafios da Motivação

INTRODUCAO

Compreender a motivação dentro das organizações é uma tarefa importante e ao mesmo tempo de grandes desafios para o
Recursos Humanos. Neste contexto e em todas as situações relacionadas ás pessoas, acredita-se que Recursos Humanos
deve estar preparado para avaliar a equipe, ter conhecimento do potencial produtivo e realizar ações preventivas para
minimizar as ameaças ao bom andamento dos processos produtivos, além de comprovar que a motivação potencializa os
resultados almejados. Segundo Maslow (1954) motivação em seu conceito mais abrangente é a força ou impulso que
direciona o indivíduo ao comportamento de busca à satisfação de determinadas necessidades.

OBJETIVOS

É identificar o que levam as pessoas a terem motivação no trabalho analisando o que as organizações fazem para motivar
seus funcionários e verificar quais as ações que podem ajudar nos resultados das organizações, a pesquisa de clima tem
como objetivo mapear e trabalhar os aspectos críticos que configuram indicadores de motivação referente a satisfação dos
profissionais no ambiente do trabalho. As emoções não só exercem um papel importante na produtividade individual como
são responsáveis por 80% do rendimento pessoal”. (BOOG 1999, p. 116).

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa teórica bibliográfica, dissertações, que poderá se aprofundar no
conhecimento sobre o tema. A pesquisa bibliografia aborda a questão dos recursos humanos, mais especifico neste caso,
motivação no trabalho e pesquisa de clima organizacional.

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa são utilizados para planejamento e desenvolvimento de melhorias visando a manutenção de um
ambiente de trabalho agradável e favorável para o pleno desenvolvimento da força de trabalho, assim como o bem-estar, a
satisfação e a motivação dos colaboradores. As informações geradas na pesquisa de clima representam importante
ferramenta gerencial para tomada de decisões, permitindo análise do ambiente interno da organização para o planejamento
estratégico, treinamentos oferecidos aos colaboradores e identificação das principais frentes de trabalho e suas prioridades.
Mesmo com bons resultados, ainda há um grande caminho pela frente e os desafios se dão principalmente em tornar a
pesquisa de clima parte da cultura organizacional.

CONCLUSOES

Com a globalização o aumento da competitividade entre as empresas é cada vez mais acirrado, e a exigência do melhor
desempenho de seus colaboradores está cada vez maior. Por esse motivo, as empresas devem estar sempre buscando
alternativas que motivem seus colaboradores, com o intuito de proporcionar um melhor clima organizacional e desempenho
de seus profissionais. A pesquisa é uma ferramenta estratégica que atua como forma de mapeamento do clima interno,
destacando o foco dos problemas organizacionais e melhorando o ambiente de trabalho. Para manter-se no mercado
competitivo, as empresas buscam satisfazer primeiramente o seu cliente interno, pois reconhecem que as pessoas fazem a
diferenças dentro da organização, pois se sabe que funcionários satisfeitos e motivados tendem a produzir mais e gerar
lucratividade para empresa.

REFERENCIAS
BOOG, G. Manual de treinamento e desenvolvimento ABTD. 3 ed. São Paulo: MAKRON Books, 1999. MASLOW, A. Uma teoria
da motivação humana. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1954.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO O Recursos Humanos e os Desafios da Motivação

INTRODUCAO

Compreender a motivação dentro das organizações é uma tarefa importante e ao mesmo tempo de grandes desafios para o
Recursos Humanos. Neste contexto e em todas as situações relacionadas ás pessoas, acredita-se que Recursos Humanos
deve estar preparado para avaliar a equipe, ter conhecimento do potencial produtivo e realizar ações preventivas para
minimizar as ameaças ao bom andamento dos processos produtivos, além de comprovar que a motivação potencializa os
resultados almejados. Segundo Maslow (1954) motivação em seu conceito mais abrangente é a força ou impulso que
direciona o indivíduo ao comportamento de busca à satisfação de determinadas necessidades.

OBJETIVOS

É identificar o que levam as pessoas a terem motivação no trabalho analisando o que as organizações fazem para motivar
seus funcionários e verificar quais as ações que podem ajudar nos resultados das organizações, a pesquisa de clima tem
como objetivo mapear e trabalhar os aspectos críticos que configuram indicadores de motivação referente a satisfação dos
profissionais no ambiente do trabalho. As emoções não só exercem um papel importante na produtividade individual como
são responsáveis por 80% do rendimento pessoal”. (BOOG 1999, p. 116).

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa teórica bibliográfica, dissertações, que poderá se aprofundar no
conhecimento sobre o tema. A pesquisa bibliografia aborda a questão dos recursos humanos, mais especifico neste caso,
motivação no trabalho e pesquisa de clima organizacional.

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa são utilizados para planejamento e desenvolvimento de melhorias visando a manutenção de um
ambiente de trabalho agradável e favorável para o pleno desenvolvimento da força de trabalho, assim como o bem-estar, a
satisfação e a motivação dos colaboradores. As informações geradas na pesquisa de clima representam importante
ferramenta gerencial para tomada de decisões, permitindo análise do ambiente interno da organização para o planejamento
estratégico, treinamentos oferecidos aos colaboradores e identificação das principais frentes de trabalho e suas prioridades.
Mesmo com bons resultados, ainda há um grande caminho pela frente e os desafios se dão principalmente em tornar a
pesquisa de clima parte da cultura organizacional.

CONCLUSOES

Com a globalização o aumento da competitividade entre as empresas é cada vez mais acirrado, e a exigência do melhor
desempenho de seus colaboradores está cada vez maior. Por esse motivo, as empresas devem estar sempre buscando
alternativas que motivem seus colaboradores, com o intuito de proporcionar um melhor clima organizacional e desempenho
de seus profissionais. A pesquisa é uma ferramenta estratégica que atua como forma de mapeamento do clima interno,
destacando o foco dos problemas organizacionais e melhorando o ambiente de trabalho. Para manter-se no mercado
competitivo, as empresas buscam satisfazer primeiramente o seu cliente interno, pois reconhecem que as pessoas fazem a
diferenças dentro da organização, pois se sabe que funcionários satisfeitos e motivados tendem a produzir mais e gerar
lucratividade para empresa.

REFERENCIAS
BOOG, G. Manual de treinamento e desenvolvimento ABTD. 3 ed. São Paulo: MAKRON Books, 1999. MASLOW, A. Uma teoria
da motivação humana. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1954.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO O Recursos Humanos e os Desafios da Motivação

INTRODUCAO

Compreender a motivação dentro das organizações é uma tarefa importante e ao mesmo tempo de grandes desafios para o
Recursos Humanos. Neste contexto e em todas as situações relacionadas ás pessoas, acredita-se que Recursos Humanos
deve estar preparado para avaliar a equipe, ter conhecimento do potencial produtivo e realizar ações preventivas para
minimizar as ameaças ao bom andamento dos processos produtivos, além de comprovar que a motivação potencializa os
resultados almejados. Segundo Maslow (1954) motivação em seu conceito mais abrangente é a força ou impulso que
direciona o indivíduo ao comportamento de busca à satisfação de determinadas necessidades.

OBJETIVOS

É identificar o que levam as pessoas a terem motivação no trabalho analisando o que as organizações fazem para motivar
seus funcionários e verificar quais as ações que podem ajudar nos resultados das organizações, a pesquisa de clima tem
como objetivo mapear e trabalhar os aspectos críticos que configuram indicadores de motivação referente a satisfação dos
profissionais no ambiente do trabalho. As emoções não só exercem um papel importante na produtividade individual como
são responsáveis por 80% do rendimento pessoal”. (BOOG 1999, p. 116).

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa teórica bibliográfica, dissertações, que poderá se aprofundar no
conhecimento sobre o tema. A pesquisa bibliografia aborda a questão dos recursos humanos, mais especifico neste caso,
motivação no trabalho e pesquisa de clima organizacional.

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa são utilizados para planejamento e desenvolvimento de melhorias visando a manutenção de um
ambiente de trabalho agradável e favorável para o pleno desenvolvimento da força de trabalho, assim como o bem-estar, a
satisfação e a motivação dos colaboradores. As informações geradas na pesquisa de clima representam importante
ferramenta gerencial para tomada de decisões, permitindo análise do ambiente interno da organização para o planejamento
estratégico, treinamentos oferecidos aos colaboradores e identificação das principais frentes de trabalho e suas prioridades.
Mesmo com bons resultados, ainda há um grande caminho pela frente e os desafios se dão principalmente em tornar a
pesquisa de clima parte da cultura organizacional.

CONCLUSOES

Com a globalização o aumento da competitividade entre as empresas é cada vez mais acirrado, e a exigência do melhor
desempenho de seus colaboradores está cada vez maior. Por esse motivo, as empresas devem estar sempre buscando
alternativas que motivem seus colaboradores, com o intuito de proporcionar um melhor clima organizacional e desempenho
de seus profissionais. A pesquisa é uma ferramenta estratégica que atua como forma de mapeamento do clima interno,
destacando o foco dos problemas organizacionais e melhorando o ambiente de trabalho. Para manter-se no mercado
competitivo, as empresas buscam satisfazer primeiramente o seu cliente interno, pois reconhecem que as pessoas fazem a
diferenças dentro da organização, pois se sabe que funcionários satisfeitos e motivados tendem a produzir mais e gerar
lucratividade para empresa.

REFERENCIAS
BOOG, G. Manual de treinamento e desenvolvimento ABTD. 3 ed. São Paulo: MAKRON Books, 1999. MASLOW, A. Uma teoria
da motivação humana. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1954.
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Angela Divina de Oliveira

TITULO
AS INTERFACES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUS PAUTADAS NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
MULTIDISCIPLINARES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA

INTRODUCAO

Na presente estação histórica das relações institucionais, as organizações devem implementar a capacidade de apreender os
saberes dos colaboradores, objetivando a qualificação dos processos de trabalho, concebendo uma estratégia de
competitividade sustentável no mercado. Essa necessidade contemporânea alentou as questões de aprendizagem e tem sido
possível incorporar este conceito nas diretrizes estratégicas, como conteúdos de visão e missão organizacional. As autoras
deste artigo trabalham no Serviço de Recursos Humanos de uma Unidade Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo, com 1800 colaboradores de diferentes categorias e vínculos profissionais, que prestam serviços assistenciais com
cerca de 13.000 atendimentos/mês, além de contar com 284 leitos nas Unidades de Internação, Centros Cirúrgico e
Obstétrico e Unidades de Terapia Intensiva. Observando o processo de desenvolvimento das equipes multiprofissionais,
desenvolveremos o trabalho estudando os conceitos de Gestão de Pessoas e Educação Permanente (segundo diretrizes da
Política Nacional de Educação Permanente para o SUS) para descrever sua experiência no desenvolvimento das
competências profissionais e quantificar os processos educativos. O foco desta pesquisa está em compreender quais as
contribuições que a Educação Permanente pode oferecer aos serviços de Recursos Humanos em uma Unidade Hospitalar.
Como hipótese, sugerimos que desenvolver competências humanas permite potencializar a multidisciplinaridade, visto que,
as habilidades e conhecimentos poderão ser mais bem alocados em áreas, cargos e atribuições especificas.

OBJETIVOS
Estudar os conceitos de gestão de pessoas e educação permanente corporativa para então descrever a experiência do
Serviço de Recursos Humanos com foco no desenvolvimento das competências de uma Unidade Hospitalar e quantificar
esses processos educativos.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo está firmada em referencial conceitual construído através da revisão literária concomitante a
análise de indicadores coletados em documentação interna. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores e confrontando
com referenciais estatísticos. Em paralelo, definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, iniciamos a escrita
do texto (linha comparativa reflexiva) e estabelecemos o diálogo entre teóricos e autores do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Acredita-se que são várias as contribuições da Educação Corporativa Permanente para o serviço de Recursos Humanos,
contudo vamos elencar, mapear e desenvolver competências humanas e potencializar as questões multidisciplinares, visto
que, as habilidades e conhecimentos são mais bem alocados em áreas, cargos e atribuições especificas, contribuindo para
qualificar os processos e considerando essas competências relacionadas aos níveis de entrega e o grau de complexidade das
atividades.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Curso de formação de facilitadores
de educação permanente em saúde: unidade de aprendizagem: práticas educativas no cotidiano do trabalho em Saúde. Rio de
Janeiro: Ministério da Saúde, 2005. 62 p. FLORES, G. E. Educação permanente e aprendizagem significativa no contexto
hospitalar: a perspectiva de enfermeiras educadoras. 2011. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
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Carolina de Oliveira Ghirelli

TITULO Osteossarcoma multilobular em um cão – Relato de caso

INTRODUCAO
Os osteossarcomas são tumores comuns em ossos longos de pequenos animais. Acometem geralmente, cães de grande
porte, de meia-idade e idosos1. O Osteossarcoma multilobular (OSM) é classificado como benigno histopatologicamente, mas
apresenta caráter agressivo, localmente invasivo, e localizam-se sobre os ossos do crânio1.

OBJETIVOS Relatar um caso de OSM em um cão, discutindo os aspectos clínicos e diagnósticos com dados da literatura.

METODOLOGIA

Paciente canina, SRD, de 10 anos foi atendida com histórico de prurido, eritema otológico bilateral e otorréia. Constatou-se
malasseziose, sendo realizado tratamento para otite fúngica. Após 2 meses, animal retornou apresentando atrofia em região
temporal esquerda, ptose labial e palpebral, ausência de reflexo palpebral, e sensibilidade em articulação temporomandibular
(ATM). No exame radiográfico do crânio visualizou-se perda de definição da bula timpânica esquerda, com proliferação óssea
irregular adjacente, compatível com lesão óssea agressiva. Indicou-se tomografia computadorizada (TC), porém proprietário
optou por expectativa. Paciente retornou, após um mês, com head tilt, e intensa sensibilidade em ATM. A TC demonstrou
intensa área de acometimento por neoplasia amorfa em bula timpânica, expandindo-se para musculatura, com invasão da
cavidade craniana em topografia de hipófise, canal de nervo trigêmeo e de lobo temporal esquerdo, promovendo extensa área
de osteólise e perda de definição da ATM esquerda. Devido ao intenso acometimento, optou-se por tratamento paliativo. Dois
meses após o diagnóstico, a paciente piorou, apresentando head press, andar em círculos e disfagia. Proprietários optaram
por realizar a eutanásia. Na necropsia observou-se neoformação esbranquiçada, irregular, de consistência firme e friável, de
6cm de diâmetro em região de osso temporal esquerdo, em torno do canal auditivo e musculatura adjacente. Á análise
microscópica concluiu o diagnóstico de OSM em bula timpânica.

RESULTADOS

A idade da paciente corresponde a faixa etária de maior prevalência para neoplasias ósseas como o osteossarcoma3,5. Os
sinais clínicos observados neste caso muitas vezes estão presentes nesse tipo de neoplasia, dependendo da região
acometida1. O OSM possui caráter invasivo e agressivo, embora de crescimento lento4, assim como demonstrado no caso
supracitado. O severo acometimento ósseo e de tecidos adjacentes impossibilitou a remoção cirúrgica da neoplasia, como
indicado na literatura, assim o animal evoluiu para sintomatologia neurológica grave, sendo realizada a eutanásia.

CONCLUSOES
O osteossarcoma é incomum no esqueleto axial, sendo o tipo multilobular o mais comum dentre eles. Afetam geralmente
cães idosos, são localmente invasivos, sendo a remoção cirúrgica o único tratamento efetivo5, porém muitas vezes a
remoção total ou parcial não é possível2.

REFERENCIAS

1.ANDRADE, F. et al.; Tumor ósseo multilobular no crânio de cão tratado com prótese de titânio – Relato de caso, 2008.
2.MCCALLA, T.L. et al.; Multilobular osteossarcoma of the mandible and orbit in a dog, Vet Pathol, 26:92, 1989. 3.OGILVIE, G.
K. et al.; Evaluation of single-agent chemotherapy for treatment of clinically evident osteosarcoma metastases in dogs: 45
cases (1987-1991), J Am Vet Assoc, 1993, 202(2), p. 304-306. 4.PSYCHAS, V. et al.; Multilobular tumour of the caudal
cranium causing severe cerebral and cerebellar compression in a dog, Journal of Veterinary Science, 10(1), 2009.
5.ROSENTHAL,R. C.; Segredos em Oncologia Veterinária, São Paulo, Artmed, 2004.
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Maria Auxiliadora Fontana Baseio

TITULO A Aquisição da Língua Estrangeira no Contexto Escolar Brasileiro.

INTRODUCAO

O objetivo dessa pesquisa visa mostrar como é introduzido o ensino de uma segunda língua nas escolas brasileiras e nortear
os professores para a melhor maneira de se ensinar, propiciando, também aos alunos, a oportunidade de se ter melhores
resultados nos seus estudos. Os métodos são fracos e ineficientes ou os alunos não têm interesse em aprender? Esses não
têm uma perspectiva de que mais tarde em suas vidas terão a necessidade de uma segunda língua, seja no trabalho ou
mesmo no cotidiano? Em busca dessas respostas se fundamenta a pesquisa, procurando os melhores métodos de ensino-
aprendizagem baseados em outras pesquisas realizadas por acadêmicos, envolvendo os conhecidos métodos de abordagem:
o tradicional, baseados na gramática, nas quatro competências de aprendizagem e também nas mais modernas formas, em
que se prega a interdisciplinaridade e os temas transversais.

OBJETIVOS
O objetivo é verificar os prós e contras no ensino corrente de uma segunda língua, salientar as dificuldades dos alunos e
professores nas salas de aula e auxiliar para o melhoramento dos métodos de ensino para o melhor aproveitamento de ambas
as partes.

METODOLOGIA Este trabalho será realizado por meio de pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS

CONCLUSOES A conclusão ainda esta por ser definida, pois o trabalho não foi finalizado.

REFERENCIAS

CONCEIÇÃO, Mariney Pereira. Experiências de aprendizagem: reflexões sobre o ensino de língua estrangeira no contexto
escolar brasileiro. Univ. de Brasília - Rev. Brasileira de Linguística Aplicada, v 6, n 2, 2006. CAMPANI, Daiana. Reflexões sobre
o ensino de línguas materna e estrangeira no Brasil: aproximações, distanciamentos e contradições. Univ. do Vale do Rio dos
Sinos. Linguagem (#38) Ensino. v.9, n.2, p.201-221, jul./dez. 2006. MICCOLI, Laura. Experiências de professores no ensino de
língua inglesa: uma categorização com implicações para o ensino e a pesquisa. Universidade Federal de Minas Gerais.
Linguagem (#38) Ensino, v.10, n.1, p.47-86, jan./jul.2007 ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes. O Ensino de Línguas no Brasil de
1978. E Agora?. Unicamp. Rev. Brasileira de Linguística Aplicada, v .l, n .l, 15-29, 2001
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Hogla Cardozo Murai

TITULO BUSCA ATIVA DE SINTOMATICOS RESPIRATÓRIOS E O CONTROLE DA TUBERCULOSE

INTRODUCAO
Considerando a manutenção da tuberculose como problema de saúde pública é oportuno buscar evidencias de que as
estratégias de controle, como a busca ativa de sintomáticos respiratórios na população, estejam contribuindo para o avanço
esperado na mudança do perfil epidemiológico da doença.

OBJETIVOS
Verificar na bibliografia cientifica evidencias que relacionem a busca ativa de Sintomáticos Respiratórios e avanços controle
da Tuberculose.

METODOLOGIA

Revisão bibliográfica do tipo integrativa desenvolvida nas Bases de Dados da Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando os
descritores em Ciências da Saúde - Tuberculose, Sintomático Respiratório e Busca Ativa. Foram identificadas 34 publicações
na busca integrada dos termos Tuberculose e Sintomáticos respiratórios; 21 publicações com os termos tuberculose e Busca
ativa totalizando 55 publicações. Após a leitura seletiva restaram 27 artigos que respondiam ao problema de pesquisa e
constituíram a população de estudo.

RESULTADOS

Os resultados foram descritos em cinco agrupamentos temáticos: o primeiro foi o papel dos Agentes Comunitários de Saúde
em que se destacaram a busca ativa de sintomáticos não ser rotineira em alguns serviços e a pouca valorização desta
atividade pelas equipes de saúde; o segundo foi a percepção e qualificação da equipe em se se evidenciou a interferência
negativa nos resultados quando a busca ativa não é entendida como parte de uma sequência de atividades para o mesmo fim
e o serviço ocorre de forma fragmentada; o terceiro agrupamento tratou do significado de busca ativa caracterizado como
uma abordagem proativa realizada pelos serviços de saúde, para identificar oportunamente os casos infecciosos
responsáveis pela perpetuação da transmissão da doença no ambiente, e, assim colocá-la em tratamento o mais
precocemente possível; o quarto grupo discutiu a prevalência de Sintomáticos Respiratórios cujo parâmetro é 1% da
população, mas que pode ser variável de acordo com a região em que é realizada; e o último agrupamento foi o tempo de
diagnóstico e acesso ao tratamento no qual se verificou consenso dos autores sobre o aumento da chance de controle da
doença quanto mais rápido for a realização de exames diagnósticos e a instituição do tratamento.

CONCLUSOES

Concluiu-se que a bibliografia evidencia a importância da busca ativa de sintomáticos respiratórios caracterizando-a como o
primeiro passo de uma sequência de ações interligadas, voltadas para o controle da tuberculose. Sua eficácia depende da
efetividade das atividades subsequentes e do atendimento às condições necessárias para que ela ocorra. Compreender,
valorizar e realizar a busca ativa de sintomáticos respiratórios é apostar em uma estratégia de sucesso para o controle da
tuberculose.

REFERENCIAS

Oblitas FYM, Loncharich N, Salazar ME, Davis, HML, Silas I, Velásquez D. O papel da enfermagem no controle da tuberculose:
um discursão sob a perspectiva da equipe. Rev. Latino-Am. Enfermagem 2010; 18 (1):130-138. Muniz JN, Palha PF, Monroe
AA, Gonzales RC, Netto AR, Villa TCS. A incorporação da busca ativa de sintomáticos respiratórios para o controle da
tuberculose na prática do agente comunitário de saúde. Ciências (#38) Saúde Coletiva 2005; 10 (2): 315-321. Soares, ECC.
Estratégias de Busca de Casos de Tuberculose. Pulmão RJ 2012; 21 (1): 50-54.
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Angela Divina de Oliveira

TITULO
AS INTERFACES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUS PAUTADAS NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
MULTIDISCIPLINARES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA

INTRODUCAO

Na presente estação histórica das relações institucionais, as organizações devem implementar a capacidade de apreender os
saberes dos colaboradores, objetivando a qualificação dos processos de trabalho, concebendo uma estratégia de
competitividade sustentável no mercado. Essa necessidade contemporânea alentou as questões de aprendizagem e tem sido
possível incorporar este conceito nas diretrizes estratégicas, como conteúdos de visão e missão organizacional. As autoras
deste artigo trabalham no Serviço de Recursos Humanos de uma Unidade Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo, com 1800 colaboradores de diferentes categorias profissionais e que prestam serviços assistenciais com cerca de
13.000 atendimentos/mês, além de contar com 284 leitos nas Unidades de Internação, Centros Cirúrgico e Obstétrico e
Unidades de Terapia Intensiva. Observando o processo de desenvolvimento das equipes multiprofissionais, desenvolveremos
o trabalho estudando os conceitos de Gestão de Pessoas e Educação Permanente (segundo diretrizes da Política Nacional de
Educação Permanente para o SUS) para descrever sua experiência no desenvolvimento das competências profissionais e
quantificar os processos educativos. O foco desta pesquisa está em compreender quais as contribuições que a Educação
Permanente pode oferecer aos serviços de Recursos Humanos em uma Unidade Hospitalar. Como hipótese, sugerimos que
desenvolver competências humanas permite potencializar a multidisciplinaridade, visto que, as habilidades e conhecimentos
poderão ser mais bem alocados em áreas, cargos e atribuições especificas.

OBJETIVOS
Estudar os conceitos de gestão de pessoas e educação permanente corporativa para então descrever a experiência do
Serviço de Recursos Humanos com foco no desenvolvimento das competências de uma Unidade Hospitalar e quantificar
esses processos educativos.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo está firmada em referencial conceitual construído através da revisão literária concomitante a
análise de indicadores coletados em documentação interna. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores e confrontando
com referenciais estatísticos. Em paralelo, definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, iniciamos a escrita
do texto (linha comparativa reflexiva) e estabelecemos o diálogo entre teóricos e autores do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Acredita-se que são várias as contribuições da Educação Corporativa Permanente para o serviço de Recursos Humanos,
contudo vamos elencar, mapear e desenvolver competências humanas e potencializar as questões multidisciplinares, visto
que, as habilidades e conhecimentos são mais bem alocados em áreas, cargos e atribuições especificas, contribuindo para
qualificar os processos e considerando essas competências relacionadas aos níveis de entrega e o grau de complexidade das
atividades.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Curso de formação de facilitadores
de educação permanente em saúde: unidade de aprendizagem: práticas educativas no cotidiano do trabalho em Saúde. Rio de
Janeiro: Ministério da Saúde, 2005. 62 p. FLORES, G. E. Educação permanente e aprendizagem significativa no contexto
hospitalar: a perspectiva de enfermeiras educadoras. 2011. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

Página 130



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4260 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2419521 - RAONE DALTRO PARAGUASSU ALVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 8

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Angela Mitzi Hayashi Xavier

TITULO A INFLUÊNCIA DO MÉTODO KABAT NA DISCINESIA ESCAPULAR

INTRODUCAO

A discinesia escapular (Alterações na posição e movimento da escápula) implica numa série de complicações patológicas no
ombro. As causas das alterações escapulares são diversas e intrínsecas, e podem estar associadas tanto a alterações
musculoesqueléticas quanto a alterações nervosas. O tratamento consiste geralmente na resolução dos possíveis fatores
causais, entretanto uma boa compreensão da biomecânica atual do ombro é imprescindível. Dentre os possíveis meios de
tratamento há o método Kabat, cujos movimentos já são bem estabelecidos na literatura e podem ser utilizado em alterações
de movimentos e posições articulares.

OBJETIVOS
Analisar os padrões de movimento e posicionamento da escápula; mensurar a amplitude de movimento do ombro em todos
os planos; verificar os níveis de do dor no ombro.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo de dois casos, de ambos os gêneros, que apresentavam algias e discinesia escapular em ombro
esquerdo, e utilizado como instrumento de pesquisa e coleta de dados a EVA (Escala Visual Analógica) para verificar os níveis
de dor no ombro, o Scapular Dyskinesis Test (SDT) com halteres para analisar as alterações de posição e movimento
escapular, uma Câmera de vídeo (modelo Sx30 IS, Canon semiprofissional, com tripé) para as análises de dados pré e pós-
intervençã do método, o goniômetro manual para mensurar os movimentos do ombro em todos os planos e o método Kabat
como meio de intervenção.

RESULTADOS
Foi observado melhora na amplitude de movimento de ambos os sujeitos, bem como atenuação da dor e melhora do ritmo
escapular.

CONCLUSOES
Conclui-se que o método proposto se mostrou eficaz para as anormalidades de padrões de movimentos e posicionamentos
escapulares, uma vez que foi utilizado sem associação a nenhum outro método, obtendo melhora tanto na amplitude de
movimento, quanto nas alterações de posição e movimentos escapulares e dor.

REFERENCIAS

KIBLER, W.B et al. Qualitative clinical evaluation of scapular dysfunction: a reliability study. J Shoulder Elbow Surg, vol. 11(6):
550–556. 2002. ADLER, S.S et al. Escápula e Pelve; Membro Superior. ADLER, SS. PNF Facilitação Neuromuscular
Proprioceptiva. Segunda edição. Barueri-SP: Manole Ltda, 2007. Cap. 6; 7, p. 67-73; 97-137. LUDEWIG, P.M; REYNOLDS, J.F.
The association of scapular kinematics and glenohumeral joint pathologies. Jospt, vol. 39 (2): 90-104. 2009. MARQUES, A.P.
Ângulos Articulares dos Membros Superiores. MARQUES, AP. Manual de Goniometria. Segunda edição. Barueri-SP: Manole
Ltda, 2003. Cap. 1, p. 11. WITT, D et al. Electromyographic activity of scapular muscles during diagonal patterns using elastic
resistance and free weights. Int. J. Sports, Phys. Ther, vol.6 (4): 322-332. 2011.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

VITORIA LOPES DA SILVA

TITULO DIFICULDADES NA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS PARA TERCEIRIZAÇÃO DAS ENTREGAS URBANAS DE CARGAS

INTRODUCAO

O tema a ser abordado nesse estudo é mostrar que existem grandes dificuldades na contratação de mão de obra
terceirizadas para transportadoras, o foco principal de tudo é entender porque esse tipo de trabalho está tão escasso. Mas o
foco principal desse estudo é verificar quais são as dificuldades para conseguir contratar mão de obra terceirizada que tenha
comprometimento e dedicação. Quais as principais dificuldades para contratar um bom motorista e porque esse ramo de
prestação de serviço tem tanta dificuldade de exercer um comprometimento com o trabalho?

OBJETIVOS

O objetivo foi entender porque, hoje no ramo de mão de obra de terceirização de transportes as grandes dificuldades que
existem é saber se os salários estão compatíveis com o mercado, esse será um dos pontos a ser estudado. Relatar como é
feito o recrutamento e seleção de novos empregados, indicar através de pesquisas e estudos se as empresas estão sabendo
realizar o processo de seleção corretamente.

METODOLOGIA
A metodologia dessa pesquisa foi utilizar de um questionário quantitativo unir fato (levantado pelo autor) para o cliente
externo a fim de integrar a prestação de serviço do montante.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Concluímos que o foco da pesquisa foi apresentar que hoje o mercado encontra – se com grandes dificuldades na
terceirização da mão de obra de motoristas, que hoje para ter um bom profissional nessa área é preciso terem muita
dedicação, comprometimento e gostar muito dessa profissão.

REFERENCIAS

CAPPELLI, PETER. A difícil tarefa de contratar a pessoa certa: o mito das habilidades que não existem / Peter Cappelli;
tradução Ricardo Bastos Vieira. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. CHIAVENATO, IDALBERTO. Iniciação à administração de
pessoal. 3º - São Paulo: Makron Books, 2000. FILHO, EDELVINO RAZZOLINI. Transportes e modais: com suporte de TI e SI,
Curitiba. Intersaberes, 2012. QUEIROZ, CARLOS ALBERTO RAMOS DE SOARES DE. Manual de terceirização: onde podemos
errar no desenvolvimento e na implantação dos projetos e quais são os caminhos do sucesso. STS, 1992.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO A ESCOLA MODERNA DE BARCELONA FUNDADA POR FRANSCISCO FERRER Y GUARDIA

INTRODUCAO

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo estudar as práticas pedagógicas da Escola Moderna de Barcelona que surgiu em
1901. Dirigida por Francisco Ferrer Y Guardia a escola teve grande influência da Filosofia Política Anarquista que acreditava
em uma educação baseada no pensamento livre e na formação integral do indivíduo, negando o domínio pela autoridade
Clerical e Estatal. Ferrer Não poupou esforços para disseminar seus ideais. Criou várias obras, dentre elas o livro La Escuela
Moderna. Para Luciana a Escola Moderna de Barcelona iniciou seus trabalhos em 8 de setembro de 1901, na Carrer Bailén, nº
56, região central de Barcelona. Segundo Nora Muro (2009), a escola tinha autorização da administração local, uma vez que
foi apresentada por Ferrer toda a documentação necessária. A concepção de formação da Escola Moderna visava a cultivar o
posicionamento radical e transformador em relação à sociedade, pautado na formação de indivíduos integrais, autênticos e
avessos à repetição e reprodução de padrões ideológicos. (SANTOS, 2014, pág.81)

OBJETIVOS
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo estudar as práticas pedagógicas da Escola Moderna de Barcelona que surgiu em
1901.

METODOLOGIA
A Metodologia de pesquisa está baseada no levantamento bibliográfico de obras produzidas por Francisco Ferrer e pela
editora que fundou para publicar os livros adequados à sua proposta pedagógica. Também foram pesquisados autores que
trabalham com Educação Libertária no mundo como Silvio Gallo e Ramón Safon.

RESULTADOS

A Escola Moderna de Barcelona influenciou a fundação de escolas libertárias não só na Espanha, mas em toda a Europa, no
continente americano, repercutindo no Brasil. Entre as principais ideias pedagógicas da Escola Moderna de Barcelona pode-
se destacar: uma educação sem o poder do Estado; a educação mista, sem distinção de sexo; a educação laica e livre; a
inexistência de castigos e recompensas; importância para as atividades físicas e manuais; zelo pela higiene escolar; incentivo
à leitura; ausência de exame; homem com espírito crítico e independente; ideologia de uma sociedade livre que respeite à
diversidade cultural.

CONCLUSOES

O homem sente a necessidade de ajuste ao seu tempo à medida que ocorre o progresso. A busca pela igualdade é uma luta
incessante e um processo histórico. A Filosofia política Anarquista idealiza que todos possam alcançar a dignidade humana.
A Educação é uma ferramenta que pode favorecer ao senso crítico e ativo em sociedade. A Escola Moderna não era
ideológica e não fazia proselitismo, antes de tudo visava tornar os cidadãos donos de si.

REFERENCIAS

GALLO, Silvio. Pedagogia Libertária: Anarquistas, Anarquismos e Educação. Editora Imaginário, Editora da Universidade
Federal do Amazonas, São Paulo, 2007. SANFÓN, Ramón. O Racionalismo Combatente - Francisco Ferrer Y Guardia. Coleção
Escritos Anarquistas. Editora Imaginário, São Paulo, 2003. SANTOS, Luciana Eliza. A educação libertária e o extra-ordinário –
Traços de uma pedagogia (r)evolucionária. Tese de Doutorado. USP. 2014.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO A ESCOLA MODERNA DE BARCELONA FUNDADA POR FRANSCISCO FERRER Y GUARDIA

INTRODUCAO

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo estudar as práticas pedagógicas da Escola Moderna de Barcelona que surgiu em
1901. Dirigida por Francisco Ferrer Y Guardia a escola teve grande influência da Filosofia Política Anarquista que acreditava
em uma educação baseada no pensamento livre e na formação integral do indivíduo, negando o domínio pela autoridade
Clerical e Estatal. Ferrer Não poupou esforços para disseminar seus ideais. Criou várias obras, dentre elas o livro La Escuela
Moderna. Para Luciana a Escola Moderna de Barcelona iniciou seus trabalhos em 8 de setembro de 1901, na Carrer Bailén, nº
56, região central de Barcelona. Segundo Nora Muro (2009), a escola tinha autorização da administração local, uma vez que
foi apresentada por Ferrer toda a documentação necessária. A concepção de formação da Escola Moderna visava a cultivar o
posicionamento radical e transformador em relação à sociedade, pautado na formação de indivíduos integrais, autênticos e
avessos à repetição e reprodução de padrões ideológicos. (SANTOS, 2014, pág.81)

OBJETIVOS
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo estudar as práticas pedagógicas da Escola Moderna de Barcelona que surgiu em
1901.

METODOLOGIA
A Metodologia de pesquisa está baseada no levantamento bibliográfico de obras produzidas por Francisco Ferrer e pela
editora que fundou para publicar os livros adequados à sua proposta pedagógica. Também foram pesquisados autores que
trabalham com Educação Libertária no mundo como Silvio Gallo e Ramón Safon.

RESULTADOS

A Escola Moderna de Barcelona influenciou a fundação de escolas libertárias não só na Espanha, mas em toda a Europa, no
continente americano, repercutindo no Brasil. Entre as principais ideias pedagógicas da Escola Moderna de Barcelona pode-
se destacar: uma educação sem o poder do Estado; a educação mista, sem distinção de sexo; a educação laica e livre; a
inexistência de castigos e recompensas; importância para as atividades físicas e manuais; zelo pela higiene escolar; incentivo
à leitura; ausência de exame; homem com espírito crítico e independente; ideologia de uma sociedade livre que respeite à
diversidade cultural.

CONCLUSOES

O homem sente a necessidade de ajuste ao seu tempo à medida que ocorre o progresso. A busca pela igualdade é uma luta
incessante e um processo histórico. A Filosofia política Anarquista idealiza que todos possam alcançar a dignidade humana.
A Educação é uma ferramenta que pode favorecer ao senso crítico e ativo em sociedade. A Escola Moderna não era
ideológica e não fazia proselitismo, antes de tudo visava tornar os cidadãos donos de si.

REFERENCIAS

GALLO, Silvio. Pedagogia Libertária: Anarquistas, Anarquismos e Educação. Editora Imaginário, Editora da Universidade
Federal do Amazonas, São Paulo, 2007. SANFÓN, Ramón. O Racionalismo Combatente - Francisco Ferrer Y Guardia. Coleção
Escritos Anarquistas. Editora Imaginário, São Paulo, 2003. SANTOS, Luciana Eliza. A educação libertária e o extra-ordinário –
Traços de uma pedagogia (r)evolucionária. Tese de Doutorado. USP. 2014.
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Angela Divina de Oliveira

TITULO
DISTÚRBIOS EMOCIONAIS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: TENDO COMO FATOR DESENCADEADOR AUSÊNCIA DE
HUMANIZAÇÃO NO TRABALHO

INTRODUCAO

Sabe-se que o trabalho é de suma importância para os seres humanos, pois garante a sua sobrevivência, realização de sonhos
e satisfação pessoal. Contudo, as organizações buscam incessantemente meios para tornarem-se mais competitivas. Em
contra partida, aumenta, no ambiente interno das empresas, as exigências por agilidade, ganhos de produtividade e qualidade
nos produtos e serviços, tudo isso realizado por equipes cada vez mais enxutas. Muitos gestores alegam desconhecer os
pontos de desprazimentos que levam o aumento gradativo do estresse e fadiga em sua equipe. Diante deste cenário surge em
nós a indagação: Como o ambiente organizacional influencia no desencadeamento de distúrbios emocionais ao ponto de e
tornar o terceiro maior motivo de afastamento no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)? Em busca de resposta para esse
questionário vamos percorrer seguintes os objetivos, estudar a formação das estruturas organizacionais, de modo a
identificar as de maior incidência no desencadeamento de distúrbio emocional. Buscar embasamento teórico para verificar se
a ausência de humanização no ambiente organizacional afeta emocionalmente os colaboradores. Mediante todas essas
questões, nossa hipótese é que a empresa humanizada esta voltada para os colaboradores e para o ambiente organizacional,
por essa razão, visa à construção das relações democráticas e justas, logo a ausência desses indicadores alimenta o
sentimento de desvalorização, frustração e anomia afetando a qualidade de vida no trabalho e desencadeando os distúrbios
emocionais. Desta forma, estabelecemos como metodologia para embasar este artigo à pesquisa bibliográfica, através da
revisão literária, leitura e interpretação de artigos científicos e dados estatísticos, conforme se apresenta ao logo do trabalho.

OBJETIVOS
Estudar a formação das estruturas organizacionais, de moda a identificar quais são apontadas como fonte de maior
incidência no desencadeamento de distúrbio emocional. E buscar embasamento teórico para verificar se a ausência de
humanização no ambiente organizacional afeta emocionalmente os colaboradores

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A empresa humanizada está voltada para os colaboradores e para o ambiente organizacional, por essa relação visa á
construção de relação democráticas e justas, logo a ausência desses indicadores alimenta o sentimento de desvalorização,
frustração, anomia e insegurança afetando a qualidade de vida no trabalho e desencadeando os distúrbios emocionais.

REFERENCIAS

ARANTES, Maria Auxiliadora de A. Cunha; VIEIRA, Maria José Femenias. Estresse: Clínica Psicanalítica. 3ª ed. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 2010. Cap. 3, p. 107; 116. CHANLAT, Jean François. O individuo na Organização: Dimensões Esquecidas.
1ª ed. VOL. 2. São Paulo: Atlas, 2010. Cap. 3, p. 98. DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. 1ª ed. São Paulo: Atlas,
2008. Cap. 8, p.145; 152.
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Erica Calcagno Raymundo da Silva

TITULO Alterações posturais associadas à abdominoplastia

INTRODUCAO

A abdominoplastia consiste na remoção de tecido adiposo localizado na parede abdominal inferior e da flacidez de tecido
cutâneo da região infraumbilical com transposição do umbigo e plicatura dos músculos retos abdominais. No pós-operatório
o quadro clínico apresenta várias alterações como dor lombar e no dorso com contratura muscular e edema, sensação de
ardência no local da incisão e repuxamento abdominal que melhora com a flexão do quadril, membros inferiores e do tronco,
se essa posição manter-se por longo período ou advir uma cicatriz aderente pode levar a uma disfunção postural. Por isso é
preciso identificar precocemente as alterações posturais prevenindo essas disfunções, para isso uma das ferramentas
utilizadas é a fotogrametria que é um método quantitativo e confiável de avaliação.

OBJETIVOS
Identificar as possíveis alterações posturais associadas à abdominoplastia e comparar a postura das pacientes no pré e pós-
operatório de abdominoplastia por meio de instrumento fotográfico.

METODOLOGIA

Fez parte da pesquisa 1 mulher que realizou abdominoplastia no LAAR- Lar Ambulatório de Alta Resolução HEWA/CSE.
Critérios de inclusão: mulheres com faixa etária entre 25 e 45 anos. Critérios de exclusão: mulheres com histórico prévio de
cicatriz patológica (queloide). Foi aplicado um questionário pré-operatório para definir o perfil da amostra e registrado as
imagens fotográficas no pré e no terceiro mês de pós-operatório em vista anterior, posterior, lateral esquerda e direita que
foram analisadas pelo Software para Avaliação Postural (SAPO) utilizando a marcação dos pontos pelo protocolo e ângulos
livremente.

RESULTADOS

CONCLUSOES
concluiu-se que as principais alterações posturais associadas à abdominoplastia estão relacionadas a coluna vertebral, sendo
estas: anteriorização da cabeça, tendência a retificação da coluna lombar, a retroversão pélvica e a uma semiflexão de
joelhos. Porém sugere-se novos estudos com maior número de indivíduos, para que se possa confirmar estes achados.

REFERENCIAS

ANTUNES, M. M.; DOMINGUES, C. A. As principais alterações posturais em decorrência das cicatrizes de cirurgias plásticas.
Conscientiae Saúde, Centro Universitário Nove de Julho Brasil, Vol. 7, Núm. 4, pp. 509-517, 2008 FERREIRA, E. A. G. et al.
Postural assessment software (pas/sapo): validation and reliabiliy. CLINICS; 65(7):675-81, 2010 JATENE, P. R. S; JATENE M.
C. V; BARBOSA A. L. M. Abdominoplastia: experiencia clinica, complicações e revisão de literature. Rev. Soc. Bras. Cir. Plast.;
20 (2):65-71, 2005. KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica humana: tronco e coluna
vertebral. 5ª.ed. São Paulo: Panamericana(#38)#894; 2000. P 142-184.. MAZZOCH, M. et al .A study of postural changes after
abdominal rectus plication abdominoplasty. Hernia, ©Springer –Verlag France 2012 MELO, M. S. I. et al. Avaliação postural
em pacientes submetidas à mastectomia radical modificada por meio da fotogrametria computadorizada. Revista brasileira
de cancerologia. 57 (1): 39-48, 2011 YI, L. C. et al. Relação entre a excursão do músculo diafragma e as curvaturas da coluna
vertebral em crianças respiradoras bucais. J. Pediatria. (Rio J.) vol. 84 no.2 Porto Alegre Mar./Apr.2008
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VITORIA LOPES DA SILVA

TITULO A Importância do Planejamento Estratégico: Um Estudo Sobre a Franchising no Brasil

INTRODUCAO

O tema abordado neste artigo o consideramos bastante relevante, trata-se de uma análise literária sobre o setor de franquias.
Avaliaremos as razões que leva o crescimento do mercado de franchising no Brasil, por que muitos empreendedores
preferem investir no sistema de franquias ao invés de criar a sua própria empresa? Qual o público que mais procura este tipo
de investimento e por qual motivo?

OBJETIVOS

Conhecer melhor o potencial mercado de franquias no Brasil e a lucratividade do negócio. Analisar os desafios de ser
empreendedor deste setor de modo, a saber, quais os meios mais eficientes para o retorno deste investimento. Além disso,
pretendemos compreender também a eficácia do planejamento estratégico, dos métodos e ferramentas utilizadas no mundo
empresarial.

METODOLOGIA

A fundamentação deste estudo se deu com base em análises teóricas de livros, sites e jornais. Traçamos um paralelo entre o
empreendedorismo no setor de franchising e o planejamento estratégico. Primeiro trouxemos uma abordagem com ideias de
teóricos para a discussão do tema, e, em seguida, apresentamos dados estatísticos sobre o crescimento da franchising no
Brasil.

RESULTADOS

Em publicação de 23/01/2014, o jornal Infomoney ressalta que o mercado de franquias deu um salto significativo nos últimos
anos. O faturamento do setor em 2012 foi de R$ 304 milhões e em 2013 este número passou para cerca de R$ 325 milhões,
representado em torno de 8,69 de alta sobre o PIB nacional. O jornal Valor Econômico, em 27/08/2014, também traz uma
reportagem especial sobre franquias. A publicação revela, sobretudo, que este mercado continua em expansão em 2014. A
matéria destaca ainda, que o mercado de franquias é embalado pelo fato de ter riscos menores de mortalidade. O SEBRAE
(ed. 2008) lembra que há fatores que merecem ser avaliados na hora da aquisição de uma unidade, pois eles são
determinantes no sucesso ou fracasso da empresa. Andrade (1995) ressalta que a empresa pode estar bem estruturada
juridicamente e mercadologicamente, mas não trazer lucro, isso pode incorrer em quebra a longo prazo. Desta forma,
entendemos que o setor permanece aquecido mesmo que o Brasil esteja em recessão. Este crescimento substancial nos
mostra que o mercado de franchising é responsável por receitas importantes para o país

CONCLUSOES

Cremos assim, que as razões que leva o crescimento do mercado de franquias no Brasil é porque o setor apresenta menos
riscos de mortalidade, uma vez que o franqueador oferece suporte para os seus franqueados. O público que mais investe
neste setor, são jovens executivos que escolhem ser donos do seu próprio negócio, funcionários públicos que buscam
complementar sua renda e empresas familiares.

REFERENCIAS
ANDRADE, J. P. Contratos de Franquia e Leasing. 2 ed. São Paulo, Atlas 1995. P. 18 PINHEIRO, M. Grandes Marcas Precisam
Ousar. Valor Econômico, São Paulo, 27 de ago. 2014. Ilustrada, p. F6. SEBRAE, Como Tornar Sua Empresa Uma Franquia:
Programa SEBRAE Franquias, 2008.
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Raquel Fernandes Batista

TITULO Hipercromia Infra Orbicular

INTRODUCAO

A Hipercromia Infraorbicular (HI) conhecida popularmente como “olheiras”, manchas indesejáveis que incomodam homens e
mulheres de todas as idades. Existem dois tipos de olheiras (HI); etiologia vascular e as de etiologia predominantemente
melânica. A maioria dos casos corre por associação de melanina e hemossiderina (6). Na busca do aperfeiçoamento há um
tratamento estético e coadjuvante para todos os tipos de olheiras (HI).

OBJETIVOS Evidenciar os possíveis tratamentos estéticos para Hipercromia Infraorbicular.

METODOLOGIA
Revisão de literatura, com dados obtidos do acervo da biblioteca Milton Soldani Afonso da Universidade de Santo Amaro e
artigos das bases de dados Google Acadêmico, Scielo, Surg Cosmet Dermato e Acervos de livros virtuais, no idioma
português, no período de 1998 a 2013.

RESULTADOS

Na epiderme que se encontra os melanócitos , células q produz a melanina, responsável pela cor e de proteger contra os raios
ultravioleta, essa produção da melanina é determinada geneticamente (4). Uns dos recursos estéticos nos tratamentos contra
olheira (HI) são alguns ácidos naturais; peelings químicos como; ácido glicólico (cana de açúcar, beterraba, uva, alcachofra e
abacaxi), ácido láctico (fermentação bacteriana de glicose), ácido malico (maçã), ácido tartárico (uva), ácido cítrico (laranja e
limão), ácido mandélico (amêndoas amargas) (5).

CONCLUSOES

Durante o levantamento bibliográfico, na área da estética encontramos poucos artigos direcionado ao tema especifico (HI).
Este levantamento bibliográfico levou a perceber que a hipercromia infraorbicular por motivos de desordem etiológica, por
envelhecimento cutâneo, alterações hormonais, tabagismo, bebidas alcoólicas, exposição solar, estresse, insônia entre
outros, e o fator genético. Tornando-se á prevenção e o tratamento importante para a auto estima social e psíquica

REFERENCIAS

1. COSTA, Adilson; BASILE, Arthur Volpe D'Angieri;MEDEIROS, Vanessa Lucília Silveira;3 MOISÉS, Thaís Abdalla;OTA,
Fernanda Sayuri; PALAND, Jimmy Adans Costa Peeling de gel de ácido tioglicólico 10%:opção segura e eficiente na
pigmentação infraorbicular constitucional, 2010. 2. ELWING, Ary e SANCHES, Orlando. Drenagem linfatica manual: teoria e
pratica. Editora; Senac São Saulo, 2010.3. MELO, Letícia; SILVA, Rafaela; THIVES, Fabiana. Maquiagem Multifuncional: Um
conceito de saúde e beleza, 2011. Disponível em: http://www.fabianathives.com.br/maquiagem_multifuncional.pdf Acesso
em: 20/10/2012. 4. PANDOLFO, Maria Lúcia Martins. O processo de envelhecimento cutâneo – as novas perspectivas frente à
evolução da cosmetologia, da estética e das tecnologias de produção de cosméticos, 2010. 5. RODRIGUES, Tatiane Ramos.
Validação de metodologias analíticas para determinação quantitativa de princípios ativos em formulações farmacêuticas
empregadas para "peelings" químicos, 2004. 6. SOUZA, Daniela Moraes; LUDTKE, Cristiane; SOUZA, Emanuelle Rios de
Moraes;SCANDURA, Karina Melchiades Pinheiro;WEBER Magda Blessmann. Hiperpigmentação periorbital Periorbital
hyperchromia. Volume3, 2011.
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Raquel Fernandes Batista

TITULO Hipercromia Infra Orbicular

INTRODUCAO

A Hipercromia Infraorbicular (HI) conhecida popularmente como “olheiras”, manchas indesejáveis que incomodam homens e
mulheres de todas as idades. Existem dois tipos de olheiras (HI); etiologia vascular e as de etiologia predominantemente
melânica. A maioria dos casos corre por associação de melanina e hemossiderina (6). Na busca do aperfeiçoamento há um
tratamento estético e coadjuvante para todos os tipos de olheiras (HI).

OBJETIVOS Evidenciar os possíveis tratamentos estéticos para Hipercromia Infraorbicular.

METODOLOGIA
Revisão de literatura, com dados obtidos do acervo da biblioteca Milton Soldani Afonso da Universidade de Santo Amaro e
artigos das bases de dados Google Acadêmico, Scielo, Surg Cosmet Dermato e Acervos de livros virtuais, no idioma
português, no período de 1998 a 2013.

RESULTADOS

Na epiderme que se encontra os melanócitos , células q produz a melanina, responsável pela cor e de proteger contra os raios
ultravioleta, essa produção da melanina é determinada geneticamente (4). Uns dos recursos estéticos nos tratamentos contra
olheira (HI) são alguns ácidos naturais; peelings químicos como; ácido glicólico (cana de açúcar, beterraba, uva, alcachofra e
abacaxi), ácido láctico (fermentação bacteriana de glicose), ácido malico (maçã), ácido tartárico (uva), ácido cítrico (laranja e
limão), ácido mandélico (amêndoas amargas) (5).

CONCLUSOES

Durante o levantamento bibliográfico, na área da estética encontramos poucos artigos direcionado ao tema especifico (HI).
Este levantamento bibliográfico levou a perceber que a hipercromia infraorbicular por motivos de desordem etiológica, por
envelhecimento cutâneo, alterações hormonais, tabagismo, bebidas alcoólicas, exposição solar, estresse, insônia entre
outros, e o fator genético. Tornando-se á prevenção e o tratamento importante para a auto estima social e psíquica

REFERENCIAS

1. COSTA, Adilson; BASILE, Arthur Volpe D'Angieri;MEDEIROS, Vanessa Lucília Silveira;3 MOISÉS, Thaís Abdalla;OTA,
Fernanda Sayuri; PALAND, Jimmy Adans Costa Peeling de gel de ácido tioglicólico 10%:opção segura e eficiente na
pigmentação infraorbicular constitucional, 2010. 2. ELWING, Ary e SANCHES, Orlando. Drenagem linfatica manual: teoria e
pratica. Editora; Senac São Saulo, 2010.3. MELO, Letícia; SILVA, Rafaela; THIVES, Fabiana. Maquiagem Multifuncional: Um
conceito de saúde e beleza, 2011. Disponível em: http://www.fabianathives.com.br/maquiagem_multifuncional.pdf Acesso
em: 20/10/2012. 4. PANDOLFO, Maria Lúcia Martins. O processo de envelhecimento cutâneo – as novas perspectivas frente à
evolução da cosmetologia, da estética e das tecnologias de produção de cosméticos, 2010. 5. RODRIGUES, Tatiane Ramos.
Validação de metodologias analíticas para determinação quantitativa de princípios ativos em formulações farmacêuticas
empregadas para "peelings" químicos, 2004. 6. SOUZA, Daniela Moraes; LUDTKE, Cristiane; SOUZA, Emanuelle Rios de
Moraes;SCANDURA, Karina Melchiades Pinheiro;WEBER Magda Blessmann. Hiperpigmentação periorbital Periorbital
hyperchromia. Volume3, 2011.
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Felipe Prospero

TITULO PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL NA TERRA DOS GUARULHOS

INTRODUCAO

Preservação do patrimônio cultural, histórico e arqueológico é tema de discussão recente na cidade de Guarulhos, assim
como as leis que tratam do assunto; contextualizamos, então, a história da cidade com as iniciativas de resgate de uma
identidade cultural. Para formar uma sociedade consciente da necessidade de preservar o patrimônio e a memória para
gerações futuras.

OBJETIVOS

Mostrar a importância de preservar e divulgar o patrimônio cultural, histórico e arqueológico como forma de tradição e
cultura. Resgatar e valorizar as manifestações populares e compreender o seu quadro histórico. Apresentar o patrimônio
histórico da cidade de Guarulhos, em especial, a Capela Bom Jesus da Cabeça do Cabuçu, que apesar de relatos históricos
datados do século XVIII é quase desconhecida perante a população da cidade.

METODOLOGIA
Utilizaremos a história oral, resgatando a memória, utilizando diversas fontes escritas. Partindo das lacunas que existem nas
fontes escritas, objetivamos completar o conhecimento através de perguntas buscando evidências nos depoimentos das
pessoas, estudando o lado simbólico da cultura e sua produção material.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Procuramos traçar um panorama da questão do patrimônio cultural em Guarulhos. Percorremos a história pesquisando as
legislações existentes e apresentando as iniciativas populares e públicas para preservação e conservação do patrimônio. E os
descasos da sociedade e do poder público em relação a essas iniciativas seja por desconhecimento ou outros interesses.
Acreditamos que o caminho é divulgar, discutir e envolver uma parcela maior da população. Analisamos uma pequena parcela
do patrimônio de Guarulhos. Não esgotamos o assunto,pretendemos ainda que esta pesquisa seja um ponto de partida para
historiadores, antropólogos e arqueólogos a buscar mais detalhes desta comunidade .

REFERENCIAS

Capistrano de. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 1988 CATAPANI, Darci Aparecida Tursi. Preservação Patrimonial Na Terra Dos Guarulhos, 2013, no prelo. _______, etc e
tal. Capela Bom Jesus da Cabeça. 41 f. TCC, 2007 Faculdades de Guarulhos. Folha Diocesana de Guarulhos, Ano XI – Nº. 136.
GIESBRECHT, R. M. Estações ferroviárias do Brasil. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br. Acesso em 25 de
abril de 2013. MAWAKDIYE, Alberto. Destroços Urbanos. Disponível em: http://www.sescsp.org.br. Acesso em 22 de abril de
2013. NASCIMENTO, Douglas. Casarão Saraceni, um Adeus.Disponivel em : www.saopauloantiga.com.br/. Acesso em 22 de
abril de 2013. NORONHA, Adolfo Vasconcelos. Súmula da História de Guarulhos. Guarulhos –s.d. OMAR, Elmi El Hage, CASA
DA CANDINHA RUPTURA E METAMORFOSE. De Casa Grande a Centro de História e Memória das Culturas Negras. Editora Art
Printer, São Paulo, 2011 PEREIRA, José Carlos. A linguagem do Corpo na Devoção Popular do Catolicismo, in: Revista de
Estudos da Religião, nº. 3/2003. SP - Editora Blue Star. RANALI, João. Repaginando a História. Guarulhos – SP: SOGE
Faculdades Integradas de Guarulhos, 2002. SANTOS, Carlos Jose Ferreira dos, Capela Bom Jesus do Cabuçu e suas Histórias.
Série: “Imagens da Cidade de Guarulhos”. 2003. __________ Identidade urbana e globalização: a formação dos múltiplos
territórios em Guarulhos-SP, São Paulo: Anablume; Guarulhos: Sindicato dos professores de Guarulhos, 2006
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Tereza Cristina Giannini

TITULO Mata Atlântica: Conhecer para preservar

INTRODUCAO

Mata Atlântica: Conhecer para preservar Luiza Stehling Braga, 2818710 Profª. Drª. Teresa Cristina Giannini Ciências
Biológicas Localizada na região subtropical, em toda faixa litorânea do Brasil, encontra-se a floresta abrange sete das dez
bacias hidrográficas do país. Estima-se que originalmente, a cobertura florestal da Mata Atlântica era de 1.500.000Km²,
sendo aproximadamente 1.300.000Km² no Brasil. Seus espaços são determinados por clima, relevo e solo diversificados.
Estas desigualdades geográficas proporcionaram o surgimento de formações florestais heterogêneas e alta biodiversidade. A
composição da fauna e da flora endêmica. Por pressão antrópica, ocupa 11-16% de sua área original e abriga atualmente 60%
dos animais mais ameaçados do Brasil, portanto considera-se um "hotspot" Nos últimos anos perdeu o equivalente a doze
cidades de São Paulo em área, restando apenas 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 ha. Por ser um bioma
fragmentado requer estratégias mais específicas e de longo prazo visando a proteção da floresta.

OBJETIVOS
• Conhecer e identificar as características da Mata Atlântica; • Fortalecer a visão socioambiental; • Conscientização x
Degradação.

METODOLOGIA
Foi realizada pesquisa bibliográfica com o intuito de levantar os aspectos e perspectivas atuais dos estudos da ecologia da
Mata Atlântica.

RESULTADOS

Os remanescentes florestais de Mata Atlântica devem ser conservados e protegidos, para que os processos ecológicos
possam se suceder de forma equilibrada, pois são fundamentais na base de serviços de ecossistema. Porém, investir na
conscientização da sociedade, tem sido considerada uma das prioridades para se proteger as regiões naturais do globo,
dando real importância de sua preservação.

CONCLUSOES
Para garantir a sobrevivência da Mata Atlântica, deve-se investir em ações, de Educação Ambiental, através da gestão
participativa, entre os órgãos responsáveis e a sociedade. Cabe ao setor privado, gerenciar seus impactos baseados nas leis
ambientais. Incluir nos planos de governo, temas ligados à proteção e recuperação dos ecossistemas.

REFERENCIAS

• Dir. Geral: Peter Milko. Revista Horizonte Geográfico. Editora Horizonte, 2013. • GALINDO, C., GUSMÃO I., (#38) BENSON, P.
Perspectivas para a Mata Atlântica. Brasil, 2005. • Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Lista
de espécies ameaçadas - Bioma: Mata Atlântica. Brasil, 2014 • JACOBI, Roberto. Mudanças climáticas globais: a resposta da
educação. Vol. 16. Brasil, 2011 • Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Atlas mostra situação atual da Mata Atlântica.
Brasil, 2014. • MONTEIRO, Jerônimo. Florística e estrutura de um fragmento de floresta ombrófila montana na Serra do
Valentim, Iúna, Espírito Santo - Universidade Federal do Espírito Santo, 2012. • Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – MAB –
UNESCO. Mosaicos de Unidades de Conservação e áreas Protegidas. Brasil, 2014. • RIBEIRO, R. Mata Atlântica,
Paleoterritórios e História Ambiental, Brasil, 2007. • S.O.S. MATA ATLÂNTICA. Atlas dos remanescentes florestais da Mata
Atlântica no período de 2011-2012. Brasil, 2012. • Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O Código
Florestal e a Ciência Contribuições para o Diálogo. São Paulo, 2011. • TABARELLI, Marcelo; PINTO, Luis; MARIA, José; SILVA,
Cristina; HIROTA, Márcia; BEDÊ, Lúcio. Desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica
brasileira. Brasil, 2005. • World Wildlife Fund (WWF) Brasil. WWF’S Global conservation prioroties. 2001.
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Angela Mitzi Hayashi Xavier

TITULO PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) – ESTUDO DE CASOS

INTRODUCAO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neuromuscular, degenerativa e fatal. Acomete adultos e atinge o sistema
nervoso central e periférico, causando danos irreparáveis às atividades funcionais dos pacientes, pois apresenta sintomas
graves e progressivos, como atrofias, fasciculações e fraqueza muscular. A insuficiência respiratória é a causa mais comum
de morte destes pacientes. Apesar da agressividade dos sintomas e do tempo de vida, que não ultrapassa cinco anos na
maioria dos casos, a causa permanece desconhecida, e conseqüentemente, não há cura para esta patologia.

OBJETIVOS
Verificar a percepção da qualidade de vida do indivíduo acometido pela esclerose lateral amiotrófica por meio de estudo de
casos.

METODOLOGIA Foi realizada uma pesquisa de campo do tipo exploratória, que consistiu na aplicação de questionários aos pacientes.

RESULTADOS
Verificou-se alterações em todos os domínios avaliados pelos questionários, interferindo na percepção de qualidade de vida
dos indivíduos. O domínio motor foi o mais afetado na amostra estudada, enquanto que o domínio emocional apresentou-se
menos prejudicado.

CONCLUSOES
Os pacientes dessa amostra percebem a qualidade de vida como boa. Embora tenham grandes limitações físicas, causadas
pelo comprometimento progressivo na musculatura voluntária, o domínio emocional mostrou-se pouco prejudicado. Portanto,
percebe-se que a qualidade de vida parece ser independente da função física em pacientes acometidos pela ELA.

REFERENCIAS

BANDEIRA, F. M. et al. Avaliação da qualidade de vida de pacientes portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em
Brasília. Revista Neurociências, Brasília, v. 18, n. 2, p. 133-138, 2010. LINDEN JUNIOR, E. Abordagem Fisioterapêutica na
Esclerose Lateral Amiotrófica: Artigo de Atualização. Revista Neurociências, Taquara, v. 21, n. 2, p. 313-318, 2013. OLIVEIRA,
A.S.B; PEREIRA, R.D.B. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS): three letters that change the people’s life. For ever. Arq
Neuropsiquiatr, São Paulo, v. 67, n. 3, p. 750-782, 2009. PONTES, R.T. et al. Alterações da fonação e deglutição na Esclerose
Lateral Amiotrófica: Revisão de Literatura. Rev Neurocienc, Niterói, v. 18, n. 1, p. 69-73, 2010. POZZA, A. M. et al.
Physiotherapeutic conduct in amyotrophic lateral sclerosis. São Paulo Med. J, São Paulo, v. 124, n. 6, p. 350-354, 2006.
SALGUEIRO, J.P. Descrição e compreensão dos processos de perdas e luto vivenciados por uma pessoa com Esclerose
lateral Amiotrófica. 2008. 161 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DNM/ELA, n. 2, 2006, São Paulo. Anais do V Simpósio Brasileiro de DNM/ELA “Esclerose Lateral
Amiotrófica: sua manifestação no Brasil” e I Simpósio Verde Vida Saúde “Saúde com Equilíbrio”. São Paulo: Revista
Neurociências, 2006. Volume 14. STEINER, A.L.F. Profissionais de saúde na relação com os pacientes portadores de
esclerose lateral amiotrófica: aspectos psicológicos e de qualidade de vida. 2008. 119 f. Dissertação (Mestrado em
Psicologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. XEREZ, D. R. Reabilitação na Esclerose Lateral Amiotrófica: revisão
da literatura. Acta Fisiatr, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 182-188, 2008.
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri MILENA IMAIZUMI LISTE

TITULO Ocorrência de Incontinência Urinária em Corredoras de Rua Amadoras

INTRODUCAO

A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como qualquer perda involuntária de
urina, é reconhecida como um problema que atinge principalmente mulheres multíparas e idosas, porem poucos fazem a
associação em mulheres jovens de modo físico ativo. A prática de atividade física árdua conduziria ao aumento da pressão
abdominal, levando a IU.

OBJETIVOS
Verificar a ocorrência de incontinência urinária em corredoras de rua amadoras e esclarecer conceito da Incontinência
Urinária em corredoras de rua amadoras.

METODOLOGIA

Foi parte da pesquisa um total de 30 corredoras de rua amadoras. Dois questionários foram aplicados, sendo o primeiro
questionário para verificar características demográficas das corredoras e o histórico obstétrico. Já o segundo questionário, o
International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) traduzido para a língua Portuguesa, avalia o
impacto da IU na qualidade de vida e a qualificação da perda urinária das corredoras.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se através deste estudo que as corredoras de rua amadoras possuem incontinência urinária e que isso afeta a
qualidade de vida das mesmas, e na maioria das vezes quando realizada atividades físicas.

REFERENCIAS

ABRAMS, Paul et al. The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from the Standardisation
Sub-committee of the International Continence Society. Neurourology and Urodynamics, vol. 21, p. 167-178, 2002. BO, Kari.
Pelvic floor muscle training is effective in treatment of female stress urinary incontinence, but now does it work? Int
Urogynecol J, vol. 15, p. 76-84, 2004a. BO, Kari. Urinary Incontinence, pelvic floor dysfunction, exercise and sports. Sports.
Med. Vol. 34(7), p. 451-64, 2004b. BO, Kari, SHERBURN, Margaret. Evaluation of Female Pelvic-Floor Muscle Function and
Strength. Physicol Therapy, vol. 85 (3), p. 269-282, 2005. BO, K.; BORGEN J.S. Prevalence of stress and urge urinary
incontinence in elite athletes and controls. Med Sci Sports Exerc., vol. 33, p. 797-802, 2001. BROSO R.; SUBRIZI R. Gynecologic
problems in female athletes. Minerva Ginecol., vol. 48, p. 99-106, 1996. GROOSE, Dominique, SENGLER, Jean. Reeducação
Perineal, São Paulo. Manole, 2002. HIGA, Rosângela et al. Fatores de risco para incontinência urinária na mulher. Rev. Esc.
Enferm. USP, vol. 42(1), p. 187-92, 2008. JÁCOME, Cristina et al. Prevalence and impact of urinary incontinence among female
athletes. Int. J Gynaecol. Obstet., vol. 114 (1), p. 60-63, 2011. KLUBER L.; MORIGUCHI E. H.; CRUZ F. B. M. A influência da
fisioterapia na qualidade de vida de mulheres com incontinência urinária: revisão. Revista Médica PUCRS, vol. 12(3), p. 243-9,
2002. TAMANINI, J. T. N. et al. Validação para o português do “International Consultation on Incontinence Questionnaire –
Short Form” (ICIQ-SF). Rev. Saúde Pública, vol. 38(3), p. 438-44, 2004. THYSSEM, L et al. Urinary Incontinence in elite female
athletes and dancers. Int Urogynecol J., vol. 13(1), p. 13-5, 2002 WILMORE, J. H., COSTILL, D. L. Physiology od sport and
exercise, 2 ed, 2004.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO - METAS, EXTRATÉGIAS E PRÁTICAS.

INTRODUCAO
A gestão democrática da educação consiste na administração das instituições de ensino de forma compartilhada com a
comunidade escolar. No Brasil, pós Ditadura Militar, a Constituição Federal de 1988, institui "a gestão democrática do ensino
publico, na forma da lei".

OBJETIVOS
Este artigo pretende estudar os objetivos e metas do governo brasileiro para a efetivação de uma gestão democrática da
educação. Identificar as estratégias utilizadas pelo governo para atingir tais metas. Observar práticas de gestão democrática
em escolas públicas.

METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas realizadas em livros, artigos e em documentos oficiais.
Durante a pesquisa foi possível responder as perguntas levantadas na fase inicial desse artigo. O livro “Escola e Democracia”
de Demerval Saviani e “Pedagogia da Autonomia” de Paulo Freire possibilitou ao grupo conhecer a definição e importância de
uma educação democrática. O Plano Nacional De Educação (PNE 2014 - 2024) aponta as metas e estratégias do governo
brasileiro para a instituição de uma gestão democrática na educação. Para conhecer as práticas de gestão democrática
vigentes em nossas escolas, foram realizadas visitas á Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Alexandre Ansaldo
Mozzilli e o CEI Adail Tini de Araújo, ambos localizadas na períferia do município de São Paulo – SP, onde foram coletados os
dados apresentados nesse artigo.

RESULTADOS

"Planejando a próxima década - Conhecendo as vinte metas do Plano Nacional de Educação" é um documento, elaborado em
parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e com contribuições da Associação Nacional de Política e
Administração da Educação (ANPAE). Traz algumas análises e informações sobre cada uma das 20 metas nacionais,
contextualizando-as. Dentre as 20 metas, destaca-se "Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto."

CONCLUSOES

Concluímos que para desenvolvimento de uma gestão democrática, é necessário pensá-la de forma diferente e buscar
modificar as práticas utilizadas, visando a superação dos dificuldades do cotidiano escolar. Desta maneira, é importante o
trabalho participativo e a valorização de idéias expostas pela comunidade escolar, para que todos se sintam integrantes do
processo educativo.

REFERENCIAS

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006. FREIRE, Paulo.
Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2001. SAVIANI, Demerval. Escola e
Democracia : teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação política. Campinas: Autores Associados,
2000.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO - METAS, EXTRATÉGIAS E PRÁTICAS.

INTRODUCAO
A gestão democrática da educação consiste na administração das instituições de ensino de forma compartilhada com a
comunidade escolar. No Brasil, pós Ditadura Militar, a Constituição Federal de 1988, institui "a gestão democrática do ensino
publico, na forma da lei".

OBJETIVOS
Este artigo pretende estudar os objetivos e metas do governo brasileiro para a efetivação de uma gestão democrática da
educação. Identificar as estratégias utilizadas pelo governo para atingir tais metas. Observar práticas de gestão democrática
em escolas públicas.

METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas realizadas em livros, artigos e em documentos oficiais.
Durante a pesquisa foi possível responder as perguntas levantadas na fase inicial desse artigo. O livro “Escola e Democracia”
de Demerval Saviani e “Pedagogia da Autonomia” de Paulo Freire possibilitou ao grupo conhecer a definição e importância de
uma educação democrática. O Plano Nacional De Educação (PNE 2014 - 2024) aponta as metas e estratégias do governo
brasileiro para a instituição de uma gestão democrática na educação. Para conhecer as práticas de gestão democrática
vigentes em nossas escolas, foram realizadas visitas á Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Alexandre Ansaldo
Mozzilli e o CEI Adail Tini de Araújo, ambos localizadas na períferia do município de São Paulo – SP, onde foram coletados os
dados apresentados nesse artigo.

RESULTADOS

"Planejando a próxima década - Conhecendo as vinte metas do Plano Nacional de Educação" é um documento, elaborado em
parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e com contribuições da Associação Nacional de Política e
Administração da Educação (ANPAE). Traz algumas análises e informações sobre cada uma das 20 metas nacionais,
contextualizando-as. Dentre as 20 metas, destaca-se "Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto."

CONCLUSOES

Concluímos que para desenvolvimento de uma gestão democrática, é necessário pensá-la de forma diferente e buscar
modificar as práticas utilizadas, visando a superação dos dificuldades do cotidiano escolar. Desta maneira, é importante o
trabalho participativo e a valorização de idéias expostas pela comunidade escolar, para que todos se sintam integrantes do
processo educativo.

REFERENCIAS

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006. FREIRE, Paulo.
Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2001. SAVIANI, Demerval. Escola e
Democracia : teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação política. Campinas: Autores Associados,
2000.
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Regina Siqueira Haddad Carvalho

TITULO Quantificação Espectrofotométrica da Solução de Metformina

INTRODUCAO

A metformina é um medicamento hipoglicemiante de uso oral. Considerado um dos fármacos de primeira escolha para o
tratamento do diabetes tipo 2, fazendo parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) podendo ser
encontrado na forma farmacêutica de comprimido nas dosagens de 500mg, 850mg, e 1g. Devido a sua grande importância
terapêutica no tratamento do diabetes, a metformina está disponível como medicamento de referência, genérico e similar.
Sabemos que a bioequivalência é fundamental para o sucesso da terapêutica (BUENO, 2005). Avaliar a qualidade dos
medicamentos genéricos e similares é importante, pois muitos pacientes reclamam da ineficácia dos mesmos (RIO, 2009). A
quantificação do principio ativo é fator preponderante para o efeito farmacológico. A investigação do fármaco pode ser
através da espectrofotometria UV/Vis, pois é uma das técnicas mais utilizadas nas investigações biológicas e físico-químicas,
de baixo custo e resultados rápidos quando comparada a outras técnicas. A bioequivalência pode influenciar diretamente na
biodisponibilidade de um fármaco, sendo uma avaliação quantitativa e cinética do fármaco desde o momento da
administração até alcançar a circulação e exercer o efeito terapêutico desejado (BUENO, 2005). A espectrofotometria na
região do ultravioleta pode ser usada como um instrumento para análise quantitativa. A análise quantitativa tem como intuito
principal determinar o quanto uma espécie está presente na amostra analisada (FLOSE, 2009).

OBJETIVOS
Determinar o comprimento de onda de leitura e o método de quantificação da solução aquosa de metformina por
espectrofotometria UV.

METODOLOGIA
O método analítico foi desenvolvido a partir de diluições aquosas sucessivas da metformina padrão (%), utilizando-se um
espectrofotômetro na região do ultravioleta para detecção.

RESULTADOS
Obteve-se 232nm como melhor comprimento de onda de leitura corroborando com o valor preconizado pela Farmacopeia
Brasileira (2010), obtendo-se a curva padrão com R-quadrado de 0,9993, possibilitando a continuidade dos estudos de
bioequivalência.

CONCLUSOES A partir dos objetivos determinou-se o comprimento de onda de leitura, e a curva padrão da metformina

REFERENCIAS

BUENO. M.M. The implementation, evolution, technical aspects and perspectives regarding technical regulation of relative
bioavailability and bioequivalence of generic and similar medicines in Brazil. Dissertação de mestrado – Faculdade de
Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, p. 1-31, São Paulo, 2005. FARMACOPÉIA BRASILEIRA. 5 ed. Parte I. São
Paulo: Atheneu, pag 842-845, 2010. FLOSE. G. N. Quercetina: Determinação do pK por titulometria e validação do método
quantitativo por espectrofotometria. Trabalho de Conclusão de Curso Apresentado para Obtenção do Título de Bacharel em
Farmácia a Faculdade de Farmácia da Universidade de Santo Amaro, São Paulo, 2009. RIO, A. S. Avaliação das denúncias de
ineficácia de medicamentos com resultados satisfatórios realizados no INCQS no período de janeiro de 2000 a dezembro de
2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Vigilância Sanitária) - Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde, Vigilância Sanitária, Programa de Pós-Graduação em Vigilância Sanitária, Rio de Janeiro,
2009.
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Viviani Aparecida Lara

TITULO Alterações Posturais na Asma - Estudo de Caso

INTRODUCAO

A asma é uma doença inflamatória crônica, caracteriza-se por dispneia, sibilos tosse e hiperresponsividade, é parcialmente
reversível com uso de drogas broncodilatadoras. Devido à limitação ao fluxo aéreo, o individuo asmático diminui o volume
corrente expirado, aumenta a capacidade pulmonar total. A asma tem impacto importante na vida dos pacientes, seus
familiares e no sistema de saúde, além do alto índice de casos no mundo. No doente asmático ocorre recrutamento excessivo
nos músculos inspiratórios, expiratórios e na musculatura acessória o que leva a um encurtamento dos mesmos. As
alterações na mecânica ventilatória podem levar a alterações na postura do individuo.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é conhecer as alterações posturais decorrentes da asma e analisar através de uma avaliação
postural as alterações posturais em uma criança asmática através de um estudo de caso.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo de caso em uma criança portadora de asma grave, por meio de fotografias que foram tiradas em
vista anterior, posterior, lateral esquerda e direita e depois analisadas no Software de Avaliação Postural (SAPO). Os
resultados deste estudo mostraram alterações posturais em relação à cabeça, tronco, membros inferiores e alterações na
coluna vertebral.

RESULTADOS
Foram encontradas alterações posturais em relação à cabeça, tronco e membros inferiores, alterações na coluna vertebral
como anteriorização de cabeça, aumento da lordose lombar e anterversão pélvica.

CONCLUSOES
Ao final deste estudo conclui-se que houve alterações posturais em relação à cabeça, tronco e membros inferiores, alterações
na coluna vertebral como anteriorização de cabeça, aumento da lordose lombar e anterversão pélvica.

REFERENCIAS

ALMEIDA, V. P et al. Correlação entre função pulmonar, postura e composição corporal em pacientes com asma Revista
Portuguesa de Pneumologia.; 19(5): 204- 210, 2013 http://www.elsevier.pt/pt/revistas/revista-portuguesa-pneumologia-
320/artigo/correlacao-entre-funcao-pulmonar-postura-e-composicao-corporal-90226463 KAPANDJI IA. Fisiologia articular:
esquemas comentados de mecânica humana: tronco e coluna vertebral. 6ª.ed. São Paulo: Panamericana(#38)#894; 2008. P
142-184. MARQUES AP. Cadeias musculares: um programa para ensinar avaliação fisioterapêutica global. São Paulo. Editora
Manole(#38)#894; 2000. p. 15-22. LIU CY et al. The relationship between excursion of the diaphragm and curvatures of the
spinal column in mouth breathing children. J Pediatr (Rio J). 2008 ;84(2):171-177
www.scielo.br/pdf/jped/v84n2/v84n2a14.pdf

Página 147



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4288 Botânica 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2802457 - BRUNA CARVALHO DE VASCONCELOS 2 - Aprovado 1 - Poster 8,5

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO O Ensino de Morfologia Floral e Mecanismos de Polinização no Ensino Médio

INTRODUCAO

O ensino de Botânica sofre uma série de problemáticas como o desinteresse dos alunos por este conteúdo e a falta de aulas
práticas e de material didático voltado a este estudo. Aulas de campo em jardins, aulas práticas em laboratório, organização
de horta na escola e oficinas de aprendizagem, são metodologias eficazes para o ensino de Botânica e que para isso não é
preciso o uso de equipamentos ou locais sofisticados. São aulas que estimulam o aluno a observar o que está ao seu redor e
evitam que a Botânica continue sendo mal interpretada. As flores tem um papel relevante, pois são as responsáveis pela
reprodução das plantas superiores. Compreender os elementos e mecanismos relacionados à reprodução requer estudo
detalhado e aprimorado para o bom desenvolvimento do conteúdo. Conhecer, também, a importância e influencia das flores
na natureza faz parte do aprendizado de Botânica, porém, desenvolver este conteúdo requer métodos que estimulem os
alunos e os motivem ao estudo desse tema.

OBJETIVOS
- Desenvolver uma revisão bibliográfica sobre "Morfologia Floral e Mecanismos de Polinização"; - Analisar três livros didáticos
adotados no Ensino Médio, comparando a abordagem do tema; - Elaborar um Plano de Aula para o Ensino Médio sobre o
tema.

METODOLOGIA
A revisão da literatura foi realizada em consulta a livros científicos da área e artigos relacionados ao tema utilizando-se como
ferramenta de busca o Google Acadêmico. Para a elaboração do Plano de Aula para o Ensino Médio e para a análise do
material didático, foram consultadas obras adotadas no Ensino Médio atualmente.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O estudo das flores proposto neste trabalho tem importância, na medida que podemos demonstrar o papel dessa estrutura no
ciclo de vida das plantas, bem como sua relação com os animais e o meio em que eles vivem. Através da análise dos livros
adotados no Ensino Médio, nota-se que o conteúdo é bem compactado, porém de forma geral, os livros analisados apontaram
as principais características e distribuíram as informações de forma adequada.

REFERENCIAS

GÜLLICH, R. I. C. Os avanços da Botânica no início do século XXI: morfologia, fisiologia, taxonomia, ecologia e genética.
Conferências Plenárias e Simpósios do 57º Congresso Nacional de Botânica. Porto Alegre: Sociedade Botânica do Brasil,
2006. MELO, E. A.; ABREU, F. F.; ANDRADE, A. B.; ARAÚJO, M. I. O. Aprendizagem de botânica no ensino fundamental:
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TITULO
Triagem fitoquímica e avaliação dos potenciais antioxidante e fitotóxico de extratos etanólicos de folhas e caule de Magnolia
champaca (L.) Baill. ex Pierre (Magnoliaceae)

INTRODUCAO
Magnolia champaca, pertencente à família Magnoliaceae, popularmente é conhecida como magnólia amarela. É cultivada
como ornamental devido à beleza de suas flores e utilizada na medicina popular.

OBJETIVOS
O presente trabalho visou realizar a triagem fitoquímica e avaliação dos potenciais antioxidante e fitotóxico de extratos
etanólicos de folhas e caule de M. champaca.

METODOLOGIA

A triagem fitoquímica visou avaliar a presença de fenóis totais, flavonoides, quinonas, saponinas, alcaloides e açúcares. Os
testes de atividade fitotóxica e antioxidante foram realizados em triplicada, e com os extratos em concentrações a 0,1, 0,5 e
1,0 %. Nos testes de atividade fitotóxica utilizaram-se placas de Petri com 4,0 mL de extrato e, após a eliminação do solvente,
foram acrescentados 3,5 mL de água destilada e 20 aquênios de alface (Lactuca sativa L). As placas ficaram sob luz
constante e temperatura ambiente durante sete dias. A porcentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação
(IVG) foram avaliados no 1º, 4º e 7º dias, e no último foi medido o comprimento dos eixos hipocótilo-radiculares e das folhas
das plântulas de alface. Nos testes de atividade antioxidante utilizaram-se tubos de ensaio contendo 3,0 mL de DPPH e 30 µL
de extrato. Os tubos foram mantidos no escuro e após 30 minutos foi realizada a leitura das amostras em espectrofotômetro
a 517 nm. Os valores de absorbância foram interpretados em percentuais de atividade antioxidante (AA %).

RESULTADOS

CONCLUSOES
Este trabalho pode demonstrar que tanto o extrato de caule como de folhas de Magnolia champaca tem potenciais fitotóxico
e antioxidante, e podem ser um ponto de partida para o isolamento de compostos úteis no desenvolvimento de herbicidas
naturais e suplementos alimentares.

REFERENCIAS

HOSSAIN, M.M.; JAHANGIR, R.; RAQUIBUL HASAN, SM.; AKTER, R.; AHMED, T.; ISLAM, M.I.; FARUQUE, A. 2009. Antioxidant,
analgesic and cytotoxic activity of Michelia champaca Linn. leaf. S. J. Pharm. Sci. 2: 1-7. LEE, S.W.; WENDY, W.; JULIUS,
Y.F.S.; DESY, F.S. 2011. Characterization of antimicrobial, antioxidant, anticancer property and chemical composition of
Michelia champaca seed and flower extracts. S. J. Pharm. Sci. 4: 19-24. MATOS, F.J.A. 1997. Introdução à fitoquímica
experimental. UFC Edições, Fortaleza. MENSOR, L.L.; MENEZES, F.S.; LEITÃO, G.G.; REIS, A.S.; SANTOS, T.C.D.; COUBE, C.S.;
LEITÃO, S.G. 2001. Screening of Brazilian plant extracts for antioxidant activity by the use of DPPH free radical method.
Phytoth. Res. 15: 127-130. MURAKAMI, C.; CARDOSO, F.L.; MAYWORM, M.A.S. 2009. Potencial fitotóxico de extratos foliares
de Aloe arborescens Miller (Asphodelaceae) produzidos em diferentes épocas do ano. Acta Bot. Bras. 23: 111-117. SALGADO,
P.R. Fenóis totais no cafeeiro em razão das fases de frutificação e do clima. 60f. Dissertação (Mestrado em Agronomia –
Concentração: Fitotecnia). Universidade de São Paulo. Piracicaba. 2004.
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TITULO
REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA NO PÓS OPERATÓRIO DOS CÃES DIAGNOSTICADOS COM RUPTURA DO LIGAMENTO
CRUZADO CRANIAL

INTRODUCAO

A Ruptura do Ligamento Cruzado Cranial (RLCCr) é uma das causas mais frequentes de claudicação em cães. O diagnóstico
se dá através do histórico e avaliação física do paciente, no qual dois importantes testes são realizados: gaveta cranial e
compressão tibial. O tratamento consiste em procedimento cirúrgico e a técnica de escolha é determinada pelo médico
veterinário, sendo indicada a reabilitação fisioterápica no pós operatório a fim de acelerar o processo de recuperação e
impedir a impotência funcional do membro acometido. A fisioterapia consiste em diversas técnicas que visam proporcionar
melhor qualidade de vida aos animais que possuem algum distúrbio musculoesquelético.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do protocolo de reabilitação através dos resultados obtidos entre o
grupo de cães que recebeu tratamento fisioterápico imediato pós-cirurgia extracapsular de reconstrução do ligamento
cruzado cranial (GR) e o grupo de cães que não passou por tratamento fisioterápico (GNR).

METODOLOGIA

O protocolo consistiu em aplicação de crioterapia e sessões de fisioterapia. Os proprietários foram orientados a realizar
compressas com gelo na articulação fêmoro-tibio-patelar a cada oito horas, nas primeiras setenta e duas horas a fim de
prevenir a formação de edema local. Após esse procedimento, os pacientes iniciaram as sessões de fisioterapia duas vezes
por semana, no qual consistiam em eletroterapia, proporcionando alívio imediato da dor; exercícios de alongamento passivo e
massagem para alívio da dor e redução da tensão muscular. Em todas as sessões, os proprietários eram instruídos a realizar
caminhadas curtas e exercícios de sentar e levantar com seus cães a fim de fortalecer a musculatura e prevenir desvios de
postura. Ao final de todas as sessões, os cães foram avaliados a partir do escore de claudicação, que varia de 0-5, ao realizar
caminhadas e corridas de curta duração, e tempo de descarga e deambulação do membro.

RESULTADOS

Os animais do GR apresentaram descarga do membro afetado nos primeiros 4 dias de pós-operatório, com presença de
impotência funcional que foi diminuindo ao longo das sessões. Sua média do tempo de deambulação foi de 19 dias, já o GNR
apresentou deambulação cerca de 38 dias após o procedimento cirúrgico. A média do escore de claudicação do GR também
foi melhor, tendo como resultados escore 1 e 2 respectivamente. Trabalhos anteriores relatam que a fisioterapia pós reparo
de RLCCr auxilia na amplitude dos movimentos articulares, melhora o grau de apoio e funcionalidade do membro, resultados
que foram visualizados nos animais pertencentes ao GR que apresentaram menor tempo de recuperação por ter realizado a
eletroterapia, que através da boa analgesia promovida, facilitou a manipulação do membro no momento da cinesioterapia,
estimulando assim, seu apoio precoce ao solo.

CONCLUSOES
Foi possível observar que a fisioterapia auxiliou na recuperação do pós-cirúrgico de RLCCr proporcionando retorno mais
rápido à funcionalidade do membro e estabelecendo qualidade de vida ao animal.

REFERENCIAS
FOSSUM, T. W. et al. Cirurgia de Pequenos Animais, 3 ed. São Paulo: Roca, 2008. LEVINE, D. et al. Reabilitação e fisioterapia
na prática de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2008.
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TITULO
SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE LABORAL: PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES NA IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES
ORGANIZACIONAIS DO TRABALHO

INTRODUCAO

Uma das causas de grande relevância das doenças e dos acidentes do trabalho são os fatores organizacionais do trabalho.
Segundo o conceito de Promoção de Saúde, os integrantes de uma comunidade devem ter maior controle sobre a
identificação das suas aspirações, satisfação das necessidades e modificação favorável do meio ambiente, atingindo assim
um estado de completo bem-estar físico, mental e social. As dificuldades para desenvolver trabalhos que abordam a
organização do trabalho como a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e o Estudo de Clima Organizacional, por se tratarem
de trabalhos analíticos, custosos e demorados, e ainda, desenvolvidos por profissionais especialistas, conduzem a uma
situação contrária ao conceito da Promoção da Saúde.

OBJETIVOS

Avaliar a percepção dos trabalhadores quanto à facilidade em identificar os fatores organizacionais do trabalho relacionados
à sua saúde e segurança no ambiente laboral. Avaliar a facilidade dos trabalhadores na interpretação das questões e na
escolha das respostas do instrumento de pesquisa quanto aos fatores organizacionais do trabalho com as características
sociodemográficas da população de trabalhadores.

METODOLOGIA

A pesquisa é de caráter observacional, transversal, descritiva e analítica. Envolvendo quatro empresas, três prestadoras de
serviço em São Bernardo do Campo (SP) e uma fabricante de acessórios ergonômicos em Guarulhos (SP). Amostra
constituída de 143 trabalhadores; coleta de dados ocorreu entre Janeiro e Março de 2014. O instrumento de pesquisa foi um
questionário desenvolvido pelo próprio pesquisador do tipo fechado e estruturado, contemplando as variáveis: processo
trabalho; característica humana; maquinários, equipamentos e materiais.

RESULTADOS

Quando analisados os resultados quanto aos fatores organizacionais relacionados ao trabalho em cada uma das três
dimensões (processo de trabalho, característica humana e maquinários, equipamentos e materiais), avaliando a relação entre
o grupo de trabalhadores com tempo de trabalho na empresa (#60)= 5 anos com o grupo (#62) 5 anos no grau de facilidade
na interpretação das questões e na escolha da resposta utilizando o Teste de Mann-Whitney (z) não se encontrou significância
estatística; quando analisadas individualmente as 33 questões, avaliando uma possível relação também entre o grupo de
trabalhadores com tempo de trabalho na empresa (#60)= 5 anos com o grupo (#62) 5 anos no grau de facilidade na
interpretação das questões e na escolha da resposta utilizando o Teste Quiquadrado (X²) e o Teste Exato de Fisher (p)
novamente não se encontrou significância estatística.

CONCLUSOES
Sendo assim, as questões foram interpretadas com facilidade pelos trabalhadores, que não encontraram dificuldades na
escolha das respostas do instrumento de pesquisa quanto aos fatores organizacionais relacionados ao trabalho.

REFERENCIAS
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promoção da saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002. BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO. SECRETARIA DE INSPEÇÃO
DO TRABALHO. Norma regulamentadora no. 17 - Ergonomia. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2007. DEJOURS,
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P. Educação e mudança. 34 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
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TITULO Adaptações de Exercícios Respiratórios em Crianças Utilizando a Terapia Assistida por Animais - Estudo de Caso

INTRODUCAO

A fisioterapia respiratória pode atuar na prevenção de patologias que acometem o pulmão como no tratamento das mesmas
usando técnicas e exercícios terapêuticos que visam estabelecer um padrão respiratório funcional, melhorar a ventilação e
eliminar secreções acumuladas, facilitando a troca gasosa e mantendo a mobilidade torácica. Para eliminar as secreções são
utilizadas as manobras de higiene brônquica, os exercícios de reexpansão pulmonar tem como objetivo aumentar o volume
pulmonar. As doenças e infecções respiratórias agudas são uma das causas mais comuns de internação e mortalidade em
crianças menores de quatro anos de idade e são normalmente muito acometidas por problemas respiratórios e durante o
tratamento as vezes perdem o foco ou o interesse no exercício, a Terapia Assistida por Animais (TAA) pode auxiliar como
estimulo para a realização do exercício, já que as crianças se adaptam com mais rapidez aos animais, facilitando a
intervenção por meio da TAA, que foi descrita pela primeira vez na Bélgica, no século IX, auxiliando pessoas com algum tipo
de incapacidade. A TAA é uma intervenção onde o animal é parte integrante da terapêutica, os animais utilizados devem ser
devidamente habilitados e treinados para tal realização e seu objetivo é trazer a melhoria da função física, social, emocional e
cognitiva dos pacientes.

OBJETIVOS Este trabalho teve por objetivo a adaptação de técnicas respiratórias em crianças utilizando a terapia assistida por animais.

METODOLOGIA

As manobras adaptadas foram: o freno labial, a vibração torácica, a estimulação costal e inspirações fracionadas. Para isso
foi utilizado um cachorro, já treinado, da raça Shitzu, de cinco anos, para adaptar as técnicas em uma criança do gênero
masculino de quatro anos de idade. Foi feita uma comparação, por meio de uma ficha de avaliação, entre as manobras e
técnicas realizadas com o cachorro e sem o cachorro.

RESULTADOS Os resultados mostraram que a criança ficou mais focada e entretida nas atividades realizadas em conjunto com o cachorro.

CONCLUSOES
Concluiu-se que foi possível a adaptação dos exercícios respiratórios na criança com o auxilio da TAA, a mesma se mostra
como um bom motivador para a criança durante o atendimento, deixando-o mais divertido.

REFERENCIAS
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Terapia e animais. São Paulo: Noética, 2005. 55-234p EVANS, N. GRAY C. The Practice and Ethics of Animal-Assisted Therapy
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FINE, A.H. Animal Assisted Therapy: theoretical foundations and guidelines for practice. San Diego: Academic Press, 2006.
534p ODENDAAL, J.S.J. Animal - Assisted Theraphy - magic or medicine? Journal of psychosomatic research. v.49, n.4, p.275-
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Sarvier, 2006. 397p.

Página 152



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4298 Enfermagem 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2338246 - CAROLINE HESSEL ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster 10

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosa Kazuye Koda D Amaral

TITULO PERFIL DO DETENTO COM TUBERCULOSE E O TRATAMENTO NAS UNIDADES PRISIONAIS.

INTRODUCAO
A tuberculose é um problema de saúde pública que, merece uma atenção especial de profissionais de saúde e da sociedade
como um todo. Em algumas populações, como as privadas de liberdade, ela constitui um serio risco, sem o controle da
tuberculose nas prisões não seria possível controlar a doença fora delas.

OBJETIVOS
Conhecer o perfil dos detentos com tuberculose e o tratamento bem como as razões que levam as prisões a terem uma taxa
elevada de prevalência da doença nesses locais.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica, desenvolvida na base de dados bibliográficos LILACS e SciELO, utilizando os descritores de saúde:
Tuberculose e Prisões, no período de 2004 a 2014. Foram identificados vinte e seis documentos, destes foram selecionados
nove artigos, duas teses, um Relatório da UNESCO e um Editorial por estarem relacionados com o objetivo proposto.

RESULTADOS

Os estudos evidenciaram que a tuberculose nas prisões ocorre em adultos jovens, do sexo masculino e de cor branca.
Encontrou-se um baixo nível educacional, uma população que é advinda de comunidades marginais, que aumentam o risco
para a doença. A forma pulmonar foi a mais frequente e dois sintomas clínicos são predominantes, a tosse e a expectoração,
a AIDS foi a comorbidade mais encontrada. Histórias de tratamentos anteriores são comuns, a maioria dos portadores da
tuberculose já havia realizado. Por características próprias, esta população tem dificuldades de acesso aos serviços de saúde,
o que contribui para o retardo no diagnóstico e para a disseminação da doença. Intervenções com ênfase em resultados em
curto prazo são privilegiadas, por exemplo, a busca pelo alívio dos sintomas. Nos casos que foi aplicado o tratamento
diretamente observado, não houve abandono e a cura foi alcançada.

CONCLUSOES

Os estudos permitem conhecer o perfil dos detentos com tuberculose e como é realizado o tratamento nas unidades
prisionais, que muitas vezes não é o ideal, em contrapartida mostra qual seria o adequado que é o supervisionado.
Evidenciando também as razões pelas quais esses locais têm uma alta prevalência, uma delas é pelo próprio perfil, pelos
fatores de risco e/ou estilo de vida e pelas condições inadequadas de meio ambiente encontradas nas prisões.
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TITULO Avaliação oftalmológica para diagnóstico de catarata em aves silvestres

INTRODUCAO

A medicina de aves silvestres tem evoluído pelo referido aumento do interesse sobre esses animais criados em cativeiro para
estimação (GROSKIN, 1994). A visão é um dos principais sentidos pelo qual a maioria dos animais tem a percepção do
ambiente externo (ZUCCA, 2002). A opacificação do cristalino, denominada catarata, é uma das principais afecções que
levam ao prejuízo da visão e consequentes prejuízos aos hábitos comportamentais das aves (PIÑEIRO, 2010). Diversas
etiologias têm sido implicadas à catarata, nas aves pode ter origem por trauma, senilidade, doença metabólica ou até mesmo
congênita, como pode ser visto em canários (MONTIANI-FERREIRA, 2006). A afecção é de tratamento cirúrgico, não há
medicação tópica, sistêmica ou intraocular que impeça sua progressão (LAUS, 2008).

OBJETIVOS
Realizar o diagnóstico de catarata e sua prevalência nas aves silvestres pertencentes ao setor extra do Parque Zoológico
Municipal Quinzinho de Barros.

METODOLOGIA
A avaliação oftálmológica foi composta pela inspeção do globo ocular e anexos, biomicroscopia, oftalmoscopia indireta e
direta, a eletrorretinografia e ultrassonografia seriam aplicadas nas aves diagnosticadas com catarata no estágio a partir de
matura onde tivesse a indicação de cirurgia.

RESULTADOS

Foram avaliadas 80 aves de diferentes espécies pertencentes as ordens Psittaciformes, Falconiformes, Accipitriformes,
Strigiformes, Galliformes e Piciformes. Dentre as aves avaliadas 14 indivíduos apresentaram catarata classificada em
diferentes estágios, o índice de prevalência foi de 17% dos indivíduos. A catarata de classificação incipiente foi a de maior
ocorrência representada por 78,4% (n=11) dos indivíduos, seguida da catarata imatura que foi de 21,3% (n=3). A
complexidade da classificação da catarata em aves se dá ao fato da sua variedade de possibilidades etiológicas (MONTIANI-
FERREIRA, 2006; PIÑEIRO et al., 2010) e a falta do histórico de origem dos animais recebidos nas instituições.

CONCLUSOES
Embora sejam animais de cativeiro a visão é de extrema importância para essas aves, o acompanhamento oftalmológico é
indicado para que as afecções sejam diagnosticadas e estadeadas, afim que e as intervenções medicamentosa ou cirúrgica
sejam realizadas no momento adequado evitando prejuízos visuais e consequentemente dos hábitos das aves.
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TITULO MORTALIDADE INFANTIL: PRINCIPAIS CAUSAS EVITÁVEIS

INTRODUCAO
Podem-se considerar óbitos evitáveis aqueles que por determinadas ações de saúde podem ser prevenidos, estes não
deveriam acontecer pela possibilidade de prevenções, tratamentos e intervenções. Serviços de saúde de boa qualidade e
acessíveis junto com medidas sanitárias apropriadas podem exercer um papel de redução da mortalidade infantil.

OBJETIVOS
Identificar as principais causas de morte evitáveis em crianças menores de um ano de vida e relacionar com intervenções e
tratamentos possíveis dentro do sistema de saúde pública.

METODOLOGIA
Realizada revisão da literatura com busca em artigos nas bases de dados LILACS e SciELO, utilizando como critério para a
composição da pesquisa as palavras chaves Mortalidade Infantil e Mortes evitáveis, com artigos exclusivamente na língua
portuguesa, publicados entre os anos de 2002 a 2014.

RESULTADOS

Foi desenvolvida sob a coordenação da Secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde a Lista Brasileira de Causas
de Mortes Evitáveis, apresentando dados relevantes, esta lista foi desenvolvida com base em lista disponíveis no Brasil e no
mundo, considerando avanços na assistência à saúde publica no Brasil e potencial de intervenção do SUS de acordo com
princípios e tecnologias atuais 8. A mortalidade neonatal precoce é considerada o item de difícil redução na composição da
lista de mortalidade infantil devido à importância de elevada atenção de maior complexidade à gestação, ao parto e ao recém-
nascido. Apesar do declínio da mortalidade pós-neonatal por causas evitáveis nos últimos anos, é perceptível que os números
ainda são altos, sendo possível observar a baixa efetividade dos serviços de assistência à saúde infantil.

CONCLUSOES

Foi possível observar causas de morte evitáveis em crianças menores de um ano de vida e que apesar da redução do número
de óbitos infantis estas causas evitáveis ainda são necessárias ações de saúde para prevenir estas mortes, principalmente
ações no sistema básico de saúde, como ações de vacinação, realização de consultas de pré-natal, visitas domiciliares a
gestantes e puérperas e grupos educativos.

REFERENCIAS

1. Malta DC, Duarte EC, Escalante JJC, Almeida MF, Sardinha LMV, Marcário EM, Monteiro RA, Neto OLM. Mortes evitáveis em
menores de um ano, Brasil, 1997 a 2006: contribuições para a avaliação de desempenho do Sistema Único de Saúde. Cad
Saúde Pública. 2007 16(4):233-244. 2. Caldeira PC, França E, Perpétuo IHO, Goulart EMA. Evolução da mortalidade infantil por
causas evitáveis, Belo Horizonte, 1984-1998. Rev Saúde Pública. 2005, 39(1):67-74. 3. Malta DC, Sardinha LMV,Moura L,
Lansky S, Leal MC, Szwarcwald CL, França E, Almeida MF, Duarte EC. Atualização da lista de causas de mortes evitáveis por
intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil Epidemiol. Serv. Saúde. 2010, 19(2):173-176
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Eliana de Oliveira Serapicos

TITULO A Observação de Aves como ferramenta para o Ensino de Biologia

INTRODUCAO

As aves são os animais mais conhecidos e presentes na vida da população brasileira por apresentarem uma grande
diversidade de cantos e cores. Durante o seu desenvolvimento, o aluno estabelece diversas relações com o Reino Animal,
estas são diversas e ampliam o processo de ensino-aprendizagem. Desta maneira, é importante que o ensino de aves seja
capaz de desenvolver nos alunos a percepção da existência de animais em seu entorno, sendo necessária a preservação do
ambiente, para que homens e animais possam conviver em equilíbrio.

OBJETIVOS
- Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema Classe Aves - Realizar uma análise conceitual de três livros didáticos
utilizados no ensino médio - Elaborar um plano de aula com o tema "A Observação de Aves como ferramenta para o Ensino de
Biologia.

METODOLOGIA
Para a realização da análise dos livros didáticos foram utilizados três livros de Ensino Médio, considerando aspectos
conceituais e ilustrativos, assim como a adequação do conteúdo. Para a elaboração do plano de aula foi realizada uma
revisão bibliográfica baseada em livros de Ensino Superior e artigos científicos.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O Brasil possui uma rica diversidade de aves, estas são de grande importância para as relações e equilíbrios ecológicos. O
estudo de aves proposto neste trabalho possui grande importância não só para a avifauna local, como para todas as
interações relacionadas a ela que de alguma forma colaboram com as grandes interações da natureza. Por meio da análise
dos livros didáticos empregados no Ensino Médio foi possível perceber que o conteúdo abordado em sala de aula ainda é
nitidamente superficial e encontra-se muitas vezes fora da realidade do aluno, o que pode tornar a disciplina cansativa e
muitas vezes desinteressante. Aproximar o conteúdo da disciplina com a realidade vivida pelos alunos pode ser um método
eficaz para o aprendizado e interesse do aluno não só pelas aves, mas por toda a dinâmica e interações dos seres vivos.
Dessa maneira, é possível idealizar junto aos alunos medidas incentivem ações de proteção à natureza.

REFERENCIAS

ARGEL-DE-OLIVEIRA, M. M., 1996. Subsídios para a atuação de biólogos em Educação Ambiental. O uso de aves urbanas em
educação ambiental. Mundo da Saúde, 20(8): 263-270. BRASIL. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias.
Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica: Orientações Curriculares
para o Ensino Médio, volume 2, 135 p. 2006. CBRO - Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2014) Listas das aves do
Brasil, 11ª Edição, 1/1/2014. Disponível em (#60)http://www.cbro.org.br(#62). Acesso em: 21 de setembro de 2014.
DEVELEY, P. F; ENDRIGO, E. Aves da grande São Paulo. São Paulo: Aves e Foto, 2011 ESPÍNOLA, C., R. R. Aves na escola,
análise de livros didáticos do ensino fundamental. Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2007. HICKMAN, C.
P.; ROBERTS, L. S.; KEEN, S. L.; EISENHOUR, D. J.; LARSON, A.; I’ANSON, H. Princípios Integrados de Zoologia. 15ª Edição. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. POUGH, F. H.; HEISER, J. B.; MCFARLAND, W. N. A vida dos vertebrados. 4ª Edição. São
Paulo: Atheneu, 2008.
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Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Tema: Educação Inclusiva: A Inclusão do deficiente auditivo na rede pública municipal - Cidade de São Paulo

INTRODUCAO

A escolha do tema educação inclusiva para surdos na escola regular, deu-se a partir da reflexão sobre as discussões e
polêmicas entre muitos estudiosos, profissionais e familiares que buscam uma melhor qualidade de ensino para esses
alunos. Sobre este tema é pertinente questionar: Como os profissionais da escola regular se preparam para receber o aluno
deficiente auditivo? Como o aluno ouvinte se prepara para receber o deficiente auditivo em sala de aula? Por que a inclusão
ainda não é uma realidade satisfatória? Como sair da teoria e transformar o processo de inclusão dos deficientes auditivos
em prática? Justifica-se o estudo deste assunto, ao observar a importância da inclusão de qualidade para os alunos
deficientes auditivos e a interação com os ouvintes na escola regular.

OBJETIVOS
O objetivo principal deste estudo é analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, a importância da inclusão do deficiente
auditiva no ensino regular. Além disso, verificar a atuação do educador neste processo de ensino aprendizagem.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos. Também foi utilizada
a legislação educacional que trata do assunto.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Partindo das análises obtidas com as pesquisas teóricas, foram consideradas as seguintes conclusões: Um dos fatores mais
essenciais ao ser humano é a comunicação, porque é através dela é que acontece a interação entre o indivíduo e o mundo. Se
não houver essa possibilidade não haverá a troca de conhecimentos e sentimentos que acarreta a evolução individual. Apesar
da existência de diversas leis e documentos criados especialmente para discutir e legislar sobre o assunto estas não tem sido
suficientes para um atendimento de qualidade. Essa foi à razão deste trabalho, mostrar um pouco do muito que esta
acontecendo por aqui mesmo em nosso país.

REFERENCIAS

FERREIRA, J. R. Educação especial, inclusão e política educacional: notas brasileiras. In: DAVID, R. (Org.). Inclusão e
educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2006. SADÃO, O. A.S; MOSCA, G. C. R. Inclusão
escolar: as contribuições da educação especial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008. BUENO, J. G. S. A inclusão de alunos
deficientes auditivos nas classes comuns do ensino regular. São Paulo: Temas desenvolv, 2001. p. 9: 21-7.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tatiana da Silva Calsavara

TITULO Tema: Educação Inclusiva: A Inclusão do deficiente auditivo na rede pública municipal - Cidade de São Paulo

INTRODUCAO

A escolha do tema educação inclusiva para surdos na escola regular, deu-se a partir da reflexão sobre as discussões e
polêmicas entre muitos estudiosos, profissionais e familiares que buscam uma melhor qualidade de ensino para esses
alunos. Sobre este tema é pertinente questionar: Como os profissionais da escola regular se preparam para receber o aluno
deficiente auditivo? Como o aluno ouvinte se prepara para receber o deficiente auditivo em sala de aula? Por que a inclusão
ainda não é uma realidade satisfatória? Como sair da teoria e transformar o processo de inclusão dos deficientes auditivos
em prática? Justifica-se o estudo deste assunto, ao observar a importância da inclusão de qualidade para os alunos
deficientes auditivos e a interação com os ouvintes na escola regular.

OBJETIVOS
O objetivo principal deste estudo é analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, a importância da inclusão do deficiente
auditiva no ensino regular. Além disso, verificar a atuação do educador neste processo de ensino aprendizagem.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos. Também foi utilizada
a legislação educacional que trata do assunto.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Partindo das análises obtidas com as pesquisas teóricas, foram consideradas as seguintes conclusões: Um dos fatores mais
essenciais ao ser humano é a comunicação, porque é através dela é que acontece a interação entre o indivíduo e o mundo. Se
não houver essa possibilidade não haverá a troca de conhecimentos e sentimentos que acarreta a evolução individual. Apesar
da existência de diversas leis e documentos criados especialmente para discutir e legislar sobre o assunto estas não tem sido
suficientes para um atendimento de qualidade. Essa foi à razão deste trabalho, mostrar um pouco do muito que esta
acontecendo por aqui mesmo em nosso país.

REFERENCIAS

FERREIRA, J. R. Educação especial, inclusão e política educacional: notas brasileiras. In: DAVID, R. (Org.). Inclusão e
educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2006. SADÃO, O. A.S; MOSCA, G. C. R. Inclusão
escolar: as contribuições da educação especial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008. BUENO, J. G. S. A inclusão de alunos
deficientes auditivos nas classes comuns do ensino regular. São Paulo: Temas desenvolv, 2001. p. 9: 21-7.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudia Dias Ollay

TITULO ERGONOMIA: PROCESSO DE ESCOVAR CABELO NO SALÃO

INTRODUCAO

A demanda teve sua origem no atendimento da Norma Regulamentadora 17, que visa a estabelecer parâmetros que permitam
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A pesquisa justifica-se pelo fato da tarefa de escovar cabelo no
salão ser de sobrecarga postural em coluna vertebral e membros inferiores.

OBJETIVOS
Apresentar o processo de trabalho, a tarefa e atividades de escovar o cabelo no salão; detectar riscos ergonômicos existentes
na tarefa de trabalho; verificar os tipos de adoecimentos que podem surgir desse processo; identificar as causas dos riscos
ergonômicos e apresentar recomendações ergonômicas para melhoria do processo de trabalho.

METODOLOGIA

A pesquisa é de campo de caráter observacional e descritiva. Realizada em uma microempresa de caráter “informal” no
período de Março a Maio de 2014. A observação foi realizada pelos pesquisadores com auxílio de câmera fotográfica, em
seguida a observação foi criteriosamente registrada em controle de observação. A microempresa “informal” permitiu a
realização da pesquisa e concedeu carta de autorização.

RESULTADOS

A tarefa de escovar cabelo no salão divide-se em 7 atividades; sendo que o processo é de aproximadamente 1 hora para cada
cliente com cabelo curto. Os riscos ergonômicos mais evidenciados foram os biomecânicos, mais especificamente, as
posturas inadequadas, repetitividade e compressão mecânica durante todo o processo; os riscos organizacionais levantados
estão relacionados a pressão dos clientes para que o cabelereiro alcance um ótimo resultado, além de hora extra para o
cumprimento de atendimentos e os riscos cognitivos verificados estão relacionados a manutenção de atenção continuada
junto ao cliente para não perder o foco no pedido do cliente. As causas dos riscos ergonômicos estão relacionadas ao
mobiliário inadequado mobiliário inadequado, como lavatório e cadeira do cliente sem regulagem de altura e prateleira alta
para colocação de produtos e instrumentos de trabalho; instrumentos de trabalho (secador, prancha e escova) não
confortáveis no movimento de pega e manuseio; ambiente de trabalho inadequado, como, ruído do secador de cabelo e
iluminação insuficiente; jornada de trabalho excessiva, principalmente aos sábados para o cumprimento de atendimento e
exigência dos clientes; exigência de trabalho em pé e repetitividade durante a tarefa, devido o próprio processo de trabalho e
atenção continuada durante toda a tarefa, justamente pelo fato de ter que satisfazer o cliente.

CONCLUSOES

O estudo evidenciou a necessidade adequar lavatório e cadeira do cliente com regulagem de altura, conforme solicita a NR 17,
adequar os instrumentos de trabalho (secador, prancha e escova) para modelos ergonômicos (mais leves e pega anatômica),
realizar um estudo quantitativo quanto a medição de ruído e iluminação, adequar o número de trabalhadores e diminuir a
carga horária de trabalho, principalmente aos sábados e implementar pausa de 10 min. entre um cliente e outro, e ainda,
intercalar manuseio de cabelo curto com cabelo longo.

REFERENCIAS
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora No. 17. 2.ed. Brasília: 2002. 101
p. RAMOS, J. M. P. Biossegurança em estabelecimento de beleza e afins. São Paulo: Atheneu, 2009.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudia Dias Ollay

TITULO ERGONOMIA: PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAL

INTRODUCAO

A demanda teve sua origem no atendimento da Norma Regulamentadora 17, que visa a estabelecer parâmetros que permitam
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A pesquisa justifica-se por ser o processo de produção de ovos de
páscoa artesanal uma tarefa que pode desencadear impactos na saúde do trabalhador, principalmente, quadros dolorosos em
coluna, braços e pernas; além de que em muitas situações o trabalho é informal, realizado na própria casa do trabalhador que
não possui orientações de como adaptar sua casa para um ambiente de trabalho saudável e seguro.

OBJETIVOS

Apresentar o processo de trabalho, a tarefa e atividades da produção de ovos de páscoa artesanal; detectar os riscos
ergonômicos existentes na tarefa de trabalho; verificar os tipos de adoecimentos que podem surgir desse processo;
identificar as causas dos riscos ergonômicos e apresentar recomendações ergonômicas para melhoria do processo de
trabalho.

METODOLOGIA

A pesquisa é de campo de caráter observacional e descritiva. Realizada em uma microempresa de caráter “informal” no
período de Março a Maio de 2014. A observação foi realizada pelos próprios pesquisadores com auxílio de câmera
fotográfica, em seguida toda a observação foi criteriosamente registrada em controle de observação. A microempresa
“informal” permitiu a realização da pesquisa e concedeu carta de autorização.

RESULTADOS

A tarefa de produção de ovos de páscoa artesanal divide-se em 11 atividades; sendo que o processo todo dura em média
01hora e 36 minutos para cada ovo de páscoa produzido. Os riscos ergonômicos prevalentes no ambiente de trabalho foram
os biomecânicos, como postura inadequada da coluna e mãos, além de longa permanência na posição em pé, repetitividade
nos braços e compressão mecânica nas mãos; os riscos ergonômicos organizacionais mais evidenciados foram equipe de
trabalho reduzida e longas horas de trabalho, sem pausa; e por fim, como risco ergonômico cognitivo a atenção continuada
durante toda a tarefa. As causas dos riscos ergonômicos estão relacionadas ao mobiliário inadequado (mesa de trabalho
baixa e assento “poof” baixo e sem apoio para as costas); ambiente de trabalho inadequado (pequeno e não confortável);
jornada de trabalho excessiva, cerca de 20 horas (trabalho sazional); exigência de trabalho em pé e repetitividade durante a
tarefa, devido o próprio processo de trabalho; atenção continuada durante toda a tarefa, e ausência de um sistema de controle
de pedidos e entrega dos produtos acabados.

CONCLUSOES

O estudo evidenciou a necessidade de troca da mesa e do assento de trabalho, conforme solicita a NR 17; adequação do
ambiente de trabalho para realizar as atividades, de forma que seja maior e mais confortável; adequação do número de
trabalhadores e diminuição da carga horária de trabalho; implementação de rodízio e pausa no processo de trabalho e
implementação de um sistema de controle de pedidos e entrega dos produtos acabados.

REFERENCIAS
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora No. 17. 2.ed. Brasília: 2002. 101
p. DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blücher, 2004.

Página 160



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4313 Engenharia de Produção 0 - Iniciação Científica 2 - Relato de Experiência

Autor Status Apresentação Nota
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudia Dias Ollay

TITULO ERGONOMIA: PROCESSO DE ESCOVAR CABELO NO SALÃO

INTRODUCAO

A demanda teve sua origem no atendimento da Norma Regulamentadora 17, que visa a estabelecer parâmetros que permitam
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A pesquisa justifica-se pelo fato da tarefa de escovar cabelo no
salão ser de sobrecarga postural em coluna vertebral e membros inferiores.

OBJETIVOS
Apresentar o processo de trabalho, a tarefa e atividades de escovar o cabelo no salão; detectar riscos ergonômicos existentes
na tarefa de trabalho; verificar os tipos de adoecimentos que podem surgir desse processo; identificar as causas dos riscos
ergonômicos e apresentar recomendações ergonômicas para melhoria do processo de trabalho.

METODOLOGIA

A pesquisa é de campo de caráter observacional e descritiva. Realizada em uma microempresa de caráter “informal” no
período de Março a Maio de 2014. A observação foi realizada pelos pesquisadores com auxílio de câmera fotográfica, em
seguida a observação foi criteriosamente registrada em controle de observação. A microempresa “informal” permitiu a
realização da pesquisa e concedeu carta de autorização.

RESULTADOS

A tarefa de escovar cabelo no salão divide-se em 7 atividades; sendo que o processo é de aproximadamente 1 hora para cada
cliente com cabelo curto. Os riscos ergonômicos mais evidenciados foram os biomecânicos, mais especificamente, as
posturas inadequadas, repetitividade e compressão mecânica durante todo o processo; os riscos organizacionais levantados
estão relacionados a pressão dos clientes para que o cabelereiro alcance um ótimo resultado, além de hora extra para o
cumprimento de atendimentos e os riscos cognitivos verificados estão relacionados a manutenção de atenção continuada
junto ao cliente para não perder o foco no pedido do cliente. As causas dos riscos ergonômicos estão relacionadas ao
mobiliário inadequado mobiliário inadequado, como lavatório e cadeira do cliente sem regulagem de altura e prateleira alta
para colocação de produtos e instrumentos de trabalho; instrumentos de trabalho (secador, prancha e escova) não
confortáveis no movimento de pega e manuseio; ambiente de trabalho inadequado, como, ruído do secador de cabelo e
iluminação insuficiente; jornada de trabalho excessiva, principalmente aos sábados para o cumprimento de atendimento e
exigência dos clientes; exigência de trabalho em pé e repetitividade durante a tarefa, devido o próprio processo de trabalho e
atenção continuada durante toda a tarefa, justamente pelo fato de ter que satisfazer o cliente.

CONCLUSOES

O estudo evidenciou a necessidade adequar lavatório e cadeira do cliente com regulagem de altura, conforme solicita a NR 17,
adequar os instrumentos de trabalho (secador, prancha e escova) para modelos ergonômicos (mais leves e pega anatômica),
realizar um estudo quantitativo quanto a medição de ruído e iluminação, adequar o número de trabalhadores e diminuir a
carga horária de trabalho, principalmente aos sábados e implementar pausa de 10 min. entre um cliente e outro, e ainda,
intercalar manuseio de cabelo curto com cabelo longo.

REFERENCIAS
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora No. 17. 2.ed. Brasília: 2002. 101
p. RAMOS, J. M. P. Biossegurança em estabelecimento de beleza e afins. São Paulo: Atheneu, 2009.
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Marilia Gomes Ghizzi Godoy

TITULO
Política Pública da Secretaria da Cultura (Estado de São Paulo) em defesa da cultura indígena: Programa de Ação Cultural
(ProAC)

INTRODUCAO

O presente estudo será desenvolvido por meio da análise dos financiamentos promovidos pelo ProAC (Programa de Ação
Cultural). Este programa visa atender aos princípios da Constituição Federal Brasileira, a qual manifesta a preocupação com
resgate cultural indígena, despertando a necessidade da preservação de suas raízes culturais. Em 2006, foi criado o PAC
(Programa de Ação Cultural), a partir de 2007 o Programa de Ação Cultural passou a ser denominado ProAC, o qual tem por
objetivo destinar uma fração das verbas arrecadadas por meio do ICMS, à incentivos culturais. Entre as várias iniciativas de
proteção à cultura, um dos Editais ProAC articula a população indígena estadual. Há 29 terras indígenas no Estado de São
Paulo que já contam com algum tipo de reconhecimento por parte do governo e cerca de 93% da população corresponde a
etnia Guarani Mbya, os quais se tornaram destacados como sujeitos que lideram os programas selecionados pelo ProAC.

OBJETIVOS
A presente proposta objetiva o desenvolvimento de uma pesquisa que investigará os recursos recebidos, os benefícios e os
reflexos sociais proporcionados entre as Políticas Públicas Culturais e as populações que ainda se caracterizam por um
passado tradicional.

METODOLOGIA

O estudo será desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratória quantitativa e qualitativa, tendo como objeto
epistemológico a utilização de recursos cedidos através das políticas públicas culturais do Estado de São Paulo em prol da
manutenção da cultura indígena. O tema abordado compreende: pesquisa documental sobre bibliografia, abrangendo o
universo das populações indígenas e da cultura Mbya; caracterização dos dados presentes na Secretaria Estadual de Cultura,
através de descritivos do Edital ProAC no período de 2010 a 2014. Pretende-se desenvolver uma pesquisa de campo para
observação in loco dos projetos desenvolvidos nas aldeias do Estado de São Paulo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O projeto que aqui propomos está sendo elaborado no Programa de Mestrado em Ciências Humanas. Encontra-se em fase de
análise e a hipótese que o material de pesquisa sugere compreende os sentidos da resistência cultural das populações
indígenas e como as políticas públicas culturais, através do ProAC, tornam-se porta voz do que prevê a Constituição
Brasileira.

REFERENCIAS

BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1988). Capítulo III da educação, da cultura e do desporto. Cuche, Dennys. A noção de cultura nas
ciências sociais/Denys Cuche: tradução de Viviane Ribeiro. –Bauru: EDUSC, 1999. Ladeira, Maria Inês. O caminhar sob a luz:
território mbya à beira do oceano/ Maria Inês Ladeira. São Paulo: Editora UNESP, 2007. Il. Lima, Fabiana Pires de. A terra sem
males e as divindades; coordenação Marília G. Ghizzi Godoy . Nhande reko Ymaguare a’e a(#255)gua – nossa vida tradicional
e os dias de hoje: Índios Guarani Mbya. São Paulo: Terceira Margem, 2007. Valadão, Virgínia Marcos. Senhores destas terra:
os povos indígenas no Brasil: da colônia aos nossos dias/ Virginia Marcos Valadão, Gilberto Azanha; coordenação Maria
Helena Simões Paes, Marly Rodrigues. São Paulo: Atual, 1991. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Base
cartográfica geopolítica, sedes, estradas e rios, Terras Indígenas FUNAI e CPI (2013). São Paulo, 2010.
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TITULO HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO NA SAÚDE DO TRABALHADOR

INTRODUCAO

A Humanização nos serviços de saúde tem sido discutida nos grupos de trabalho das unidades de saúde. Há uma
preocupação em identificar se a Humanização e o Acolhimento dos profissionais da saúde tem sido uma realidade nos
setores gerenciais. A Politica Nacional de Humanização-PNH preconiza as práticas de gestão e de atenção em saúde. Na
perspectiva da humanização, isso corresponde à produção de novas atitudes por parte de trabalhadores, gestores e usuários.
A PNH propõe o acolhimento como conjunto de práticas à promoção da saúde, preocupando-se em incluir a saúde do
trabalhador da saúde como parte das metas do SUS e de seus parâmetros de avaliação. A proposta da humanização no
acolhimento gera condições adicionais para o surgimento de doenças ocupacionais, como a Síndrome de Burnout, que é um
risco para profissionais da saúde, iniciado com excessivos e prolongados estados de tensão, atingindo mais intensamente os
auxiliares de enfermagem, com consequente perda de qualidade no trabalho e distanciamento nas relações pessoais.
Discute-se: Como proporcionar aos trabalhadores da saúde um ambiente acolhedor e humanizado, que gere qualidade nos
serviços prestados atingindo o objetivo proposto de acolher o paciente de forma humanizada? A finalidade do levantamento
de diferentes abordagens sobre o tema poderão elucidar a importância das práticas de humanização e acolhimento na saúde
do trabalhador.

OBJETIVOS
Levantar e comparar a abordagem de diferentes autores sobre a importância da humanização e o acolhimento na saúde do
trabalhador.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de um referencial conceitual construído através da revisão literária em
que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada ao
tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores. Definimos
três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha comparativa
reflexiva em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O trabalho permitiu observar a similaridade das opiniões, ressaltando que o trabalho pode ser tanto fonte de criação e prazer,
quanto de adoecimento.É preciso cuidar de si para sustentar o cuidado com o outro, criar momentos e espaços nos serviços
de saúde para que o trabalhador possa refletir, compartilhar e reconstruir a experiência vivida no trabalho, dando significado a
sua prática cotidiana, se apropriando do seu fazer,ou seja a humanização e o acolhimento são práticas que devem ser
incorporadas aos trabalhadores.

REFERENCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. HumanizaSUS - Acolhimento com avaliação e classificação de risco: um paradigma ético-
estético no fazer saúde. Brasília, 2004 PIMENTA, T.A.M.; RIBEIRO, D. I.; et al. Saúde do profissional da área de saúde e
produção científica na Scielo: Revisão Integrativa; Rev. Enferm. UFPE, Recife, jul., 2013 SILVA, L.G.; ALVES M.S. O acolhimento
como ferramenta de práticas inclusivas da saúde, Rev. APS, v. 11, n. 1, p. 74 – 84, jan./mar. 2008 ___Acolhimento: o pensar, o
fazer, o viver/ Secretaria Municipal da Saúde - São Paulo: 2002
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TITULO
COMPARAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO TEOR EXPRESSO EM QUERCETINA DO EXTRATO SECO DE Solidago chilensis M.
OBTIDO PELO MÉTODO TRADICIONAL E OSHIBANA.

INTRODUCAO

COMPARAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO TEOR EXPRESSO EM QUERCETINA DO EXTRATO SECO DE Solidago chilensis M.
OBTIDO PELO MÉTODO TRADICIONAL E OSHIBANA. Ricardo Luís Nascimento de Matos (RA: 2772-973), Prof. Dr. Paulo
Affonso (coorientador) e Profa. Dra. Regina Siqueira Haddad Carvalho (orientadora) CURSO DE FARMÁCIA Solidago chilensis
M., conhecida como arnica-brasileira, é usada na medicina popular devido a grande concentração de flavonoides e está
presente na Relação Nacional de Interesse do SUS (RENISUS). A S. chilensis é utilizada como antiinflamatória e auxilia em
outras patologias, no entanto, não possui uso terapêutico por falta de estudos comprobatórios (GASTALDO, 2013). Entre os
diversos métodos de obtenção dos princípios ativos de plantas medicinais, a secagem e o armazenamento influenciam na
quantidade e na qualidade dos metabolitos secundários (Brandão, 2007). A secagem tradicional em estufa é amplamente
utilizada na indústria farmacêutica, enquanto que a secagem pelo método Oshibana, que ainda não é descrita na literatura
científica, é aplicada a produções artísticas por preservar a pigmentação e odor das plantas.

OBJETIVOS
O objetivo do trabalho foi determinar e comparar o teor de flavonoides expressos em quercetina obtido da droga vegetal seca
e armazenada pelo método Oshibana e o método em estufa a 30ºC e macerada em EtOH 70% em três temperaturas de
acondicionamento (4ºC, ambiente e 37,5ºC), complexada com cloreto de alumínio.

METODOLOGIA

As amostras de flores de S. chilensis M. passaram pelos dois processos de secagem e foram armazenadas por 6 meses. Os
extratos secos foram macerados em solução etanólica 70% em três diferentes temperaturas (4ºC, ambiente e 37,5ºC). Foi
obtida a curva padrão em triplicata com a determinação do teor de flavonoides expresso em quercetina complexada com
solução de cloreto de alumínio 5% (p/v) em etanol 70% (v/v), lidas em 420nm no espectrofotômetro UV/VIS adaptado de
acordo com Flose (2009).

RESULTADOS
Após o período de seis meses o método Oshibana preservou a coloração e o odor característico da planta e os extratos eram
mais límpidos. As leituras das amostras foram maiores quando acondicionada em estufa a 37,5ºC.

CONCLUSOES
O método de secagem em estufa apresentou um rendimento um pouco maior em todas as amostras acondicionadas em
diferentes temperaturas, tornando-se o melhor método de extração.

REFERENCIAS

BRANDÃO, M. G. L. Dossiê técnico – Produção de chás e extratos de plantas medicinais. Serviço Brasileiro de Respostas
Técnicas – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, 24p., 2007. FLOSE, G.N. Quercetina: Determinação do pK por
titulometria e validação do método quantitativo por espectrofotometria. Monografia de conclusão de curso apresentada à
Faculdade de Farmácia da Universidade de Santo Amaro, São Paulo, pp. 25-27, 2009. GASTALDO, B.C. Ação de constituintes
de Solidago chilensis Meyen (arnica brasileira) nos mecanismo de cicatrização de feridas em ratos. 2013. 117f. Dissertação
(Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade de São Paulo, São Paulo. 2013.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS E POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS ALINHADAS AS ESTRATÉGIAS DA EMPRESA.

INTRODUCAO

Os novos sistemas de produção influenciaram a maneira de organizar o trabalho, logo, os departamentos de recursos
humanos foram reestruturados e suas responsabilidades alteradas, visto que antigamente, cuidava apenas de remuneração,
benefícios, direitos e deveres da empresa em relação aos funcionários. Entretanto, a atualidade, exige que a área de gestão de
recursos humanos promova transformações no comportamento dos colaboradores para que estes acompanhem o
desenvolvimento tecnológico. Visto que, com a globalização, as tecnologias estão mais acessíveis, o que nivela produtos e
serviços no mercado global. Com base nisso, as organizações buscam a valorização e reconhecimento do capital humano,
por essa razão, o setor de recursos humanos passa a ter a responsabilidade de criar políticas e práticas alinhadas a
estratégias do negócio. Mediante este contexto, o objetivo deste artigo é analisar os novos conceitos e práticas da gestão de
recursos humanos para entender a importância da integração de suas estratégias com o planejamento, de modo a se
posicionar como um RH estratégico. Desta forma, estabelecemos como foco a pesquisa bibliográfica e, através da análise
procurou-se resposta para a seguinte pergunta: A ausência da participação dos recursos humanos (RH) no planejamento
provoca descompasso no alinhamento das estratégias do negocio? Nossa hipótese sugere que a administração de recursos
humanos em empresas que possuem planejamento estratégico, quando não envolvidos diretamente na elaboração, acaba que
intuitivamente, implementando estratégias que se mostram desalinhadas das estratégias do negocio. Sendo assim, o
profissional de recursos humanos necessita repensar seu modelo de atuação para assumir uma posição mais estratégica.
Bem como, os subsistemas de gestão devem buscar o alinhamento com a cultura organizacional, as competências
estratégicas e o capital humano.

OBJETIVOS
Analisar os novos conceitos e práticas da gestão de recursos humanos para entender a importância da integração de suas
estratégias com o planejamento, de modo a se posicionar como um RH estratégico.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi e composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Sabe-se que a administração de recursos humanos em empresas que possuem planejamento estratégico, quando não
envolvidos diretamente na elaboração, acaba que intuitivamente, implementando estratégias que se mostram desalinhadas
das estratégias do negocio.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. As pessoas. In: CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: o capital humano das organizações.
São Paulo: Atlas, 2004. ULRICH, D. (org.). Recursos humanos estratégicos: novas perspectivas para os profissionais de RH.
3.ed. São Paulo: Futura, 2000. LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. 1ª ed.. São
Paulo: Saraiva, 2005. MARRAS, Jean P. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 12ª ed.. São
Paulo: Futura, 2000.
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Luiz Antonio Dias

TITULO Teorias raciais à brasileira: João Batista Lacerda

INTRODUCAO
Pretende-se uma abordagem histórico-social das teorias raciais científicas que emergiram na Europa e a contextualização de
como estas teorias ganhará adeptos intelectuais no Brasil, como o médico e diretor do Museu Nacional João Batista Lacerda.

OBJETIVOS
Objetivamos discutir de forma geral as teorias do racismo científico europeu e brasileiro, de modo a analisar o discurso de
superioridade racial na voz de João Batista Lacerda.

METODOLOGIA

Se pautando da metodologia bibliográfica e documental, utilizando como fonte primária dois artigos escritos e proferidos por
João Batista Lacerda; sendo um discurso escrito e proferido no Primeiro Congresso Universal das Raças em 1911 intitulado
"Os mestiços no Brasil" (“Sur Le Métis au Brésil-1911”), e um capítulo capítulo do livro “O Congresso Universal das Raças em
Londres (1911)” publicado em 1912, escrito pelo próprio Lacerda para relatar as suas impressões sobre o evento ocorrido no
ano anterior, no texto específico que analisamos- “Réplica à Crítica”- o autor reforça os argumentos sobre o futuro do Brasil
em termos raciais.

RESULTADOS

Por meio dessas fontes bibliográficas e documental, foi possível observar que o Dr. Batista Lacerda engendra um discurso de
superioridade racial alicerçado pela chancela da ciência, caracterizando o negro como inferior aos demais indivíduos, de
modo a tematizar que dentro de um século este despareceria pelo processo de branqueamento da nação. Tal perspectiva nos
mostra o que Schwarcz (1995) salienta em sua obra, qual seja, que no Brasil as teorias raciais importadas da Europa serão
revestidas de uma originalidade. Mas fato é, que João Batista Lacerda é um intelectual brasileiro adepto das teorias raciais
que permearam o século XIX e a Primeira República brasileira

CONCLUSOES

Verificamos que as teorias raciais tiveram um caráter de cientificidade fundamentadas em modelos biologizantes, tendo sua
gênese em solo Europeu, vindo a fazer parte do contexto nacional brasileiro em fins do século XIX. Observamos que dentre os
intelectuais nacionais adeptos das teorias raciais, há um certo destaque à João Batista Lacerda, por ser este um renomado
cientista, diretor do Museu Nacional. No qual, apesar de seu discurso ter como foco ser os mestiços, nas entrelinhas de seus
escritos, observamos a perspectiva da existência de certas raças inferiores (os negros) e outras superiores (os brancos), o
que seria uma supremacia branca, colocando o negro como inferior, que segundo o autor dentro de um século tenderia a
desaparecer.

REFERENCIAS

LACERDA, João Batista. Réplica á critica. In:________ O Congresso Universal das Raças reunido em Londres (1911): apreciação
e comentários. Rio de Janeiro: Papelaria Macedo, 1912. LACERDA, João Batista. Sobre os mestiços do Brasil. 1911. In:
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Previsões são sempre traiçoeiras: João Batista Lacerda e seu Brasil branco. História, ciências,
saúde- Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.1, jan.- mar. 2011. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: Cientistas,
instituições e a questão racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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TITULO
APLICABILIDADE DO MÉTODO FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) NA ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS
ERGONÔMICOS NOS CASOS DE DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (DORT)

INTRODUCAO

Antes mesmo da revolução industrial no século XIX, passando pelo desenvolvimento do sistema de produção em linha no
início do século XX, e a globalização no final do século XX, temos a preocupação do homem em aumentar a produtividade do
seu negócio para suprir a demanda de consumo da sociedade e aumentar o seu lucro, ficando assim, em segundo nível a
preocupação de melhorar a condição de trabalho. Segundo o conceito de Promoção de Saúde, os integrantes de uma
comunidade devem ter maior controle sobre a identificação das suas aspirações, satisfação das necessidades e modificação
favorável do meio ambiente, atingindo assim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A pesquisa se justifica
devido às dificuldades para analisar e gerenciar os riscos ergonômicos nos casos de DORT para antecipar os possíveis danos
que poderá ocorrer na estrutura osteomuscular do trabalhador no momento da execução das suas atividades para cumprir a
tarefa designada.

OBJETIVOS Investigar a adaptabilidade do método FMEA na análise e gerenciamento de riscos ergonômicos nos casos de DORT.

METODOLOGIA A pesquisa é do tipo revisão bibliográfico.

RESULTADOS

A revisão bibliográfica possibilitou verificar que devido às muitas condições inadequadas para a execução das atividades para
cumprir a tarefa designada prejudicam a saúde do trabalhador com grande probabilidade de gerar doenças no sistema
musculoesquelético. Sendo que a ergonomia é uma disciplina científica que estuda a relação do homem e o seu trabalho, e
ainda, com os outros elementos do sistema, otimiza o bem-estar do trabalhador e o desempenho deste sistema. Na
sequencia, os riscos originam das incertezas naturais dos projetos podendo ser conhecidos e/ou desconhecidos. Quando os
riscos são identificados e analisados poderão fazer parte do planejamento do gerenciamento de risco. Entretanto, os riscos
não identificados ou desconhecidos não poderão ter um gerenciamento pró-ativo, porem, é necessário alocar contingência
geral para eles. Os integrantes do Projeto Apollo desenvolveram a FMEA como sendo uma metodologia de trabalho para
garantir que os riscos pudessem ser identificados, analisados, priorizados e definidos ações para eliminar e/ou mitigar o
efeito destes riscos.

CONCLUSOES

A revisão bibliográfica possibilitou a reflexão sobre as problemáticas dos ambientes e as relações de trabalho que geram
DORT, e quanto os estudos que abordam a ergonomia e o gerenciamento de risco podem viabilizar a utilização da FMEA,
principalmente sendo este um instrumento bastante reconhecido no meio empresarial que pode facilitar a utilização do
estudo deste trabalho na analise dos riscos ergonômicos das atividades criticas.

REFERENCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY CONTROL (ASQC); AUTOMOTIVE INDUSTRY ACTION GROUP (AIAG). Análise de modo e
efeitos de falha potencial (FMEA): manual de referencia; Tradução ANFAVEA. 4ed. São Paulo:Instituto da Qualidade
Automotiva(IQA), 2008. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE. PROJETO PROMOÇÃO DA
SAÚDE. As cartas da promoção da saúde. Brasília,DF:MS, 2002. BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO. SECRETARIA DE
INSPEÇÃO DO TRABALHO. Norma regulamentadora no.17-Ergonomia. Brasília,DF:MTE, 2007. PROJECT MANAGEMENT
INSTITUTE (PMI). Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). 5ed. Pennsylvania: Project
Management Institute, 2014.
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TITULO Validação da Quantificação Espectrofotométrica da Alfa-Glucosil rutina

INTRODUCAO

Define-se a validação de um método analítico como o “processo pelo qual é estabelecido, por estudos de laboratório, que as
características executadas do método satisfazem os requisitos para as aplicações analíticas praticadas” e o órgão regulador
responsável que normatiza as diretrizes a serem adotadas no processo de validação de metodologias analíticas no Brasil é a
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) (BRASIL, 2003). Para que ocorra a validação de método, deve-se determinar
os parâmetros analíticos a seguir: seletividade, linearidade, precisão, limite de detecção (sensibilidade), limite de
quantificação, exatidão e robustez (FLOSE, 2009; GRANJEIRO, 2009). A alfa-Glucosil Rutina é um bioflavonóide modificado da
rutina (modificação química recente) acrescido de uma molécula de glicose. Apresenta-se em forma de pó fino, formado por
cristais aciculares, amarelo-esverdeado, inodoro, peso molecular 740 g.mol–1 e pequeno escurecimento gradual quando
exposto a luz. Esses cristais apresentam-se na forma glicosilada, o que a torna 12 mil vezes mais solúvel que a rutina padrão.
Destaca-se por alta solubilidade em água e solventes orgânicos como o metanol e etanol. Até o momento nenhum estudo
científico foi encontrado sobre metodologias de quantificação, zonas de complexação e características de um modo geral, por
se tratar de uma molécula nova (SUZUKI, SUZUKI, YONEYAMA, 1992).

OBJETIVOS
Desenvolver e validar método espectrofotométrico na região do visível, para a quantificação da alfa-Glucosil Rutina utilizando
o cloreto de alumínio como agente complexante.

METODOLOGIA
método analítico foi realizado a partir de diluições alcoólicas (metanol e etanol) sucessivas da alfa-Glucosil Rutina
complexada com AlCl3, utilizando-se um espectrofotômetro na região do visível para detecção e foi validado conforme
descrito na Resolução nº 899/2003 da Anvisa.

RESULTADOS
Os resultados obtidos na avaliação dos parâmetros analíticos estão de acordo com as especificações da RE. 899/2003 da
ANVISA.

CONCLUSOES
Pode-se validar o método espectrofotométrico na região do visível para a alfa-Glucosil Rutina em meio alcoólico contribuindo
de maneira significativa para futuras investigações por se tratar de uma molécula nova.

REFERENCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução R.E. n. 899, de 29 de maio de 2003. Guia
para validação de métodos analíticos e bioanalíticos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 de maio 2003. FLOSE, G.N.
Quercetina: Determinação do pK por titulometria e validação do método quantitativo por espectrofotometria. Monografia de
conclusão de curso apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade de Santo Amaro, São Paulo, pp. 25-27, 2009.
GRANJEIRO, C.F. Caracterização da Rutina a partir de metodologias Clássicas e Instrumentais : A Determinação de pk por
Titulometria e Validação de método espectrofotométrico Uv-Visível. Monografia de conclusão de curso apresentada à
Faculdade de Farmácia da Universidade de Santo Amaro, São Paulo, pp. 34-53, 2009. SUZUKI, Y; SUZUKI, K; YONEYAMA, M
Alpha Glucosyl Rutin – United States Patents, 1992.
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TITULO
A AVALIAÇÃO DOS CURSOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS PEDE NOVOS PARÂMETROS PARA ESTABELECER O QUE É
QUALIDADE

INTRODUCAO

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) possui o objetivo de identificar mérito e valor das
instituições, melhorar a qualidade da educação superior e promover a responsabilidade social das Instituições de Ensino
Superior (IES). SINAES é um programa e ação da Secretaria de Educação Superior (SESU), coordenado e supervisionado pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), operacionalizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa (INEP). Diante da complexidade do assunto acima apresentada, justifica-se buscar literaturas sobre avaliação do
ensino superior e qualidade, e assim, estimular os profissionais da área da ciências da saúde a compreender melhor a relação
entre qualidade e avaliação do ensino superior.

OBJETIVOS
Verificar a necessidade de novos parâmetros para estabelecer o que é qualidade na avaliação dos cursos universitários
brasileiros; e como os profissionais da área da ciências da saúde podem colaborar na melhora da relação entre qualidade X
avaliação do ensino superior.

METODOLOGIA A pesquisa é do tipo revisão bibliográfico.

RESULTADOS

Diante da complexidade de compreender o que avaliar e como realizar a avaliação de qualquer instituto de ensino, surge há
necessidade de entender quais características faz: de uma faculdade, centro universitário ou universidade uma boa
instituição, a qualidade dos seus professores ou quantidade de conteúdo absorvido por seus alunos, ou mesmo, a
infraestrutura oferecida ou o sucesso dos egressos no mercado de trabalho. O dicionário oferece cerca de uma dúzia de
definições para a palavra qualidade, e essa falta de clareza pode provocar comentários como “Eu conheço quando vejo”. O
fator crítico é que a maior parte do planejamento da qualidade tem sido feita por amadores - por pessoas que não foram
capacitados no uso das disciplinas da qualidade. Hoje em dia, um mesmo processo de avaliação possui propósito regulatório
e propósito de política pública, ou seja, avaliação está mais associada de como analisar os resultados do que nos próprios
processos. Sendo assim, primeiramente existe a necessidade da separação dos processos de avaliação. Com certeza, é um
grande desafio definir claramente como e quando os indicadores de avaliação institucional devem ser utilizados e
principalmente para que fim.

CONCLUSOES

Devido o pouco conhecimento sobre os conceitos e fundamentos, ou ainda, as premissas da qualidade, verifica-se que há
necessidade de novos parâmetros para a avaliação dos cursos universitários brasileiros; há necessidade de desenvolver
controles para o processo de ensino, não ficando apenas no controle do resultado final. Diante desse contexto, verifica-se
ainda, que não só os profissionais da área da ciências da saúde, porém, todos os profissionais comprometidos com ensino
devem compreender melhor sobre “qualidade”, para contribuir no desenvolvimento de controles para o processo de ensino-
aprendizagem.

REFERENCIAS

BITTENCOURT,H.R.;CASTARELLI,A.O.;RODRIGUES, A.C.M.Sobre o índice geral de
cursos(IGC).Avaliação,Campinas.Sorocaba,SP,v.14,n.3.p.667-682,nov.2009. BRASIL,MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO,INEP,DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR.Nota metodológica-Indicadores de qualidade da
educação superior 2012.Brasília,2013a. DEMING,W.E.Qualidade a revolução da administração.Rio de Janeiro:Marques
Saraiva,1990.
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TITULO cultura organizacional e a comunicação

INTRODUCAO

Um cultura organizacional não definida pode gerar conflitos? Uma comunicação não engajada na cultura da organização pode
gerar conflitos? Não podemos falar de conflitos na comunicação interna de uma organização sem falar em cultura
organizacional, pois se não aliarmos está cultura através de comunicados, formulários, murais, entre outros meios de
comunicação pode sim ocasionar muitos conflitos e problemas para a organização.

OBJETIVOS
Demostrar meios para uma comunicação mais objetiva, para solução de conflitos e assim estimular tanto a liderança como os
liderados a solucionarem os conflitos da organização e da cultura por meio de uma comunicação melhor.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi a composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e analise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um dialogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Percebemos que comunicação e cultura organizacional estão entrelaçadas, mas pode-se gerar muitos conflitos se não
estiverem com uma comunicação bem trabalhada, em que todos da organização estejam engajados para resolução de
conflitos e uma reformulação na comunicação interna.

REFERENCIAS

Santos, Neusa Maria Bastos Fernandes dos. Clima Organizacional: pesquisa e diagnóstico / / Neusa Maria Bastos Fernandes
dos Santos. -1. Ed. – Lorena, SP: Stiliano, 2000. Camacho, Joel da Silva. Psicologia Organizacional: uma abordagem sistêmica
/ Joel S. Camacho – São Paulo: EPU, 1984. Fiorelli, José Osmir Psicologia para administradores: integrando teoria e prática /
José Ormir Fiorelli. – 6. Ed. – São Paulo: Atlas, 2009. Nassar, Paulo: Tudo é comunicação/ Paulo Nassar - São Paulo: Lazuli
editora. Nassar, Paulo: O que é comunicação / Paulo Nassar - São Paulo: Brasiliense, 1995. – (coleção primeiros passos;
297).
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TITULO
Arqueologia Preventiva no Resgate e Salvaguarda da Memória Ferroviária - Estudo de caso do Resgate dos sítios
arqueológicos da linha F da CPTM

INTRODUCAO

Em 2006 a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM desenvolveu o Programa de Prospecções Arqueológicas e
Documentação do Patrimônio Histórico e Cultural da Linha F (trecho Brás – Calmon Viana) por meio da empresa Zanettini
Arqueologia, autorizada pela Portaria IPHAN 378 de 21 de dezembro de 2005. Nesse contexto foram identificados dois sítios
arqueológicos ao longo da linha F: Sítio Casa dos Ferroviários 1 e Sítio São Miguel 1; o primeiro, traz informações quanto às
fundações de casas daqueles que trabalhavam da ferrovia, casas que obedeciam um padrão e sua ocupação era feita por
ferroviários e os seus; o segundo consiste da área entorno da igreja de São Miguel Paulista, área abrangida também pela
ferrovia, onde foram encontrados vestígios arqueológicos dos séculos XVIII e XIX. Tais sítios foram estudados e pesquisados
no âmbito da Arqueologia Preventiva em etapas que se apresentam como condicionantes do Licenciamento Ambiental para
que empresas potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente obtenham as devidas licenças para seu
empreendimento de engenharia, propondo medidas de preservação, revitalização e registro dos possíveis vestígios
arqueológico identificados, atendendo à legislação brasileira e normas referentes à gestão do patrimônio Cultural. Ao final
das etapas arqueológicas desenvolvidas no trecho da linha F da CPTM, foi extrovertido ao público os resultados das
pesquisas em ações de educação patrimonial que ocuparam as próprias dependência da companhia.

OBJETIVOS

Pretendeu-se discorrer sobre os procedimentos desenvolvidos nas atividades que culminaram no Programa citado. Ao
resgate efetuado no contexto das pesquisas realizadas nos sítios São Miguel e Casa dos Ferroviários, foi realizado um
programa de educação patrimonial em extroversão dos conhecimentos das pesquisas arqueológicas à sociedade. Discorrer
sobre o como esses conceitos, tendo como viés a Arqueologia Preventiva, foram colocados à sociedade, abrangência e
alcance, se tornam também objetivos da presente pesquisa.

METODOLOGIA
Como metodologia a ser utilizada para este projeto, será utilizada pesquisa bibliográfica e estudo de caso em análise do
desenvolvimento das etapas arqueológicas das obras do empreendimento da linha F da CPTM.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Houve a preocupação em apresentar pormenores da ciência Arqueologia nas ações de educação patrimonial entre os menos
aproximados ao tema; tais ações ocorreram nas dependências da própria companhia responsável pelo empreendimento, o
que pode ser considerado um fator positivo ao envolver a comunidade usuária do transporte metropolitano com as pesquisas
realizadas, porém, pela própria natureza de uma “estação” de embarque e desembarque de trens, receio que o tempo hábil
para o desenvolvimento de atividades de reflexões e diálogos com o usuário, referente aos sítios arqueológicos identificados,
não tenha sido suficiente dado a urgência e necessidade de locomoção da maioria dos que ali estavam, ou passavam

REFERENCIAS

BASTOS, R.L.; SOUZA, M.C. Normas e gerenciamento do Patrimônio Arqueológico. São Paulo: IPHAN, 2010. CALDARELLI, S.
B.; SANTOS, M.C. Arqueologia de Contrato no Brasil. Revista USP, São Paulo, n° 44. ZANETTINI, P. Relatório Técnico da etapa
de prospecções arqueológicas e documentação do patrimônio histórico e cultural da Linha F/CPTM. São Paulo, 2006.
JULIANI, L. Relatório Técnico do programa de resgate do patrimônio arqueológico da Linha F/CPTM. São Paulo, 2008.
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TITULO
SAÚDE DO TRABALHADOR: A IMPORTÂNCIA DA AMBIÊNCIA E DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, PARA A SAÚDE DO
TRABALHADOR

INTRODUCAO

Ambiência na saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações
interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana. Os 3 principais eixos são: confortabilidade,
espaço de encontro entre os sujeitos, arquitetura como ferramenta facilitadora de mudança do processo de trabalho.
Classificação dos riscos ambientais no ambiente de trabalho: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Existem
diversas estratégias de abordagem quanto à saúde e segurança do trabalho nas questões da saúde do trabalhador.
Entretanto, devido a atual realidade das empresas públicas, principalmente os hospitais, necessitam de estratégias
especificas. Gera assim, um grande desafio na tentativa de encontrar a melhor estratégia a ser adotada nos hospitais
públicos.

OBJETIVOS
Avaliar a melhor estratégia de abordagem quanto à saúde e segurança do trabalho nas questões da saúde do trabalhador na
atual situação das empresas públicas: ambiência na saúde, ou através dos riscos ambientais no ambiente de trabalho e
organização do trabalho.

METODOLOGIA A pesquisa é do tipo revisão bibliográfico.

RESULTADOS

Atual situação dos hospitais quanto a saúde e segurança do trabalho é bastante critica. Segundo a NR-15 (Atividades e
Operações Insalubres) - Anexo 1 é considerado insalubre local de trabalho com nível de ruído acima de 85 dB(A) para uma
jornada de trabalho de 8hs. Nível de ruído nas lavanderias de alguns hospitais públicos do Brasil: Hospital São Paulo: 70 a
101dB(A) - sem utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Hospital Universitário de Niterói: 84 a 91dB(A) - 44%
audiometrias sugestão de Perda auditiva induzida por ruído (PAIR); Hospital Universidade Federal de Goiás: 90 a 91dB(A) -
31% audiometrias sugestão de PAIR; Hospital de Curitiba: 77 a 99,0dB(A) - 38% audiometrias sugestão de PAIR. Segundo a
NR-15 Anexo 14 é considerado insalubre local de trabalho onde o trabalhador estiver em contato com agentes infecto-
contagiantes. Atendimento Pré-hospitalar de Belo Horizonte: 73% acidentes com exposição a sangue, 21% trabalhadores não
utilizavam o EPI; 65% não receberam três doses da vacina contra Hepatite B; dos acidentes com exposição a material
biológico (21%) - 55% não foram realizadas nenhuma conduta imediatamente após o acidente e 61% não foram realizadas
acompanhamento sorológico. Segundo a NR-15 Anexo 11 é considerado insalubre local de trabalho onde o trabalhador
estiver exposto acima dos limites de tolerância.

CONCLUSOES

Segundo os dados acima relatados, ficou claro que existem muitos problemas básicos sérios com agentes físicos, químicos e
biológicos. Para estes problemas básicos, a utilização da estratégia de abordagem ambiência na saúde, onde as definições e
conceitos vem da arquitetura nos espaços da saúde, não são suficientes para resolver os problemas. Não é que os hospitais
públicos não possuam problemas organizacionais, porem, mitigar ou mesmo eliminar os agentes físicos, químicos e
biológicos são muito mais simples do que agir nas questões organizacionais.

REFERENCIAS
BRASIL.MINISTÉRIO DO TRABALHO.Norma Regulamentadora No.15(Atividade e Operações Insalubres).Brasília,DF:MTE,2011.
BRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE.NÚCELO TÉCNICO DA POLÍTICA NACIONAL DE
HUMANIZAÇÃO.Ambiência.2ed.Brasília,DF:MS,2010.
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TITULO
Inovação farmacêutica para tratamento da Hipertensão arterial pulmonar (HAP) infantil: Comprimido orodispersíveis com
citrato de sildenafila

INTRODUCAO

Introdução: A hipertensão arterial pulmonar é uma doença grave que pode levar à morte, podendo ser congênita ou
decorrente de pneumopatias, cardiopatias, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou de doenças pulmonares restritivas.
Alguns medicamentos são utilizados para o tratamento desta doença. Em particular, comprimidos contendo 20 mg de citrato
de sildenafil exibem excelentes resultados em terapias e tratamento, com reconhecida segurança e efetividade. Entretanto,
para alguns pacientes – em particular pacientes pediátricos, pacientes com dificuldade de deglutição e pacientes idosos – a
forma de comprimidos pode não ser a mais adequada. Os comprimidos orodispersíveis são uma forma farmacêutica
inovadora, destinada à administração por via oral. Diferentemente dos comprimidos convencionais, esses comprimidos
sofrem rápida desintegração e liberam o fármaco na mucosa bucal, tecido com grande potencial para a absorção de
fármacos. Os comprimidos orodispersíveis favorecem a absorção do citrato de sildenafil, reduzem o metabolismo de primeira
passagem e podem ser utilizados por pacientes com dificuldades de deglutição e não necessitam de água para sua utilização.

OBJETIVOS
Objetivo: O objetivo deste trabalho é desenvolver uma formulação farmacêutica orodispersível estável contendo citrato de
sildenafil.

METODOLOGIA

Método: Foram preparadas e testadas previamente dez formulações, sendo escolhida aquela que melhor cumpria os
requisitos para uma forma farmacêutica orodispersível no que se refere às características organolépticas, tempo de
desintegração e uniformidade de peso. A formulação selecionada foi acondicionada em frascos de vidro e plástico, sendo
então submetida a testes de estabilidade em temperatura ambiente para se determinar sua estabilidade física e química, com
avaliações nos dias 0, 7, 14, 21 e 28. As características organolépticas e o aspecto foram avaliados visualmente. A
concentração remanescente do fármaco após os testes de estabilidade foi avaliada por espectrofotometria.

RESULTADOS

Resultados: Das dez formulações testadas, apenas uma cumpriu os requisitos para formas farmacêuticas orodispersíveis,
apresentando tempo de desintegração (#60) 90s, uniformidade das unidades posológicas com coloração branca e aspecto
adequado. Quando submetida ao teste de estabilidade, tanto as formulações acondicionadas nos frascos de vidro ou plástico
se mantiveram estáveis quimicamente, mantendo a concentração do fármaco respectivamente em 99,8% e 100,4%da
concentração inicial. A formulação acondicionada em frasco de vidro não sofreu alteração em sua aparência ou tempo de
desintegração, diferentemente da formulação acondicionada em frasco plástico, que sofreu alterações tanto no tempo de
desintegração quanto na aparência.

CONCLUSOES
Conclusão: Os resultados demonstram que a formulação desenvolvida cumpre os requisitos de estabilidade e desintegração
característicos de uma forma farmacêutica orodispersível. Quando acondicionada em frasco de vidro, a formulação se
manteve estável durante todo período de estudo e não sofreu alteração na uniformidade de teor ou aparência.

REFERENCIAS

Referências: FARMACOPÉIA BRASILEIRA V edição, 2010. PRISTA, L.V.N. Técnica farmacêutica e farmácia galénica. Fundação
Calouste Gulbenkian, vol. 1, n° 4, pag. 325-477, 2002. Revatio®, Disponível em:
http://www.pfizer.com.br/sites/g/files/g10016781/f/product_attachments/Revatio_PS.pdf(#62).Acesso em 11 de outubro de
2014.
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TITULO A importância das competências para um atendimento farmacêutico com qualidade.

INTRODUCAO

Nos últimos anos a prestação de serviços vem se destacando no mercado, devido à globalização, bem como o elevado
crescimento na complexidade das relações de consumo, logo a exigência de valor agregado nos produtos e serviços levaram
as organizações a pensarem tanto na flexibilização quanto na velocidade das respostas ao cliente. Do mesmo modo, procura-
se desenvolver meios para estruturar as ocorrências e estabelecer estratégias para enfrentar situações inusitadas e de
complexidade crescente (DUTRA, 2008). Segundo Italiani (2006), ao perceber o poder de escolha e decisão dos
consumidores, as organizações investem no desenvolvimento dos colaboradores, de modo a torna-los mais competentes
para assumir níveis de complexidades na resolução de problemas, capacitando-os para ofertar soluções e qualidade nos
serviços prestados. Diante do exposto temos como hipótese que para estabelecer as competências necessárias ao
atendimento de modo que surpreenda o paciente é preciso saber combinar e integrar os recursos tangíveis (tecnologia,
sistemas e processos) com os recursos intangíveis (capital humano, cultura organizacional), sendo estes amparados por
estratégias orientadas para o cliente e práticas diferenciadas de gestão.

OBJETIVOS
Estudar as competências, compreender os cenários de atendimento farmacêutico, verificar as aplicações de melhores
práticas através das competências essenciais.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.Durante a composição do
material de pesquisa encontramos razoável dificuldade em obter literatura atualizada. Limitando assim, a análise comparativa
em relação ao momento atual.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Para estabelecer as competências necessárias ao atendimento de modo que surpreenda o paciente é preciso saber combinar
e integrar os recursos tangíveis (tecnologia, sistemas e processos) com os recursos intangíveis (capital humano, cultura
organizacional), sendo estes amparados por estratégias orientadas para o cliente e práticas diferenciadas de gestão.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, I. Gerenciamento com pessoas: transformando o executivo em um excelente gestor de pessoas: um guia para
executivos aprender a lidar com sua equipe de trabalho. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 – 9ª reimpressão – pg 9. DUTRA, J.
S. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2008. 1 edição 5
reimpressão. Pg 13 ITALIANI, Fernando. Marketing Farmacêutico. Rio de Janeiro: Qualitymark Edit., 2006. Pg 2 KOTLER, P.
Administração de Marketing: a Bíblia do Marketing– 12ª Edição - São Paulo – Ed. Prentice Hall – 2006. Pg.: 408-411 SILVA,
N.; ZANELLI, J. C. Cultura Organizacional. In: ZANELLI,J.C., BORGES-ANDRADE,J. E. e BASTOS,A.V.B.(Org.). Psicologia,
Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004, p. 407-442. OLIVEIRA,J. O. et all. Gestão da qualidade: tópicos
avançados: Inovação e competitividade-Um enfoque na qualidade por Antonio Vico Mañas. São Paulo: Cangage Learning,
2004.
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Aparecido Edilson Morcelli

TITULO RESÍDUOS SÓLIDOS – FONTE DE ENERGIA

INTRODUCAO

Introdução O Lixo, um dos maiores problemas de nossa comunidade esta caminhando junto de mais um problema que
confronta a população, a energia. Duas causas distintas e muito discutidas atualmente, fonte de energia e acumulo de lixo,
vem a ter sua solução quando temos a junção de ambos, onde os problemas de pequenas cidades e municípios se minimizam
e ainda lucrando em sua área financeira e de saneamento básico.

OBJETIVOS
Objetivos Dentro do tema energia, atualmente há dificuldades em gerencia lá, junto com acessibilidade e sustentabilidade,
pois é de alto custo à transformação de primarias em energia, onde muitas vezes sua transformação traz a danificação do
planeta, como poluição e escassez em sua matéria prima.

METODOLOGIA
Metodologia Pesquisa para revisão bibliográfica baseada em livros, artigos científicos, e teses disponíveis sobre o tema
abordado no presente trabalho, bem como a elaboração de um protótipo em escala laboratorial.

RESULTADOS

Resultados e discussão Os Resíduos sólidos são definidos como “lixo” (mistura de resíduos produzidos na residência,
comercio e serviços e nas atividades publicas, preparação de alimentos no desempenho de funções profissionais e na
varrição de logradouros), bem como os resíduos de processo industrial e atividade médico-hospitalar. De maneira pratica e
especifica, a norma brasileira NBR 10.004 caracterizam como resíduos sólidos todos os resíduos, nos estados sólidos e
semi-sólidos, que resultam da atividade de comunidade de origem, industrial, domestico, hospitalar, comercial, agrícola,
serviços e de varrição. De acordo com a classificação dada pela NBR 10.004, dos resíduos sólidos, temos: a) Resíduo - classe
I ou perigosos: constituídos por aqueles que, isoladamente ou por mistura, em função de suas características de toxidade,
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, radiatividade e patogencidade em geral, podem apresentar riscos á saúde publica
(aumento da mortalidade e mobilidade) ou efeito adversos em meio ambiente, se manuseando os dispostos sem o devido
cuidado. b) Resíduo - classe III ou Inertes: são aqueles que não se solubilizam ou que não tem nenhum dos seus
componentes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de portabilidade de águas, quando submetidos a um
teste padrão de solubilização (conforme NBR 100006-solubilização de resíduos) De acordo com a norma, o resíduo - classe II
ou não Inertes: são aqueles que não se enquadram em nenhuma das classes I e III. A partir dos rejeitos estudados pretende-
se no presente trabalho propor a construção de um biodigestor, como alternativa energética para pequenas propriedades
rurais. Atualmente encontra-se na fase de estudo da capacidade do biodigestor em função dos resíduos obtidos.

CONCLUSOES

Conclusão Conclui-se que o processo da transformação do metano em energia elétrica, vem a ser uma solução sustentável
para muitas propriedades nos municípios que não contem formas adequadas para a colheita de resíduos sólidos, pois o
biodigestor, se feito de forma segura, torna-se fonte de economia, através da geração de adubo e energia elétrica. Alem de
ganhos financeiros, seu processo faz com obtenha lucros ambiental, assim sendo sustentável e adequado para solução dos
lixões em céu aberto.

REFERENCIAS

Referências bibliográficas CARVALHO, M. Estudo do potencial da geração de energia renovável proveniente dos "aterros
sanitários" nas regiões metropolitanas e grandescidadesdoBrasilDisponívelem:
(#60)http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/releaseaterro.pdf(#62)Acesso em 30/08/2013 PAVAN, M. Geração de energia a
partir de resíduos sólidos urbanos: avaliação e diretrizes para tecnologias potencialmente aplicáveis no Brasil,
2010.Disponívelem:(#60)http://www.prpg.usp.br/usprio/?q=trabalhos/gera%C3%A7%C3%A3o-de-energia-partirde-
res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos-urbanos-avalia%C3%A7%C3%A3o-e-diretrizes-paratecnolog(#62)Acesso em 30/08/2013
MORAN, M. Introdução a engenharia de sistemas térmicos; termodinâmica mecânica dos fluídos e transferência de calor.
Editora LTC, Rio de Janeiro, 2012

Página 175



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4343 Microbiologia 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2421305 - CAMILA DO NASCIMENTO ARAUJO 2 - Aprovado 1 - Poster 10

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATO ETANÓLICO DE PRÓPOLIS BRASILEIRA FRENTE A DIFERENTES
ESPÉCIES DE MICOPLASMA

INTRODUCAO

A própolis é uma substância resinosa, coletada de plantas por abelhas de diversas espécies. Mais de 300 compostos já foram
identificados e sua composição é altamente variável (TORETI et al., 2013). As principais classes de produtos químicos
presentes na própolis são os flavonoides, compostos fenólicos, ácidos aromáticos e terpenos. Estes diferentes compostos
tem uma alta gama de atividades biológicas como ação fungicida e antibacteriana (RIGHI et al., 2013). Assim, diante de uma
crescente resistência antibiótica em diferentes microrganismos, como da classe Mollicutes, que possuem alto polimorfismo
em sua membrana e não possuem uma parede celular. Os extratos da própolis apresentam-se como potencial candidato a
agente antimicrobiano frente a cepas de micoplasma (BLANCHARD e BROWNING, 2005).

OBJETIVOS
• Obter diferentes frações do extrato da própolis utilizando diferentes solventes; • Cultivar cepas de referência do gênero
Mycoplasma sp; • Avaliar a atividade antimicrobiana de frações de extrato de própolis, frente a diferentes espécies de
micoplasma;

METODOLOGIA

Amostra de própolis (100 g) proveniente do município de Itapara – PR, foi utilizada para obtenção diferentes extratos
etanólicos. Aparelho soxhlet foi utilizado na extração, por 6 horas, com os seguintes solventes: n-hexano, n-hexano acetato,
acetato, etanol e água. Cepas de referência (Mycoplasma penetrans, M. hominis, M. genitalium e M. pneumoniae, M. bovis e
M. gallisepticum) foram utilizadas nos testes e, para determinar a concentração destas em cultura, foi analisada a unidade de
mudança de cor (CCU). As amostras foram diluídas de forma seriada na razão 1:10 e incubadas nas condições ideais para
cada espécie (HANNAN, 2000). Em cada poço da placa de 96 poços foi adicionada alíquota de 10(#38)#956;L dos diferentes
extratos da própolis, em concentrações que variaram de 1000 (#38)#956;g/mL a 3,9 (#38)#956;g/mL, diluídos em 5% de
etanol. Os microrganismos, foram inoculados (190 (#38)#956;L) e incubados até a mudança de cor do controle positivo.
Controle positivo incluía inóculos (Mollicutes e meio), controle negativo (enrofloxacina) e esterilidade (apenas meio). CIM foi
definida como: diluição na qual não houve mudança de cor no meio.

RESULTADOS

CONCLUSOES
• As frações dos cinco extratos de própolis, principalmente as diluídas em n-hexano, n-hexano-acetato de etila e acetato de
etila, representam uma alternativa terapêutica no controle de micoplasmas resistentes a antibióticos.

REFERENCIAS

BLANCHARD, Alain; BROWNING, Gleen. Mycoplasmas: Molecular Biology, Pathogenicity and Strategies for Control. 1. ed.
United Kingdom: Horizon bioscience, 2005. HANNAN, P. C.T. Guidelines and recommendantions for antimicrobial minimum
inhibitory concentration (MIC) testing against veterimary mycoplasma species. INRA, EDP Sciences. v. 31, n. 2000, p. 373-395,
Fev. 2000. RIGHI, A. A.; NEGRI, G.; SALATINO, A. Comparative Chemistry of Propolis from Eight Brazilian Localities. Hindawi
Publishing Corporation, São Paulo, v. 2013, 14 páginas, Mar. 2013. RYAN, K. J.; RAY, C. G.; AHMAD, N.; PLORDE, J. J.; DREW,
W. L. Sherris Medical Microbiology. 5. ed. USA: Mc Graw Hill Medical, 2010. TORETI, V. C.; SATO, H. H.; PASTORE, G. M.; PARK,
Y. K. Recent Progress of Propolis for Its Biological and Chemical Compositions and Its Botanical Origin. Hindawi Publishing
Corporation, Campinas, v. 2013, 13 páginas, Mar. 2013.
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PROFA. DRA. CAMILA DIOGO DE SOUZA

TITULO
ENSAIO DE ARQUEOLOGIA INTERPRETATIVA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A CONFIGURAÇÃO DO PSIQUISMO COLETIVO E A
FORMAÇÃO ESPACIAL DA POLIS GREGA

INTRODUCAO

Trataremos neste estudo de duas dimensões fundamentais do processo civilizatório da Grécia antiga, correlacionando-as: a
geograficidade e o psiquismo coletivo. A partir delas procuraremos entender uma terceira: a sociabilidade. Partimos do
pressuposto de que o (novo) processo civilizatório que se instala na Grécia após a desintegração da civilização palacial
micênica implica, ou pressupõe, uma nova forma de ser do psiquismo coletivo, configurada durante a Idade do Ferro Inicial
(“Idade Obscura”).

OBJETIVOS
Nosso objetivo é discutir a seguinte hipótese: esta nova organização psíquica pode ser verificada nas novas práticas
religiosas (cultos e práticas funerárias) observadas a partir do período geométrico e depois, sem solução de continuidade, na
própria formação da polis nos períodos arcaico e clássico.

METODOLOGIA

Exploraremos especificamente um aspecto da cultura material que nos pode fornecer informações relevantes acerca desse
“novo psiquismo”: a conformação espacial da polis – que consideraremos um superartefato. Para tanto, lançaremos mão de
um procedimento específico, a interpretação psicanalítica do espaço geográfico – o espaço humano produzido, para sugerir
suas possíveis determinações inconscientes.

RESULTADOS

A literatura aponta elementos materiais que, no oitavo século a.C., mostrariam uma organização voltada para objetivos
comuns: o surgimento e valorização do templo (primeira construção monumentalizada) como espaço ritual e votivo, a
localização do próprio templo em relação aos assentamentos e seu papel na organização do espaço da polis, e ainda a
instalação de monumentos aos heróis. Algumas questões são: quais eram e o que determinava tais objetivos comuns? É
possível traçar a origem do culto e de sua vinculação à polis a partir de expressões religiosas anteriores? Qual a relação entre
o culto relativo ao templo e o culto ao herói? Por fim, destaca-se a questão da organização ortogonal do espaço típica das
áreas coloniais gregas ao longo do Mediterrâneo, desde o século VIII: tal fenômeno pode expressar o desejo de posse e
controle racional?

CONCLUSOES

O surgimento da polis grega configura um processo civilizatório original, e a arqueologia pode inferir que os aspectos físicos
dos assentamentos eram reflexos da formação social e política. Em termos de sua expressão espacial, a polis é, desde seu
surgimento, original em termos de sua geograficidade. Se é possível comparar o plano da labiríntica cidadela micênica
cercada de muralhas ciclópicas aos exemplos de cidades uterinas, referidas à noção de proteção e de definição de uma
identidade claramente isolada, a configuração políade marca uma solução civilizatória nova, original, e aponta um mundo
psiquicamente mais maduro, isto é, mais recalcado e neurótico, o que pode ser referido ao processo que Freud enunciou, em
A Interpretação dos Sonhos, ao comparar os contextos societários do mito de Édipo e do Hamlet de Shakespeare: o avanço
secular do recalcamento na vida emocional da espécie humana.

REFERENCIAS
FREUD, S. A interpretação dos sonhos (I) (1900). In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de
Sigmund Freud, Rio de Janeiro, Imago, 1996b, v. IV.
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TITULO
GESTÃO DE CARREIRAS COM FOCO EM CARGOS E SALÁRIOS PARA EMPRESA STARTUP (Implantação de cargos e salários
para a área atendimento ao cliente na empresa Farfetch.com Brasil LTDA)

INTRODUCAO

Gestão de carreiras com foco em cargos e salários para empresa (Implantação de cargos e salários para a área atendimento
ao cliente na empresa Farfetch.com Brasil LTDA). A problemática atual é alta rotatividade de pedidos de demissão no
departamento de atendimento ao cliente, com os métodos adotados com base na disciplina Gestão de Carreiras e
Remuneração, a intenção é traçar estratégias nesse modelo para que ocorra melhoria para que a questão das demissões
diminua o suficiente para não ser mais visto como uma deficiência na organização, devendo assim acrescentar os valores da
empresa com todos os pontos em que a disciplina pode ser desenvolvidos dentro do ambiente organizacional para agregação
de valores.

OBJETIVOS

Esse artigo visa por meio de metodologia teórica e pratica viabilizar a mudança corporativa em uma empresa Startup em
relação a clima e melhorias de entrega de resultado, coligado a uma gestão de plano de carreira com cargos e salários
definidos, para além de motivar o cliente interno, surtir efeitos em nortear um mapa profissional com um desenho de perfil
para crescimento na carreira de cada colaborador da área. Tratando foco em carreiras, com a adequação e adaptação ao
cenário vivenciado na empresa. Estratégia em Gestão de Carreiras foi o alicerce para a construção desse artigo para que os
pontos fossem atingidos de forma satisfatória.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo. Durante a composição do
material de pesquisa encontramos razoável dificuldade em obter literatura atualizada. Limitando assim, a análise comparativa
em relação ao momento atual.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Foi concluído que a empresa analisada não possuía um registro formal acerca das atribuições de cada funcionário, havia
apenas um controle interno com o número de empregados, os cargos ocupados por eles e a suas remunerações. Através do
plano de cargos e salários que foi elaborado para um departamento especifico a empresa se interessou pela iniciativa do
projeto experimental e se comprometeu a implantar algumas das bases propostas. Através dos números que são mantidos de
forma restrita para preservar o projeto na empresa, após implantação dos recursos atribuídos a esse artigo, não houveram
pedidos de demissões por todos esses motivos anteriormente.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo
papel dos recursos humanos nas organizações, 3. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. PONTES, B. R. Administração de Cargos
e Salários. São Paulo: LTr, 2000 MARRAS, J. P. Administração da remuneração. São Paulo: Thomson, 2002. CARVALHO, I. M.
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PROFA. MS. PATRÍCIA MARINHO DE CARVALHO

TITULO
ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO SOBRE A CULTURA MATERIAL DA CASA POPULAR INTERIORANA BRASILEIRA POR MEIO DA
PINTURA NAЇF

INTRODUCAO

A perspectiva arqueológica do estudo da cultura material para a caracterização de populações contemporâneas é
relativamente nova e uma área de investigação em desenvolvimento. Basicamente, tal abordagem vai além da perspectiva
etnoarqueológica processual (da New Archaeology) e “se desembaraça”, assim, de duas limitações: o estudo exclusivo de
povos do passado e a necessidade de produção de analogias etnográficas para o estudo de populações antigas.

OBJETIVOS

Trataremos neste ensaio de analisar elementos iconográficos da cultura material brasileira contemporânea (pinturas do
gênero na(#38)#1111;f) com o objetivo de, por meio desses elementos representados nos quadros, identificarmos aspectos
essenciais do modo de vida interiorano brasileiro. Foram selecionadas para tanto três obras, expostas na “Bienal
Na(#38)#1111;fs do Brasil 2014”, tomando por base o seguinte critério: a representação de cenas cotidianas no interior de
casas em contexto rural.

METODOLOGIA

Trabalharemos com uma arqueologia (como método e prática) “do presente” ou “do moderno”, cuja ênfase recai sobre a
caracterização da cultura material para, num enfoque pós-processualista, ir além da funcionalidade dos artefatos e estruturas,
adentrando a interpretação de seus conteúdos simbólicos e enfatizando o caráter ativo e transformador da cultura material
nas relações sociais. Trata-se, portanto, de uma abordagem da cultura material guiada pelos objetos.

RESULTADOS

A correlação entre os elementos componentes da cultura material dos quadros é forte o suficiente para mostrar claramente
que as três pinturas operam a partir de uma realidade comum, representando assim uma mesma cultura, conquanto haja
nuances, que podem ser referidas ao fato de que não tratam de espaços interiores equivalentes da casa. Em sentido
arqueológico, temos uma cultura material compartilhada a refletir um modo de vida (comportamentos, valores, tecnologias) e
um imaginário próprios de um sistema social histórica e geograficamente definido e identificável.

CONCLUSOES

Os quadros analisados representam um Brasil “profundo”, rural e tradicional, afastado da modernidade dos grandes centros.
Mostram um modo de vida “arrastado”, difícil de ser datado com precisão, de “longa duração”. Podem representar
sobrevivências de fato de características culturais típicas, isoladas da “modernidade”, ou então sobrevivências de memória
dos próprios artistas. Que, de qualquer modo, são verossímeis. Os elementos básicos da cultura material representados, e
particularmente aqueles recorrentes entre os quadros, permitem inferir alguns traços culturais básicos: relativa abundância
material (conquanto tecnologicamente “atrasada”), preocupação estética, estruturação familiar e, não menos importante,
religiosidade. Nesse sentido, pode-se relacionar os contextos estudados com as áreas socioculturais interioranas definidas
por Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro, como o “Brasil Caipira” e o “Brasil Sertanejo”. Porém, mais do que isso, o que se
verifica é uma correlação nítida e consistente, observada em todos os quadros, entre o contexto material e o comportamental,
o que pode nos dizer algo sobre as possibilidades de interpretação de contextos arqueológicos.

REFERENCIAS RIBEIRO D. O Povo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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TITULO A APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA 10 NAS EMPRESAS QUE UTILIZAM SERVIÇOS COM ELETRICIDADE

INTRODUCAO

Com o aumento de acidentes envolvendo eletricidade nas empresas o Ministério do Trabalho e Emprego criou a NR10, que
estabelece a Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, essa norma possui as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de controle e sistemas de prevenção com o intuito de garantir a segurança e saúde do trabalhador
que atua em serviços envolvendo eletricidade independente do ambiente de trabalho. A pesquisa justifica-se pelo fato das
empresas públicas, privadas e concessionárias de energia elétrica estarem se adequando conforme a norma, e exigindo cada
vez mais que as empresas prestadoras de serviços tenham implantado a NR10, para poderem trabalhar em suas
dependências assegurando-se que terão trabalhadores com formação técnica e instruídos quanto aos riscos e perigos do
emprego da energia elétrica, visando assim, reduzir o número de acidentes com terceiros em suas dependências, e tornando a
prática diária do trabalho mais segura.

OBJETIVOS
Apresentar as dificuldades que as empresas possuem na implantação e adequação de serviços na área elétrica seja esse
serviço realizado por funcionários da própria empresa ou terceiros.

METODOLOGIA A pesquisa é do tipo revisão bibliográfica.

RESULTADOS

As principais consequências do não cumprimento da NR10 estão relacionadas a questões, como, desconhecimento ou
despreocupação com os ricos inerentes as atividades que envolvem eletricidade, sejam por parte da empresa ou trabalhador;
a possibilidade do trabalhador sofrer um acidente de trabalho pode variar de pequenos prejuízos materiais a acidentes fatais,
no quesito financeiro ocorre um “susto”, ainda maior, pois os gastos com o tratamento do acidentado geralmente fogem do
orçamento familiar, tendo em vista que o trabalhador passa a receber do governo, e não mais da empresa, o processo é
bastante dificultoso não só para a empresa, como principalmente para o trabalhador e sua família; a dificuldade de recursos
humanos na fiscalização das empresas infratoras, seja, terceirizadas ou não, e até órgãos públicos que continuam expondo
seus trabalhadores ao risco do choque elétrico, além do próprio usuário do serviço; e por fim, da empresa ser autuada e
multada pelo não cumprimento da NR10.

CONCLUSOES

A adequação das empresas conforme a NR10 é um procedimento que exige cuidados em relação à saúde e a segurança dos
trabalhadores, pois durante a execução das tarefas que envolvem eletricidade os trabalhadores ficam expostos a vários
riscos, principalmente, ao risco de choque elétrico. Entretanto, se a norma for adotada pelas empresas e prestadoras de
serviços, os riscos serão minimizados, e consequentemente, a saúde do trabalhador preservada.

REFERENCIAS

CAMPOS, A; TAVARES, J C; LIMA, V. Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações. São Paulo:
Senac, 2006 CANOVA, C. Aplicação da Norma Regulamentadora NR-10 em uma empresa prestadora de serviços com
eletricidade. 2007. 100 pag. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia de Segurança no Trabalho) - UnoChapecó, Santa
Catarina, 2007.
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PROFA. DRA. CAMILA DIOGO DE SOUZA

TITULO
ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO SOBRE O PROCESSO DE ENCULTURAÇÃO E CRIAÇÃO DO HABITUS VISTO POR MEIO DA
CULTURA MATERIAL NO FILME “A GUERRA DOS BOTÕES”, DE YVES ROBERT.

INTRODUCAO

O etnoarqueólogo González Ruibal (2003) entende que uma das formas de nos aproximarmos da infância, no registro
material, se refere aos processos de enculturação – que tornam crianças em “seres sociais”. Esta incorporação à sociedade
se dá tanto pela aquisição de habilidades funcionais (aprendizado de técnicas) quanto pela transmissão de saberes e pelo
“posicionar-se socialmente”, isto é, pela internalização de papéis e posições que deverão desempenhar na vida.

OBJETIVOS
Nosso objetivo neste trabalho é verificar a função de elementos da cultura material em tal processo, em um contexto social e
histórico específico: uma região rural francesa no pós-guerra.

METODOLOGIA

Nosso objeto de estudo será o filme “A Guerra dos Botões” (1962), de Yves Robert, em que se apresenta, no dia a dia das
crianças de uma vila, o modo pelo qual estas se relacionam com o contexto social. Em particular, nos interessa um momento:
o da construção e uso de uma “cabana” para a qual as crianças levam diversos objetos, como representantes simbólicos da
casa, da família e das posições que desempenharão no mundo adulto. Analisaremos, nesse contexto, o papel que cada
artefato desempenha na configuração deste micromundo adulto, seu significado simbólico e papel na introjeção de valores
culturais.

RESULTADOS

Para González Ruibal (2003), existir como ser humano significa estar imerso em uma realidade instrumental em que se vive
uma forma sutil e duradoura de enculturação, e que corresponde a uma totalidade de significados com a qual as pessoas,
como seres sociais, tem de estar familiarizados. Uma vez que os artefatos (assim como as paisagens) são dotados de poder
metafórico, conclui González Ruibal que a realidade material que nos rodeia vai conformando o habitus, no sentido proposto
por Bourdieu (2007), e o habitus é a chave para a assimilação de uma identidade, e um dos mais poderosos criadores do
habitus é o espaço doméstico. Em “A Guerra dos Botões”, o sentido simbólico dos artefatos se coloca fundamental nesse
processo, de criação de identidade do ser social como integrante do grupo social (o nós em relação ao eles), da sociedade (os
valores coletivos) e da família (no que diz respeito ao papel do indivíduo neste grupo nuclear).

CONCLUSOES

Podemos dizer que a cabana representa um ritual de passagem, um ensaio pelo qual um espaço doméstico típico é
reconstruído e as crianças ou jovenzinhos assumem os papéis que lhes esperam na vida adulta. Nesse contexto, os
elementos de cultura material são a chave para, por meio de seu simbolismo, dar a verossimilhança necessária a tal vivência
preparatória de introjeção de habitus.

REFERENCIAS BOURDIEU P. Razões Práticas. São Paulo: Papirus, 2007. GONZÁLEZ RUIBAL, A. La experiência del otro. Madrid: Akal, 2003.
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TITULO psicopatia infantil

INTRODUCAO

A psicopatia é um comportamento caracterizado por um transtorno de etiologia multifatorial, que apresenta tanto
característica de personalidade quanto relações, Comportamentais.Desrespeito e violação dos direitos dos outros, sendo
agressivas ou não, evidentes na relações interpessoais, que se inicia na infância ou começo da adolescência e que pode ou
não continua na idade adulta.

OBJETIVOS

Esse projeto de pesquisa tem com objetivo identificar na literatura as analises dos conceitos de psicopatia, as crescente
evidencia da presencia de TsP em crianças e adolescentes a fim que eles possam ser mais rapidamente identificados e
tratados, apresentando fatores relacionados a transtornos de personalidades, sociais e ambientas. E qual a função do
Enfermeiro em ajudar e lidar com a situação de um psicopata infantil e sua família, e como fica o sentimento do Enfermeiro
perante a essa situação.

METODOLOGIA
Realizada revisão da literatura/pesquisa documental com busca em artigos nas bases de dados LILACS e SciELO,livros,
noticias utilizando como critério para a composição da pesquisa as palavras chaves transtorno de personalidade e
psicopatas, com artigos exclusivamente na língua portuguesa, publicados entre os anos de 2002 a 2014.

RESULTADOS

Na necessária redefinição do trabalho na equipe de saúde mental, o enfermeiro tem sido um profissional pouco atuante. Isso
se reflete em procedimentos tecnicamente pouco visíveis no conjunto do trabalho em equipe, quando não em ações de
acomodação as praticas medicas e administrativa inadequadas técnicas e eticamente. A sociedade muitas vezes cria
situações onde a criança sem maturidade emocional se vê acoada, e tem no ataque a sua única defesa à seus olhos. Cabe
aos pais, cuidadores, educadores detectarem sinais de que essa criança não está sabendo enfrentar os problemas normais
da idade, muitas vezes enfrentados na escola, e o sofrimento psíquico que sua fragilidade lhe trás, pode sim modificar sua
índole.

CONCLUSOES

O enfermeiro é um dos profissionais de saúde que tem contato direto, prolongado e constante com os clientes dos serviços
de saúde, Esta em posição de identificar os Sinais indicativos de uma criança que tem possíveis episódios maníacos, cabe ao
enfermeiro fazer levantamento das possíveis dificuldades desse portador, realizar os devidos encaminhamentos e atuar
terapeuticamente, sempre que estiver com um portador de psicopatia. A partir de um exame psíquico, do histórico de
enfermagem e dados colhidos com o familiar, é possível que o enfermeiro elabore os diagnósticos de enfermagem, para
planejar a assistência adequada. O enfermeiro tem o papel também educativo, por meio da identificação das necessidades do
processo saúde-doença.

REFERENCIAS
1.Ballone,GJ. Transtornos de Conduta, 2004. 2.Bordin, GJ. Et all. Revista Brasileira de Psiquiatria. Transtorno de Conduta e
Comportamento Anti Social, 2011. SP. 3.. Kernberg, PF livro Transtorno de Personalidade em Crianças e Adolescente/ 2003
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Angela Divina de Oliveira

TITULO A Gestão de Pessoas e a Importancia do Capital Intelectual

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO A partir da administração científica desenvolvida com as experiências de Frederick W. Taylor com
contribuições de Fayol e Henry Ford para sua configuração encontra-se as raízes da administração dos recursos humanos.
(Gil,2001). Os Recursos Humanos por muito tempo e em algumas empresas até hoje são vistos como área de apoio aos
outros departamentos, porém recentemente vem sendo implementada nas organizações, métodos de gestão de pessoas, a
princípio focando somente nos resultados, e o desenvolvimento do funcionário tinha como base a avaliação de desempenho
sobre metas estipuladas. Segundo Gil (2001) os conceitos: gestão de pessoas, gestão por competências e gestão de talentos
substituíram o termo Administração de Recursos Humanos nos últimos anos. O autor explica que o termo administração de
recursos humanos é uma terminologia restritiva e limitada que compreende as pessoas dentro das organizações como
apenas mais um recurso como matéria prima e recursos ambientais. Com o desenvolvimento das técnicas de gestão, o
surgimento da preocupação com a satisfação do funcionário em seu âmbito de atuação, As empresas entenderam que era
necessário enxergar o próprio negocio de forma sistêmica e também valorizar as pessoas, maximizando o seu desempenho
por meio de desenvolvimento.

OBJETIVOS
OBJETIVO Pretendo através de autores consagrados trazer a importância de um gerenciamento de pessoas voltado ao
desenvolvimento intelectual e a gestão de talentos dentro de uma instituição

METODOLOGIA

METODOLOGIA A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da
revisão literária em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da
literatura direcionada ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos
dos autores. Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a
linha comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo

RESULTADOS

CONCLUSOES

CONCLUSÕES É de extrema importância buscar sempre atualizar e manter profissionais motivados intelectualmente, e para
tanto, fazer com que a educação permanente amplie o leque de opções a serem ofertadas, disponibilizando oportunidades
para que os cursos, seminários, congressos, cheguem até os funcionários, através de sala de aula, EAD, “in loco” ou material
textual para discussões .

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA ALMEIDA, Walnice. Captação e seleção de talentos. São Paulo: Editora Atlas S.A, ARAÚJO , LUIS CÉSAR G. DE ,
e GARCIA , ADRIANA AMADEU, Gestão de Pessoas, Edição compacta. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2010 CHIAVENATTO,
Idalberto.Gestão de Pessoas. São Paulo: 3ª edição, 2009 GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis
profissionais. São Paulo: Atlas, GRAMIGNA, Maria R. Modelo de competências e gestão dos talentos. São Paulo: Pearson
Makron Books, GUBMAN, Edward L. Talento - Desenvolvendo pessoas e estratégias para obter resultados extraordinários. Rio
de Janeiro: Elsevier, RONCATI, João N. Planejamento Integrado - desenvolvimento de um modelo e aplicação prática a partir
dos conceitos de Henry Mintzberg. São Paulo; Dissertação de Mestrado; USP, ULRICH, Dave. Gestão estratégica de pessoas
com "Scorecard". Rio de Janeiro: Elsevier, ULRICH, Dave. Recursos Humanos Estratégicos. São Paulo: Editora Futura, 2003.
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Raquel Fernandes Batista

TITULO Alopecia e Estética

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO O cabelo, desde os tempos mais antigos, é visto como forma de exibição, demonstração de beleza,
autoconfiança e até de saúde. Principalmente nas mulheres ele consiste em arma de sedução, o que vai definir a moldura e
formato do rosto. Uma patologia capilar muito conhecida e vivenciada por diversas pessoas é a alopecia, ou seja, a queda dos
cabelos A alopecia tem seu efeito além do físico e visual, também psicossocial, uma vez que mexe profundamente com a
autoestima e autoconfiança da pessoa acometida por ela.

OBJETIVOS OBJETIVO  Identificar quais são os procedimentos estéticos que contribuem no tratamento do cliente com alopecia.

METODOLOGIA

METODOLOGIA A metodologia utilizada neste trabalho é uma revisão bibliográfica, ou seja, uma releitura de diversos artigos
considerados relevantes para o tema abordado, a alopecia. As informações contidas neste trabalho foram obtidas em livros
do acervo da biblioteca Milton Soldani Afonso também e artigos de acervos virtuais como revistas on-line, textos elaborados
na década de 90, mas a sua maioria são pesquisas realizadas nos períodos de 2000 à 2012, nos idiomas português e
espanhol.

RESULTADOS

O termo alopecia é usado para toda e qualquer ausência, rarefação ou queda dos cabelos e pelos, de caráter transitório ou
definitivo, podendo atingir uma parte delimitada ou todo o corpo. TRATAMENTOS A carboxoterapia tem como objetivo
principal a vasodilatação local com o aumento do fluxo vascular melhorando o aporte de oxigênio, dessa forma melhora a
microcirculação. Aromoterapia, que é a utilização de óleos essenciais, os quais tem ações anti-sépticas, cicatrizantes, anti-
infecciosas e estimulantes do couro cabeludo. Alta-frequência que vai ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo
possibilitando uma melhor penetração de nutritivos pelo folículo polissebáceo. O desencruste que tem a função de limpeza do
excesso de secreção sebácea. Massagens no couro cabeludo também são eficazes para melhorar a circulação local.

CONCLUSOES

CONSIDERAÇÕES FINAIS Foram realizadas pesquisas para encontrar algum tratamento direcionado a alopecia no campo da
estética, e encontramos algumas opções que podem ser usadas como coadjuvantes aos tratamentos convencionais. A
profissional esteticista pode oferecer ao cliente opções de tratamentos com óleos essenciais, eletroterapias e massagens
capilares que ajudam na circulação e oxigenação local, o que ajudará a nutrição do folículo piloso e conseqüentemente o
crescimento de um fio mais resistente. É importante salientar que esses tratamentos são indicados no inicio da manifestação
da patologia.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS BAUMANN, A.; BAUMANN, L., Dermatologia Cosmética. Princípios e Práticas, p.41-48, Editora Revinter, Rio de
Janeiro, 2004 BORGES, S.F. Modalidade Terapêutica nas Disfunções Estéticas, 1ª edição, São Paulo, Phorte, 2006. CASSAR,
M.P.,Massagem Terapêutica, São Paulo, Ed. Manoele, 2001. FILHO, C.B.M., Alopecia Androgenética Masculina, Revisão e
atualização em tratamentos, 2011. COUTINHO, A. C., Dicionário Enciclopédico de Medicina, 3ª ed., Editora Argo, Lisboa 1997.
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Raquel Fernandes Batista

TITULO Alopecia e Estética

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO O cabelo, desde os tempos mais antigos, é visto como forma de exibição, demonstração de beleza,
autoconfiança e até de saúde. Principalmente nas mulheres ele consiste em arma de sedução, o que vai definir a moldura e
formato do rosto. Uma patologia capilar muito conhecida e vivenciada por diversas pessoas é a alopecia, ou seja, a queda dos
cabelos A alopecia tem seu efeito além do físico e visual, também psicossocial, uma vez que mexe profundamente com a
autoestima e autoconfiança da pessoa acometida por ela.

OBJETIVOS OBJETIVO  Identificar quais são os procedimentos estéticos que contribuem no tratamento do cliente com alopecia.

METODOLOGIA

METODOLOGIA A metodologia utilizada neste trabalho é uma revisão bibliográfica, ou seja, uma releitura de diversos artigos
considerados relevantes para o tema abordado, a alopecia. As informações contidas neste trabalho foram obtidas em livros
do acervo da biblioteca Milton Soldani Afonso também e artigos de acervos virtuais como revistas on-line, textos elaborados
na década de 90, mas a sua maioria são pesquisas realizadas nos períodos de 2000 à 2012, nos idiomas português e
espanhol.

RESULTADOS

O termo alopecia é usado para toda e qualquer ausência, rarefação ou queda dos cabelos e pelos, de caráter transitório ou
definitivo, podendo atingir uma parte delimitada ou todo o corpo. TRATAMENTOS A carboxoterapia tem como objetivo
principal a vasodilatação local com o aumento do fluxo vascular melhorando o aporte de oxigênio, dessa forma melhora a
microcirculação. Aromoterapia, que é a utilização de óleos essenciais, os quais tem ações anti-sépticas, cicatrizantes, anti-
infecciosas e estimulantes do couro cabeludo. Alta-frequência que vai ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo
possibilitando uma melhor penetração de nutritivos pelo folículo polissebáceo. O desencruste que tem a função de limpeza do
excesso de secreção sebácea. Massagens no couro cabeludo também são eficazes para melhorar a circulação local.

CONCLUSOES

CONSIDERAÇÕES FINAIS Foram realizadas pesquisas para encontrar algum tratamento direcionado a alopecia no campo da
estética, e encontramos algumas opções que podem ser usadas como coadjuvantes aos tratamentos convencionais. A
profissional esteticista pode oferecer ao cliente opções de tratamentos com óleos essenciais, eletroterapias e massagens
capilares que ajudam na circulação e oxigenação local, o que ajudará a nutrição do folículo piloso e conseqüentemente o
crescimento de um fio mais resistente. É importante salientar que esses tratamentos são indicados no inicio da manifestação
da patologia.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS BAUMANN, A.; BAUMANN, L., Dermatologia Cosmética. Princípios e Práticas, p.41-48, Editora Revinter, Rio de
Janeiro, 2004 BORGES, S.F. Modalidade Terapêutica nas Disfunções Estéticas, 1ª edição, São Paulo, Phorte, 2006. CASSAR,
M.P.,Massagem Terapêutica, São Paulo, Ed. Manoele, 2001. FILHO, C.B.M., Alopecia Androgenética Masculina, Revisão e
atualização em tratamentos, 2011. COUTINHO, A. C., Dicionário Enciclopédico de Medicina, 3ª ed., Editora Argo, Lisboa 1997.
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TITULO A GERAÇÃO Z NO AMBIENTE DE TRABALHHO: EXCESSO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS RESTRITOS

INTRODUCAO

A GERAÇÃO Z NO AMBIENTE DE TRABALHO: EXCESSO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS RESTRITOS Ciências
Humanas - Psicologia INTRODUÇÃO: O tema abordado refere-se ao estudo da Geração Z e procura responder à seguinte
indagação: É possível afirmar que houve impactos no ambiente organizacional com a entrada da Geração Z no mercado de
trabalho e que estão diretamente relacionados à ineficiência educacional na formação desta geração?

OBJETIVOS
OBJETIVO: Correlacionar as características da Geração Z aos impactos ocasionados no ambiente organizacional com sua
contratação e identificar se o excesso de informação e o baixo nível de conhecimento contribuem para este impacto.

METODOLOGIA

METODOLOGIA: A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de um referencial conceitual construído através da
revisão literária em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da
literatura direcionada ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos
dos autores. Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a
linha comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo. Durante a composição do
material de pesquisa encontramos dificuldade em obter literatura atualizada, limitando assim, a análise comparativa em
relação ao momento atual.

RESULTADOS

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Candidatos pertencentes à Geração Z apresentam um alto índice de reprovação nos testes de português
aplicados nos processos seletivos. Esses indicadores corroboram para a afirmação de que as organizações, ao admitirem
estes candidatos, absorvem a ineficiência de conhecimento, portanto o impacto ocorre logo na primeira exigência do
processo organizacional: a contratação/ seleção.

REFERENCIAS

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: -LIPKIN, Nicole A.; PERRYMORE April J. A geração Y no trabalho: como lidar com a força de
trabalho que influenciará definitivamente a cultura da sua empresa. 3ª tiragem – Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. - MOTA,
Ronaldo; SCOTT, David. Educando para inovação e aprendizagem independente. 1ª edição. Rio de Janeiro. Elsevier, 2014. -
OLIVEIRA, Sidnei. Conectados mas muito distraídos. 1ª edição. São Paulo: Integrare, 2014. -BOOG, Gustavo G. O choque das
gerações Baby Boomers, X e Y: como sair desta? 03/11/2009.http://carreiras.empregos.com.br/comunidades/rh/colunistas
/031109-o+choque+das+geracoes+baby+boomers+x+e+y+como+sair+desta.shtm . -CARVALHO, Anderson. As gerações Baby
Boomer, X, Y e Z. Origens e conflitos das diferentes gerações no contexto profissional. 01/04/2012
http://www.coisaetale.com.br/2012/04/as-geracoes-baby-boomer-x-y-e-z/ - FERNANDES, Sarah. Alckmin segue passos de
Haddad e muda progressão continuada nas escolas estaduais. 08/11/2013.
(#60)http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/11/seguindo-haddad-alckmin-aumenta-chance-de-reprovacao-no-
ensino-estadual-5126.html(#62) - GOMES, Etarciene C. A geração Y no mercado de trabalho: comportamento e perfil
organizacional. 2013. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Psicologia Organizacional) – Universidade de
Santo Amaro, São Paulo. - MENDONÇA, Camila F. Quem vem depois da geração Y? Novo perfil de profissional já sonda o
mercado. Boletim Expresso FIA nº. 84. http://www1.fia.com.br/portalfia/Modulos/Conteudos/ - NEWTON, Sarah. Comparando
as gerações Y e Z. 05/11/2010. http://www.focoemgeracoes.com.br/index.php/2010/11/05/comparando-as-geracoes-y-e-z/
- NEWTON, Sarah. Estejam prontos! Vem aí a geração Z... 18/06/2010.
http://www.focoemgeracoes.com.br/index.php/2010/06/18/estejam-prontos-vem-ai-a-geracaoz/
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Paulo Affonso

TITULO Levantamento de Annonaceae Juss. no Núcleo Curucutu, Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

INTRODUCAO

Annonaceae é uma família que apresenta distribuição neotropical, com aproximadamente 130 gêneros e 2200 espécies. No
Brasil são encontrados 29 gêneros, dos quais 7 são endêmicos e 490 espécies, das quais 160 são endêmicas. Em São Paulo
são encontrados 7 gêneros e 31 espécies distribuídos predominantemente na Mata Atlântica. Apresenta o maior número de
espécies entre as Magnoliales e esta entre as famílias mais abundantes das regiões neotropicais. A família é constituída por
árvores, arbustos; flores vistosas, solitárias, ou em inflorescências, axilares ou terminais, cálice de três sépalas, corola de seis
pétalas, estames numerosos e livres, gineceu apocárpico; fruto sincárpico ou apocárpico, carpídios sésseis ou agregados;
indumento composto de tricomas simples, ramificados ou escamosos.

OBJETIVOS
O trabalho tem por objetivos a realização de coletas, identificações, descrições e a confecção de chave de identificação para
Annonaceae Juss. presentes no Núcleo Curucutu, Parque Estadual da Serra do Mar, contribuindo assim para o conhecimento
da família.

METODOLOGIA

O Núcleo Curucutu apresenta uma área de 37.518,00 ha. Foram utilizados materiais pertencentes à família Annonaceae do
Núcleo Curucutu, com ênfase para o setor do planalto. Que se encontram identificados e depositados no Herbário Unisa e
PMSP, além dos materiais provenientes das coletas realizadas ao longo do seu desenvolvimento. As coletas e os
procedimentos de preparação e conservação do material seguiram metodologia de Fidalgo e Bononi (1989). A elaboração das
pranchas foi feita em mão livre, observando as amostras e utilizou-se um estereomicroscópio para auxiliar nas partes
pequenas. A terminologia morfológica empregada foi definida em Gonçalves e Lorenzi (2011).

RESULTADOS

CONCLUSOES

A família Annonaceae apresentou apenas 2 espécies que são facilmente distinguíveis, principalmente quando analisada a
estrutura do fruto. Em G. australis esses são livres e em D. salicifolia são pseudosincarpicos. G. australis apresenta grande
plasticidade morfológica, ao ponto de ter sido classificada como outras espécies. D. salicifolia por ser considerada rara, não
apresenta muitas descrições na literatura e nem muito exemplares nos herbários visitados.

REFERENCIAS

CHATROU, L. W.; PIRIE, M. D.; ERKENS, R. H. J.; COUVREUR, T. L. P.; NEUBIG, K. M.; ABBOTT J. R.; MOLS, J. B.; MAAS, J. W.;
SAUNDERS, R. M. K. and CHASE, M. W.. A new subfamilial and tribal classification of the pantropical flowering plant family
Annonaceae informed by molecular phylogenetics. Botanical Journal of the Linnean Society, 169, p. 5-40, 2012. GONÇALVES,
E. G. e LORENZI, H.. Morfologia Vegetal: Organografia e Dicionário Ilustrado de Morfologia de Plantas Vasculares. 2 ed. São
Paulo: Editora Nova Odessa: Instituto Plantarum. 2011. LOBÃO, A. Q.; MELLO-SILVA, R.; FORZZA, R. C.. Guatteria
(Annonaceae) da Floresta Atlântica brasileira. Guatteria (Annonaceae) of the Brazilian Atlantic Forest. Rodriguésia 63(4), p.
1039-1064, 2012. MAAS, P. J. M.; LOBÃO, A. Q.; RAINER, H.. Annonaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB110219. Acesso em: 09
Abr. 2014. MAAS, P. J. M.; WESTRA, L. Y. TH.; CHATROU, L. W.. Duguetia (Annonaceae). Flora Neotropica, New York, v. 88, p.
1-274, 2003.
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TITULO Levantamento de Ocotea Aubl. (Lauraceae) Juss. no Núcleo Curucutu, Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo.

INTRODUCAO

A Mata atlântica é um dos biomas brasileiros, sendo este constituído por um conjunto de formações florestais denominadas
de florestas Ombrófila densa, Ombrófila mista, Estacional semidecidual, Estacional decidual e Ombrófila aberta além de
ecossistemas associados tais como restingas, manguezais e campos de altitude (SOSMA, 2014). Devido à existência da
Serra do Mar a mesma possibilita a formação de chuvas de relevo, formadas através da condensação de ventos carregados
de umidade provenientes do mar (I.F, 2008). Segundo QUINET 2005, a família apresenta indivíduos de hábitos variados, desde
ervas parasitas (Cassytha), á árvores de grande porte, a maioria dos seus indivíduos são monóicos, dióicos ou até mesmo
ginodióicos.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivos a contribuição para as pesquisas em Ocotea Aubl. (Lauraceae) Juss. no Brasil, com
enfoque na flora de São Paulo, no Parque Estadual da Serra do Mar, visando dar continuidade ao projeto temático para o
estudo da Flórula do Núcleo Curucutu em parceria com os herbários P.M.S.P e Instituto Florestal (I.F.), por meio de coletas,
identificações, descrições e confecção de chaves e pranchas botânicas. Procedimentos estes realizados para facilitar a
identificação dos materiais que possam ser coletados futuramente na região de estudo. Também teve por objetivo o
treinamento e práticas de campo e laboratoriais no âmbito taxonômico, contribuindo assim para uma melhor formação
acadêmica e profissional.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no Núcleo Curucutu situado a cerca de 750 e 850 m de altitude, abrangendo parte dos municípios de
Itanhaem (21.094,46 ha.), Juquitiba (2.941,22 ha.), Mongaguá (3.772,17 ha.) e São Paulo (2.506,97 ha.), fazendo parte do
Parque Estadual da Serra do Mar (P.E.S.M.) totalizando mais de 30.000 ha. (I.F, 2014).

RESULTADOS

CONCLUSOES

Dentre as quarenta e oito espécies de Ocotea Aubl. listadas para o estado de São Paulo (Flora do Brasil, 2014), foram
encontradas no Núcleo Curucutu oito espécies (Garcia (#38) Pirani, 2005); Ocotea curucutuensis J.B. Baitello. Ocotea
dispersa Nees (#38) Mart. Mez. Ocotea laxa Ness. Mez. Ocotea nutans Ness. Mez. Ocotea pulchella Ness (#38) Mart. Mez.
Ocotea pulchra Vattimo-Gil. Ocotea serrana Coe-Teix. Ocotea venulosa Ness. Baitello.
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in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
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TITULO
APLICAÇÃO DO MODELO DE PASQUILL NA AVALIAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS DO LANÇAMENTO DE POLUENTES NA
ATMOSFERA

INTRODUCAO

Neste trabalho será estudado o modelo de dispersão de Pasquill-Gifford, ou simplesmente modelo de Pasquill para dispersão
continua ou de pluma, utilizando-se planilhas eletrônicas para o calculo da taxas de liberação de substancias toxicas e fazer
uso desta planilha para o estudo de caso desta liberação acidental de amônia para a atmosfera, um dos acidentes que
ocorrem com maior frequência em plantas químicas.Com os resultados dos estudos de casos será proposto uma otimização
do modelo de Pasquill, tendo em vista que existem modelos que utilizam metodologias diferentes

OBJETIVOS
O presente trabalho de pesquisa tem o objetivo de desenvolver uma planilha eletrônica, elaborada através dos parâmetros
fornecidos pelo sistema Pasquill-Gifford (1961), para analise e controle de fontes poluidoras, com o desenvolvimento da
planilha será medido o grau de confiabilidade testando-a em situações que já passaram por outros estudos.

METODOLOGIA
Pesquisa para revisão bibliográfica baseada em livros, artigos científicos, teses onde se pretende coletar dados, com o intuito
de desenvolver a planilha para analise e qualificação de funcionalidade da mesma.

RESULTADOS

Existem diversos modelos de dispersão, mas não existe ainda um único que explique todos os observados, O Físico-
Matemático Gauss descobriu alguns modelos sendo eles modelos que se diferenciam basicamente pela técnica usada para
calcular o sigma da função de estabilidade atmosférica e de distancia da fonte emissora. A escolha de um modelo leva muito
em consideração ao problema que se quer resolver e o sitio que se analisa, caracterizando por divisões como; fonte, orografia,
dimensão do campo e resolução temporal da concentração reduzida (MOREIRA et.al.). O sistema Pasquill-Gifford associa as
características meteorológicas rotineiras. Esse esquema classifica o estado turbulento da atmosfera em seis categorias
diferentes que são determinadas através do vento na superfície, insolação e cobertura de nuvens.

CONCLUSOES
O presente projeto encontra-se na fase inicial de desenvolvimento do sistema de planilha, bem como da avaliação dos
resultados obtidos.

REFERENCIAS

CROWL, D. A., LOUVAR, J. F., Chemical Process Safety: Fundamentals with application, New Jersey: editor Prentice Hall, 1990.
IAEA, International Atomic Energy Agency. Atmospheric Dispersion in Nuclear Power Plant Siting. Safety Guides, Viena n.50-
SG-53, 1980. MARIN, M., Analise de risco e avaliação ambiental em uma instalação de processamento quimico, Campinas:
Faculdade de engenharia quimica, UNICAMP, 2005, Tese Doutorado. GRAMMELSBACHER, E. A. ; OLIVEIRA, S. ; GIELOW, R.
Simulação Numérica da Dispersão em Microcomputadores MOREIRA, D. ; TIRABASSI, T. Modelo Matemático de Dispersão de
Poluentes na Atmosfera: Um Instrumento Técnico Para a Gestão Ambiental - Ambiente (#38) Sociedade - On-line version ISSN
1809-4422 - Ambient. soc. vol.7 no.2 Campinas July/Dec. 2004
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TITULO
SOROPREVALÊNCIA DA CINOMOSE EM CÃES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E
GATOS DO MUNICIPIO DE CANANÉIA, SP.

INTRODUCAO
Introdução A cinomose canina é uma doença infecciosa viral, ocasionada por um vírus RNA pertencente ao gênero
Morbilivirus, Família Paramyxoviridae. Possui transmissão direta e indireta e atinge um amplo grupo de animais, entre eles, os
carnívoros domésticos e silvestres.

OBJETIVOS
Objetivo O objetivo do trabalho foi avaliar a soroprevalência da cinomose em cães domésticos atendidos pela Campanha de
Castração de Cães e Gatos do Município de Cananéia, SP.

METODOLOGIA

Método Cinquenta e quatro amostras sanguíneas de cães, de ambos os sexos, foram colhidas durante a campanha, ocorrida
em dezembro de 2012, e submetidas a técnica vírus neutralização. Para efeito de interpretação do resultado, títulos de 0 a 16
USN foram considerados baixos; acima de 16 até 64 USN, moderados e acima de 64 USN, altos. Um questionário foi aplicado
com o intuito de obter informações sobre o histórico sanitário dos animais.

RESULTADOS

Discussão dos Resultados O encontro de um número maior de fêmeas (85,2%) e de animais SRD (81%) é esperado já que a
maior parte da população de cães é formada por essa categoria de animais (SRD) e as fêmeas são os animais que acarretam
transtornos aos seus proprietários quando entram no cio, atraindo machos e tendo as crias em casa. O achado que 70,4%
(38/54) dos animais nunca passaram por uma consulta veterinária é, provavelmente devida à baixa renda dos proprietários
(dados não mostrados) e a presença de apenas uma clínica veterinária no município. A soroprevalência observada entre os
cães foi de 63% (34/54), sendo que 40 (74%) apresentaram títulos considerados baixos para cinomose, mesmo entre aqueles
que foram vacinados (41%), demonstrando, num primeiro momento, falhas vacinais. Considerando que a maior parte dos
animais possui acesso a rua (66,6%) e mesmo assim possui baixos títulos de anticorpos, sugere-se que ocorra baixa
circulação viral entre os animais que foram atendidos pela campanha e seus contactantes e que essa população está sujeita
a eventuais surtos da doença. Cananéia é uma ilha situada no litoral sul de São Paulo, numa região conhecida como Vale do
Ribeira que abriga um dos últimos vestígios de Mata Atlântica do estado. No Brasil, a soropositividade nos animais silvestres
já foi descrita em vários parques, portanto a presença de animais suscetíveis ao vírus, no município, pode representar um
risco para a sanidade da fauna silvestre e doméstica.

CONCLUSOES
Conclusão Medidas que incentivem e facilitem o acesso à vacinação e aos veterinários deveriam ser implementadas para
diminuir o risco de surtos da cinomose na população doméstica e, consequentemente, proteger a biodiversidade local.

REFERENCIAS

Referências: GREENE, C. E (#38) APPEL, M.. Canine distemper. In: Greene C.E. (ed.) Infectious Diseases of the Dog and Cat.
ED 3. Amsterdam, Elsevier, pp.25-41, 2006 JORGE, R.S.P.; ROCHA, F.F.; JÚNIOR, J.A.M.; MORATO, R.G. Ocorrência de
patógenos em carnívoros selvagens brasileiros e suas implicações para a conservação e saúde pública. OecologiaAustralis, v.
14, n.3, pp. 686-710, 2010. BIAZZONO, L; HAGIWARA, M. K.; CORRÊA, A. R. Avaliação da resposta imune humoral em cães
jovens imunizados contra a cinomose com vacina de vírus atenuado.São Paulo. Brazilian Journal of Veterinary Research and
Animal Science, vol.38, n. 5, 2011.

Página 190



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4370 Medicina Veterinária 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2416123 - MARIANA BARBOSA NUNES 2 - Aprovado 1 - Poster 7

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Adriana Cortez VALÉRIA ONÓFRIO CASTILHO³, CELSO MARTINS PINTO³, MARCOS BRYAN HEINEMANN4

TITULO
SOROPREVALÊNCIA DA CINOMOSE EM CÃES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E
GATOS DO MUNICIPIO DE CANANÉIA, SP.

INTRODUCAO
Introdução A cinomose canina é uma doença infecciosa viral, ocasionada por um vírus RNA pertencente ao gênero
Morbilivirus, Família Paramyxoviridae. Possui transmissão direta e indireta e atinge um amplo grupo de animais, entre eles, os
carnívoros domésticos e silvestres.

OBJETIVOS
Objetivo O objetivo do trabalho foi avaliar a soroprevalência da cinomose em cães domésticos atendidos pela Campanha de
Castração de Cães e Gatos do Município de Cananéia, SP.

METODOLOGIA

Método Cinquenta e quatro amostras sanguíneas de cães, de ambos os sexos, foram colhidas durante a campanha, ocorrida
em dezembro de 2012, e submetidas a técnica vírus neutralização. Para efeito de interpretação do resultado, títulos de 0 a 16
USN foram considerados baixos; acima de 16 até 64 USN, moderados e acima de 64 USN, altos. Um questionário foi aplicado
com o intuito de obter informações sobre o histórico sanitário dos animais.

RESULTADOS

Discussão dos Resultados O encontro de um número maior de fêmeas (85,2%) e de animais SRD (81%) é esperado já que a
maior parte da população de cães é formada por essa categoria de animais (SRD) e as fêmeas são os animais que acarretam
transtornos aos seus proprietários quando entram no cio, atraindo machos e tendo as crias em casa. O achado que 70,4%
(38/54) dos animais nunca passaram por uma consulta veterinária é, provavelmente devida à baixa renda dos proprietários
(dados não mostrados) e a presença de apenas uma clínica veterinária no município. A soroprevalência observada entre os
cães foi de 63% (34/54), sendo que 40 (74%) apresentaram títulos considerados baixos para cinomose, mesmo entre aqueles
que foram vacinados (41%), demonstrando, num primeiro momento, falhas vacinais. Considerando que a maior parte dos
animais possui acesso a rua (66,6%) e mesmo assim possui baixos títulos de anticorpos, sugere-se que ocorra baixa
circulação viral entre os animais que foram atendidos pela campanha e seus contactantes e que essa população está sujeita
a eventuais surtos da doença. Cananéia é uma ilha situada no litoral sul de São Paulo, numa região conhecida como Vale do
Ribeira que abriga um dos últimos vestígios de Mata Atlântica do estado. No Brasil, a soropositividade nos animais silvestres
já foi descrita em vários parques, portanto a presença de animais suscetíveis ao vírus, no município, pode representar um
risco para a sanidade da fauna silvestre e doméstica.

CONCLUSOES
Conclusão Medidas que incentivem e facilitem o acesso à vacinação e aos veterinários deveriam ser implementadas para
diminuir o risco de surtos da cinomose na população doméstica e, consequentemente, proteger a biodiversidade local.

REFERENCIAS

Referências: GREENE, C. E (#38) APPEL, M.. Canine distemper. In: Greene C.E. (ed.) Infectious Diseases of the Dog and Cat.
ED 3. Amsterdam, Elsevier, pp.25-41, 2006 JORGE, R.S.P.; ROCHA, F.F.; JÚNIOR, J.A.M.; MORATO, R.G. Ocorrência de
patógenos em carnívoros selvagens brasileiros e suas implicações para a conservação e saúde pública. OecologiaAustralis, v.
14, n.3, pp. 686-710, 2010. BIAZZONO, L; HAGIWARA, M. K.; CORRÊA, A. R. Avaliação da resposta imune humoral em cães
jovens imunizados contra a cinomose com vacina de vírus atenuado.São Paulo. Brazilian Journal of Veterinary Research and
Animal Science, vol.38, n. 5, 2011.
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TITULO Paciente com Doença de Huntington - Relato de caso

INTRODUCAO

A Doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa rara, autossômica dominante, com prevalência de 5 a 10 casos por
100.000 habitantes. Normalmente a sintomatologia aparece na 4ª década de vida, com sobrevida de 15 anos e caracteriza-se
por distúrbios do movimento, alterações cognitivas e comportamentais. A doença ocorre por repetições excessivas da
sequência de trinucleotídeos CAG situadas no lócus 4p16.3 e gene IT15. Ainda não há tratamento curativo ou preventivo,
sendo assim a terapêutica é sintomática.

OBJETIVOS
Descrever a DH e relatar o quadro clínico e funcional de um paciente com a doença bem como as condutas realizadas durante
o tratamento fisioterapêutico.

METODOLOGIA
Relato um caso de DH, gênero masculino em tratamento fisioterapêutico no grupo de neurociência da Faculdade de
Fisioterapia da Universidade de Santo Amaro e descrição das condutas e objetivos específicos realizados.

RESULTADOS

CONCLUSOES
O caso relatado apresenta muitas coincidências com literatura e as condutas realizadas estão pertinentes ao tratamento da
DH, visando sua melhora funcional e da qualidade de vida do paciente.

REFERENCIAS

ARAGÃO, B. C. Análise óptica da junção neuromuscular de músculo diafragma em modelo de camundongo transgênico para
Doença de Huntington. Anais do Simpósio Brasileiro de Sinalização de Cálcio. V. 1, N. 1. Belo Horizonte: SBSC, 2012.
MACIEL,H.O.R. et al. Care of patients with huntington’s disease in south America: a suervey. Arq.Neuropsiquiatr.,71(6):368-
370, 2013. ROUCCO ,H.H. et al. Striatal and extrastriatal atrophy in huntington’s disease and its relationship with length of the
CAG repeat. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, p. 1129 – 1136, Out./2005- jun/2006. VIEIRA,T.R.;
INÁCIO,M.D.; FONSECA,S.D.P.L.; CAIXETA,L. Atuação fisioterapêutica na doença de huntington: Relato de casos.
Rev.Neurocienc., 19(3):504-511, Goiânia, Goiás, 2011. ZALA, D., Huntington’s disease modeling and treatment: from primary
neural cultures to rodents. 128 f. Tese Doutorado. Institutdesneurosciences, Lausanne, Suiça, 2005.

Página 192



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4377 Administração 1 - Mostra de Pós-graduação 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota

2340135 - GABRIELA MARTINS FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster 8,5

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO ANALISE DOS ESTUDOS DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE EMPRESA E REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Após o aumento da popularidade dos consumidores online nos últimos anos, as mídias sociais estão se tornando grandes
aliados e instrumentos estratégicos para as empresas de todos os portes e setores da economia. Os hábitos dos clientes
estão mudando cada vez mais com a quebra das barreiras geográficas que a internet proporciona, facilitando as pesquisas
por empresas e seus produtos na rede e, consequentemente, um possível aumento de transações comerciais online.

OBJETIVOS

Objetivo geral: identificar como as empresas estão utilizando as mídias sociais como instrumento de comunicação com seus
diversos públicos alvos. Objetivos específicos: principais conceitos de Mídias e do segmento de Redes Sociais, as formas de
utilização e benefícios das Redes Sociais para as organizações e as maneiras como as empresas brasileiras estão utilizando
as Redes Sociais.

METODOLOGIA

Pesquisa exploratória e descritiva (GIL, 2008) que proporciona maior familiaridade com o problema, pois trata-se de assunto
recente, com conceitos e campo de exploração amplos. As técnicas foram pesquisa bibliográfica e documental, como base
de um procedimento metodológico que se oferece como possibilidade na busca de soluções para o problema de pesquisa
(LIMA; MIOTO, 2007).

RESULTADOS

Tomando por dados secundários de pesquisa realizadas por institutos de pesquisa e consultorias, foi possível contatar que
cerca de 70% das empresas brasileiras utilizam as mídias sociais, metade constituída por empresas de pequeno porte. Os
setores de serviços, varejo, bens de consumo e transportes representam 53% da amostra. Redes sociais, microblogs e blogs
são utilizados por mais de 70% das empresas. Apesar do uso mais intensivo, os motivos são predominantemente
mercadológicos, sem uma ênfase representativa na utilização das mídias sociais para apoio estratégico, tais como a criação
de vantagem competitiva ou inovação. Os objetivos associados à melhoria de produtividade e redução de custos de
processos estão entre os objetivos menos explorados (cerca de 30% ou menos das empresas pesquisadas).

CONCLUSOES
As análises permitem concluir que houve um crescimento quantitativo do uso das mídias sociais pelas empresas, que deve
ser seguido por ampliação dos aspectos qualitativos, em especial, quanto à busca da ampliação da eficiência dos processos
e a busca de vantagem competitiva.

REFERENCIAS
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TITULO Osteossarcoma multilobular em um cão – Relato de caso

INTRODUCAO
Os osteossarcomas são tumores comuns em ossos longos de pequenos animais. Acometem geralmente, cães de grande
porte, de meia-idade e idosos1. O Osteossarcoma multilobular (OSM) é classificado como benigno histopatologicamente, mas
apresenta caráter agressivo, localmente invasivo, e localizam-se sobre os ossos do crânio1.

OBJETIVOS Relatar um caso de OSM em um cão, discutindo os aspectos clínicos e diagnósticos com dados da literatura.

METODOLOGIA

Paciente canina, SRD, de 10 anos foi atendida com histórico de prurido, eritema otológico bilateral e otorréia. Constatou-se
malasseziose, sendo realizado tratamento para otite fúngica. Após 2 meses, animal retornou apresentando atrofia em região
temporal esquerda, ptose labial e palpebral, ausência de reflexo palpebral, e sensibilidade em articulação temporomandibular
(ATM). No exame radiográfico do crânio visualizou-se perda de definição da bula timpânica esquerda, com proliferação óssea
irregular adjacente, compatível com lesão óssea agressiva. Indicou-se tomografia computadorizada (TC), porém proprietário
optou por expectativa. Paciente retornou, após um mês, com head tilt, e intensa sensibilidade em ATM. A TC demonstrou
intensa área de acometimento por neoplasia amorfa em bula timpânica, expandindo-se para musculatura, com invasão da
cavidade craniana em topografia de hipófise, canal de nervo trigêmeo e de lobo temporal esquerdo, promovendo extensa área
de osteólise e perda de definição da ATM esquerda. Devido ao intenso acometimento, optou-se por tratamento paliativo. Dois
meses após o diagnóstico, a paciente piorou, apresentando head press, andar em círculos e disfagia. Proprietários optaram
por realizar a eutanásia. Na necropsia observou-se neoformação esbranquiçada, irregular, de consistência firme e friável, de
6cm de diâmetro em região de osso temporal esquerdo, em torno do canal auditivo e musculatura adjacente. Á análise
microscópica concluiu o diagnóstico de OSM em bula timpânica.

RESULTADOS

A idade da paciente corresponde a faixa etária de maior prevalência para neoplasias ósseas como o osteossarcoma3,5. Os
sinais clínicos observados neste caso muitas vezes estão presentes nesse tipo de neoplasia, dependendo da região
acometida1. O OSM possui caráter invasivo e agressivo, embora de crescimento lento4, assim como demonstrado no caso
supracitado. O severo acometimento ósseo e de tecidos adjacentes impossibilitou a remoção cirúrgica da neoplasia, como
indicado na literatura, assim o animal evoluiu para sintomatologia neurológica grave, sendo realizada a eutanásia.

CONCLUSOES
O osteossarcoma é incomum no esqueleto axial, sendo o tipo multilobular o mais comum dentre eles. Afetam geralmente
cães idosos, são localmente invasivos, sendo a remoção cirúrgica o único tratamento efetivo5, porém muitas vezes a
remoção total ou parcial não é possível2.

REFERENCIAS
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2.MCCALLA, T.L. et al.; Multilobular osteossarcoma of the mandible and orbit in a dog, Vet Pathol, 26:92, 1989. 3.OGILVIE, G.
K. et al.; Evaluation of single-agent chemotherapy for treatment of clinically evident osteosarcoma metastases in dogs: 45
cases (1987-1991), J Am Vet Assoc, 1993, 202(2), p. 304-306. 4.PSYCHAS, V. et al.; Multilobular tumour of the caudal
cranium causing severe cerebral and cerebellar compression in a dog, Journal of Veterinary Science, 10(1), 2009.
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TITULO Osteossarcoma multilobular em um cão – Relato de caso

INTRODUCAO
Os osteossarcomas são tumores comuns em ossos longos de pequenos animais. Acometem geralmente, cães de grande
porte, de meia-idade e idosos1. O Osteossarcoma multilobular (OSM) é classificado como benigno histopatologicamente, mas
apresenta caráter agressivo, localmente invasivo, e localizam-se sobre os ossos do crânio1.

OBJETIVOS Relatar um caso de OSM em um cão, discutindo os aspectos clínicos e diagnósticos com dados da literatura.

METODOLOGIA

Paciente canina, SRD, de 10 anos foi atendida com histórico de prurido, eritema otológico bilateral e otorréia. Constatou-se
malasseziose, sendo realizado tratamento para otite fúngica. Após 2 meses, animal retornou apresentando atrofia em região
temporal esquerda, ptose labial e palpebral, ausência de reflexo palpebral, e sensibilidade em articulação temporomandibular
(ATM). No exame radiográfico do crânio visualizou-se perda de definição da bula timpânica esquerda, com proliferação óssea
irregular adjacente, compatível com lesão óssea agressiva. Indicou-se tomografia computadorizada (TC), porém proprietário
optou por expectativa. Paciente retornou, após um mês, com head tilt, e intensa sensibilidade em ATM. A TC demonstrou
intensa área de acometimento por neoplasia amorfa em bula timpânica, expandindo-se para musculatura, com invasão da
cavidade craniana em topografia de hipófise, canal de nervo trigêmeo e de lobo temporal esquerdo, promovendo extensa área
de osteólise e perda de definição da ATM esquerda. Devido ao intenso acometimento, optou-se por tratamento paliativo. Dois
meses após o diagnóstico, a paciente piorou, apresentando head press, andar em círculos e disfagia. Proprietários optaram
por realizar a eutanásia. Na necropsia observou-se neoformação esbranquiçada, irregular, de consistência firme e friável, de
6cm de diâmetro em região de osso temporal esquerdo, em torno do canal auditivo e musculatura adjacente. Á análise
microscópica concluiu o diagnóstico de OSM em bula timpânica.

RESULTADOS

A idade da paciente corresponde a faixa etária de maior prevalência para neoplasias ósseas como o osteossarcoma3,5. Os
sinais clínicos observados neste caso muitas vezes estão presentes nesse tipo de neoplasia, dependendo da região
acometida1. O OSM possui caráter invasivo e agressivo, embora de crescimento lento4, assim como demonstrado no caso
supracitado. O severo acometimento ósseo e de tecidos adjacentes impossibilitou a remoção cirúrgica da neoplasia, como
indicado na literatura, assim o animal evoluiu para sintomatologia neurológica grave, sendo realizada a eutanásia.

CONCLUSOES
O osteossarcoma é incomum no esqueleto axial, sendo o tipo multilobular o mais comum dentre eles. Afetam geralmente
cães idosos, são localmente invasivos, sendo a remoção cirúrgica o único tratamento efetivo5, porém muitas vezes a
remoção total ou parcial não é possível2.

REFERENCIAS

1.ANDRADE, F. et al.; Tumor ósseo multilobular no crânio de cão tratado com prótese de titânio – Relato de caso, 2008.
2.MCCALLA, T.L. et al.; Multilobular osteossarcoma of the mandible and orbit in a dog, Vet Pathol, 26:92, 1989. 3.OGILVIE, G.
K. et al.; Evaluation of single-agent chemotherapy for treatment of clinically evident osteosarcoma metastases in dogs: 45
cases (1987-1991), J Am Vet Assoc, 1993, 202(2), p. 304-306. 4.PSYCHAS, V. et al.; Multilobular tumour of the caudal
cranium causing severe cerebral and cerebellar compression in a dog, Journal of Veterinary Science, 10(1), 2009.
5.ROSENTHAL,R. C.; Segredos em Oncologia Veterinária, São Paulo, Artmed, 2004.

Página 195



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4379 Medicina Veterinária 1 - Mostra de Pós-graduação 2 - Relato de Experiência

Autor Status Apresentação Nota

2977966 - EDILSON ISIDIO DA SILVA JUNIOR 2 - Aprovado 1 - Poster 8

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carolina de Oliveira Ghirelli

TITULO Osteossarcoma multilobular em um cão – Relato de caso

INTRODUCAO
Os osteossarcomas são tumores comuns em ossos longos de pequenos animais. Acometem geralmente, cães de grande
porte, de meia-idade e idosos1. O Osteossarcoma multilobular (OSM) é classificado como benigno histopatologicamente, mas
apresenta caráter agressivo, localmente invasivo, e localizam-se sobre os ossos do crânio1.

OBJETIVOS Relatar um caso de OSM em um cão, discutindo os aspectos clínicos e diagnósticos com dados da literatura.

METODOLOGIA

Paciente canina, SRD, de 10 anos foi atendida com histórico de prurido, eritema otológico bilateral e otorréia. Constatou-se
malasseziose, sendo realizado tratamento para otite fúngica. Após 2 meses, animal retornou apresentando atrofia em região
temporal esquerda, ptose labial e palpebral, ausência de reflexo palpebral, e sensibilidade em articulação temporomandibular
(ATM). No exame radiográfico do crânio visualizou-se perda de definição da bula timpânica esquerda, com proliferação óssea
irregular adjacente, compatível com lesão óssea agressiva. Indicou-se tomografia computadorizada (TC), porém proprietário
optou por expectativa. Paciente retornou, após um mês, com head tilt, e intensa sensibilidade em ATM. A TC demonstrou
intensa área de acometimento por neoplasia amorfa em bula timpânica, expandindo-se para musculatura, com invasão da
cavidade craniana em topografia de hipófise, canal de nervo trigêmeo e de lobo temporal esquerdo, promovendo extensa área
de osteólise e perda de definição da ATM esquerda. Devido ao intenso acometimento, optou-se por tratamento paliativo. Dois
meses após o diagnóstico, a paciente piorou, apresentando head press, andar em círculos e disfagia. Proprietários optaram
por realizar a eutanásia. Na necropsia observou-se neoformação esbranquiçada, irregular, de consistência firme e friável, de
6cm de diâmetro em região de osso temporal esquerdo, em torno do canal auditivo e musculatura adjacente. Á análise
microscópica concluiu o diagnóstico de OSM em bula timpânica.

RESULTADOS

A idade da paciente corresponde a faixa etária de maior prevalência para neoplasias ósseas como o osteossarcoma3,5. Os
sinais clínicos observados neste caso muitas vezes estão presentes nesse tipo de neoplasia, dependendo da região
acometida1. O OSM possui caráter invasivo e agressivo, embora de crescimento lento4, assim como demonstrado no caso
supracitado. O severo acometimento ósseo e de tecidos adjacentes impossibilitou a remoção cirúrgica da neoplasia, como
indicado na literatura, assim o animal evoluiu para sintomatologia neurológica grave, sendo realizada a eutanásia.

CONCLUSOES
O osteossarcoma é incomum no esqueleto axial, sendo o tipo multilobular o mais comum dentre eles. Afetam geralmente
cães idosos, são localmente invasivos, sendo a remoção cirúrgica o único tratamento efetivo5, porém muitas vezes a
remoção total ou parcial não é possível2.

REFERENCIAS

1.ANDRADE, F. et al.; Tumor ósseo multilobular no crânio de cão tratado com prótese de titânio – Relato de caso, 2008.
2.MCCALLA, T.L. et al.; Multilobular osteossarcoma of the mandible and orbit in a dog, Vet Pathol, 26:92, 1989. 3.OGILVIE, G.
K. et al.; Evaluation of single-agent chemotherapy for treatment of clinically evident osteosarcoma metastases in dogs: 45
cases (1987-1991), J Am Vet Assoc, 1993, 202(2), p. 304-306. 4.PSYCHAS, V. et al.; Multilobular tumour of the caudal
cranium causing severe cerebral and cerebellar compression in a dog, Journal of Veterinary Science, 10(1), 2009.
5.ROSENTHAL,R. C.; Segredos em Oncologia Veterinária, São Paulo, Artmed, 2004.

Página 196



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4382 Clínica Veterinária 1 - Mostra de Pós-graduação 2 - Relato de Experiência

Autor Status Apresentação Nota

1644220 - PAMELA YURI NAGAHACHI 2 - Aprovado 1 - Poster 8

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Viviani de Marco Bernardes

TITULO
DIAGNÓSTICO E TERAPIA DA INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA EXÓCRINA EM UM CÃO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO – RELATO
DE CASO

INTRODUCAO
A Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE) é uma importante causa de diarreia crônica que leva à má digestão e absorção de
alimentos e seus nutrientes.1,2

OBJETIVOS Relatar um caso de IPE canina, abordando seu diagnóstico e tratamento.

METODOLOGIA

Um cão Pastor alemão, macho, 3 anos, foi atendido no HOVET/UNISA em abril deste ano com emagrecimento progressivo há
6 meses, fezes diarreicas e volumosas, polifagia, pelame opaco e caquexia. Suspeitou-se de verminose, doença inflamatória
intestinal ou IPE. Foi solicitado hemograma e exame coproparasitológico cujos resultados foram normais. Posteriormente, foi
solicitada a dosagem de T.L.I. (imunorreatividade ao tripsinogênio) cujo valor encontrava-se bastante reduzido (1,4 ng/mL)
sendo compatível com IPE. O animal foi submetido à suplementação enzimática com pancreatina suína em pó (3g/12hs),
ranitidina (2mg/24hs) recomendada para otimizar a ação das enzimas3 e dieta terapêutica de alta digestibilidade. Foi
aplicada vitamina B12 por via intramuscular semanalmente pois os níveis séricos de cobalamina estavam reduzidos. Após 30
dias, o animal apresentou grande melhora clínica com ganho de peso e normalização das fezes. No entanto, 2 meses após a
terapia, o ganho de peso cessou e suspeitamos de supercrescimento bacteriano intestinal sendo prescrito doxiciclina
(10mg/kg/24hs) durante 20 dias. O animal voltou a ganhar peso, porém de forma inconsistente, pois a proprietária
frequentemente, suspendia a medicação devido ao seu custo. Recentemente, infelizmente, o animal apresentou um quadro de
dilatação gástrica vindo a óbito, provavelmente porque não estava recebendo a pancreatina, o que provocou apetite voraz
com ingestão de grande quantidade de alimento, favorecendo essa complicação clínica.

RESULTADOS

O animal relatado acima era da raça Pastor alemão, considerada a mais predisposta para a IPE2. Os sintomas apresentados
por ele eram bem característicos da enfermidade.4 O diagnóstico definitivo foi obtido através da dosagem sérica da TLI,
considerado o teste de maior especificidade e sensibilidade para a doença.2 Além da pancreatina em pó e ranitidina, houve
necessidade da suplementação de vitamina B12, com grande melhora dos sintomas clínicos e ganho de peso, como é citado
na literatura3. Porém, após 2 meses de tratamento foi necessário o tratamento com doxiciclina para controlar um possível
supercrescimenteo bacteriano, uma vez que o ganho de peso não estava tão satisfatório.4

CONCLUSOES
A IPE é um importante diagnóstico diferencial da diarreia crônica e se tratada corretamente apresenta bom prognóstico. No
entanto, deve-se ficar atento a possíveis complicações clínicas e alertar o proprietário sobre a importância de não
descontinuar o tratamento.

REFERENCIAS

1.NELSON, R.W.; COUTO, C.G. Insuficiência do pâncreas exócrino. Medicina Interna de Pequenos Animais. Rio de Janeiro, 2a
Ed., p. 447-50. 2.WESTERMARCK, E.; WIBERG, M. Exocrine pancreatic insufficiency in the dog: historical background,
diagnosis, and treatment, Topics in Compan An Med, vol. 27, 2012, p. 96-103. 3.WASHABAU, R. J.; DAY, M. J. Exocrine
pancreatic insufficiency in dogs. Canine (#38) feline gastroenterology, 2013, p.834-7. 4.WIBERG, M. Exocrine pancreatic
insufficiency in dogs. Kirk’s current veterinary therapy XV, 2014, p. 558-60.
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TITULO
DIAGNÓSTICO E TERAPIA DA INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA EXÓCRINA EM UM CÃO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO – RELATO
DE CASO

INTRODUCAO
A Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE) é uma importante causa de diarreia crônica que leva à má digestão e absorção de
alimentos e seus nutrientes.1,2

OBJETIVOS Relatar um caso de IPE canina, abordando seu diagnóstico e tratamento.

METODOLOGIA

Um cão Pastor alemão, macho, 3 anos, foi atendido no HOVET/UNISA em abril deste ano com emagrecimento progressivo há
6 meses, fezes diarreicas e volumosas, polifagia, pelame opaco e caquexia. Suspeitou-se de verminose, doença inflamatória
intestinal ou IPE. Foi solicitado hemograma e exame coproparasitológico cujos resultados foram normais. Posteriormente, foi
solicitada a dosagem de T.L.I. (imunorreatividade ao tripsinogênio) cujo valor encontrava-se bastante reduzido (1,4 ng/mL)
sendo compatível com IPE. O animal foi submetido à suplementação enzimática com pancreatina suína em pó (3g/12hs),
ranitidina (2mg/24hs) recomendada para otimizar a ação das enzimas3 e dieta terapêutica de alta digestibilidade. Foi
aplicada vitamina B12 por via intramuscular semanalmente pois os níveis séricos de cobalamina estavam reduzidos. Após 30
dias, o animal apresentou grande melhora clínica com ganho de peso e normalização das fezes. No entanto, 2 meses após a
terapia, o ganho de peso cessou e suspeitamos de supercrescimento bacteriano intestinal sendo prescrito doxiciclina
(10mg/kg/24hs) durante 20 dias. O animal voltou a ganhar peso, porém de forma inconsistente, pois a proprietária
frequentemente, suspendia a medicação devido ao seu custo. Recentemente, infelizmente, o animal apresentou um quadro de
dilatação gástrica vindo a óbito, provavelmente porque não estava recebendo a pancreatina, o que provocou apetite voraz
com ingestão de grande quantidade de alimento, favorecendo essa complicação clínica.

RESULTADOS

O animal relatado acima era da raça Pastor alemão, considerada a mais predisposta para a IPE2. Os sintomas apresentados
por ele eram bem característicos da enfermidade.4 O diagnóstico definitivo foi obtido através da dosagem sérica da TLI,
considerado o teste de maior especificidade e sensibilidade para a doença.2 Além da pancreatina em pó e ranitidina, houve
necessidade da suplementação de vitamina B12, com grande melhora dos sintomas clínicos e ganho de peso, como é citado
na literatura3. Porém, após 2 meses de tratamento foi necessário o tratamento com doxiciclina para controlar um possível
supercrescimenteo bacteriano, uma vez que o ganho de peso não estava tão satisfatório.4

CONCLUSOES
A IPE é um importante diagnóstico diferencial da diarreia crônica e se tratada corretamente apresenta bom prognóstico. No
entanto, deve-se ficar atento a possíveis complicações clínicas e alertar o proprietário sobre a importância de não
descontinuar o tratamento.

REFERENCIAS

1.NELSON, R.W.; COUTO, C.G. Insuficiência do pâncreas exócrino. Medicina Interna de Pequenos Animais. Rio de Janeiro, 2a
Ed., p. 447-50. 2.WESTERMARCK, E.; WIBERG, M. Exocrine pancreatic insufficiency in the dog: historical background,
diagnosis, and treatment, Topics in Compan An Med, vol. 27, 2012, p. 96-103. 3.WASHABAU, R. J.; DAY, M. J. Exocrine
pancreatic insufficiency in dogs. Canine (#38) feline gastroenterology, 2013, p.834-7. 4.WIBERG, M. Exocrine pancreatic
insufficiency in dogs. Kirk’s current veterinary therapy XV, 2014, p. 558-60.
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TITULO
DIAGNÓSTICO E TERAPIA DA INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA EXÓCRINA EM UM CÃO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO – RELATO
DE CASO

INTRODUCAO
A Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE) é uma importante causa de diarreia crônica que leva à má digestão e absorção de
alimentos e seus nutrientes.1,2

OBJETIVOS Relatar um caso de IPE canina, abordando seu diagnóstico e tratamento.

METODOLOGIA

Um cão Pastor alemão, macho, 3 anos, foi atendido no HOVET/UNISA em abril deste ano com emagrecimento progressivo há
6 meses, fezes diarreicas e volumosas, polifagia, pelame opaco e caquexia. Suspeitou-se de verminose, doença inflamatória
intestinal ou IPE. Foi solicitado hemograma e exame coproparasitológico cujos resultados foram normais. Posteriormente, foi
solicitada a dosagem de T.L.I. (imunorreatividade ao tripsinogênio) cujo valor encontrava-se bastante reduzido (1,4 ng/mL)
sendo compatível com IPE. O animal foi submetido à suplementação enzimática com pancreatina suína em pó (3g/12hs),
ranitidina (2mg/24hs) recomendada para otimizar a ação das enzimas3 e dieta terapêutica de alta digestibilidade. Foi
aplicada vitamina B12 por via intramuscular semanalmente pois os níveis séricos de cobalamina estavam reduzidos. Após 30
dias, o animal apresentou grande melhora clínica com ganho de peso e normalização das fezes. No entanto, 2 meses após a
terapia, o ganho de peso cessou e suspeitamos de supercrescimento bacteriano intestinal sendo prescrito doxiciclina
(10mg/kg/24hs) durante 20 dias. O animal voltou a ganhar peso, porém de forma inconsistente, pois a proprietária
frequentemente, suspendia a medicação devido ao seu custo. Recentemente, infelizmente, o animal apresentou um quadro de
dilatação gástrica vindo a óbito, provavelmente porque não estava recebendo a pancreatina, o que provocou apetite voraz
com ingestão de grande quantidade de alimento, favorecendo essa complicação clínica.

RESULTADOS

O animal relatado acima era da raça Pastor alemão, considerada a mais predisposta para a IPE2. Os sintomas apresentados
por ele eram bem característicos da enfermidade.4 O diagnóstico definitivo foi obtido através da dosagem sérica da TLI,
considerado o teste de maior especificidade e sensibilidade para a doença.2 Além da pancreatina em pó e ranitidina, houve
necessidade da suplementação de vitamina B12, com grande melhora dos sintomas clínicos e ganho de peso, como é citado
na literatura3. Porém, após 2 meses de tratamento foi necessário o tratamento com doxiciclina para controlar um possível
supercrescimenteo bacteriano, uma vez que o ganho de peso não estava tão satisfatório.4

CONCLUSOES
A IPE é um importante diagnóstico diferencial da diarreia crônica e se tratada corretamente apresenta bom prognóstico. No
entanto, deve-se ficar atento a possíveis complicações clínicas e alertar o proprietário sobre a importância de não
descontinuar o tratamento.

REFERENCIAS

1.NELSON, R.W.; COUTO, C.G. Insuficiência do pâncreas exócrino. Medicina Interna de Pequenos Animais. Rio de Janeiro, 2a
Ed., p. 447-50. 2.WESTERMARCK, E.; WIBERG, M. Exocrine pancreatic insufficiency in the dog: historical background,
diagnosis, and treatment, Topics in Compan An Med, vol. 27, 2012, p. 96-103. 3.WASHABAU, R. J.; DAY, M. J. Exocrine
pancreatic insufficiency in dogs. Canine (#38) feline gastroenterology, 2013, p.834-7. 4.WIBERG, M. Exocrine pancreatic
insufficiency in dogs. Kirk’s current veterinary therapy XV, 2014, p. 558-60.
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TITULO
DIAGNÓSTICO E TERAPIA DA INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA EXÓCRINA EM UM CÃO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO – RELATO
DE CASO

INTRODUCAO
A Insuficiência Pancreática Exócrina (IPE) é uma importante causa de diarreia crônica que leva à má digestão e absorção de
alimentos e seus nutrientes.1,2

OBJETIVOS Relatar um caso de IPE canina, abordando seu diagnóstico e tratamento.

METODOLOGIA

Um cão Pastor alemão, macho, 3 anos, foi atendido no HOVET/UNISA em abril deste ano com emagrecimento progressivo há
6 meses, fezes diarreicas e volumosas, polifagia, pelame opaco e caquexia. Suspeitou-se de verminose, doença inflamatória
intestinal ou IPE. Foi solicitado hemograma e exame coproparasitológico cujos resultados foram normais. Posteriormente, foi
solicitada a dosagem de T.L.I. (imunorreatividade ao tripsinogênio) cujo valor encontrava-se bastante reduzido (1,4 ng/mL)
sendo compatível com IPE. O animal foi submetido à suplementação enzimática com pancreatina suína em pó (3g/12hs),
ranitidina (2mg/24hs) recomendada para otimizar a ação das enzimas3 e dieta terapêutica de alta digestibilidade. Foi
aplicada vitamina B12 por via intramuscular semanalmente pois os níveis séricos de cobalamina estavam reduzidos. Após 30
dias, o animal apresentou grande melhora clínica com ganho de peso e normalização das fezes. No entanto, 2 meses após a
terapia, o ganho de peso cessou e suspeitamos de supercrescimento bacteriano intestinal sendo prescrito doxiciclina
(10mg/kg/24hs) durante 20 dias. O animal voltou a ganhar peso, porém de forma inconsistente, pois a proprietária
frequentemente, suspendia a medicação devido ao seu custo. Recentemente, infelizmente, o animal apresentou um quadro de
dilatação gástrica vindo a óbito, provavelmente porque não estava recebendo a pancreatina, o que provocou apetite voraz
com ingestão de grande quantidade de alimento, favorecendo essa complicação clínica.

RESULTADOS

O animal relatado acima era da raça Pastor alemão, considerada a mais predisposta para a IPE2. Os sintomas apresentados
por ele eram bem característicos da enfermidade.4 O diagnóstico definitivo foi obtido através da dosagem sérica da TLI,
considerado o teste de maior especificidade e sensibilidade para a doença.2 Além da pancreatina em pó e ranitidina, houve
necessidade da suplementação de vitamina B12, com grande melhora dos sintomas clínicos e ganho de peso, como é citado
na literatura3. Porém, após 2 meses de tratamento foi necessário o tratamento com doxiciclina para controlar um possível
supercrescimenteo bacteriano, uma vez que o ganho de peso não estava tão satisfatório.4

CONCLUSOES
A IPE é um importante diagnóstico diferencial da diarreia crônica e se tratada corretamente apresenta bom prognóstico. No
entanto, deve-se ficar atento a possíveis complicações clínicas e alertar o proprietário sobre a importância de não
descontinuar o tratamento.

REFERENCIAS

1.NELSON, R.W.; COUTO, C.G. Insuficiência do pâncreas exócrino. Medicina Interna de Pequenos Animais. Rio de Janeiro, 2a
Ed., p. 447-50. 2.WESTERMARCK, E.; WIBERG, M. Exocrine pancreatic insufficiency in the dog: historical background,
diagnosis, and treatment, Topics in Compan An Med, vol. 27, 2012, p. 96-103. 3.WASHABAU, R. J.; DAY, M. J. Exocrine
pancreatic insufficiency in dogs. Canine (#38) feline gastroenterology, 2013, p.834-7. 4.WIBERG, M. Exocrine pancreatic
insufficiency in dogs. Kirk’s current veterinary therapy XV, 2014, p. 558-60.
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TITULO Educação Popular segundo Paulo Freire

INTRODUCAO
Este projeto de pesquisa tem por objetivo estudar a proposta de educação popular a partir da obra de Paulo Freire, tendo
como principal referencial teórico "A Pedagogia da Autonomia". Este trabalho está inserido no contexto da educação
democrática no Brasil e também na Pedagogia Libertadora.

OBJETIVOS
Estudar a obra de Paulo Freire tendo como eixo principal "A Pedagogia da Autonomia"; Caracterizar a Pedagogia Libertadora;
identificar os principais aspectos da proposta de educação popular através da Obra de Paulo Freire; Explicitar a importância
da obra de Paulo Freire no processo de educação democrática.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado a partir de levantamento bibliográfico, tendo por base a obra de Paulo Freire, principalmente a
Pedagogia da Autonomia. Também foram utilizados autores e educadores que tiveram sua obra influenciada por Paulo Freire.

RESULTADOS

Através da obra de Paulo Freire observa-se a preocupação com a educação popular, com a formação da classe trabalhadora,
dos trabalhadores das fábricas e do campo. Percebe-se também a preocupação com a alfabetização de adultos, mas a partir
de um método inovador, que contextualiza o aprendizado a partir da realidade do aluno. A Obra Pedagogia da Autonomia é
importante referencial teórico para educadores do Brasil e do mundo.

CONCLUSOES

A obra de Paulo Freire, especialmente A Pedagogia da Autonomia pode ser considerada como um grandioso guia educacional
para todos os profissionais da educação. A obra trabalha a relação professor-aluno e o processo de ensino aprendizagem de
um ponto de vista crítico e inovador. Trabalha também a importância da formação do professor, do olhar para o mundo, para
as experiências cotidianas. Quanto à autonomia, há questões importantes que remetem a educação popular, a necessidade
da população tomar nas próprias mãos o processo de mudança, como no caso do MST que organizou escolas em diferentes
regiões do país.

REFERENCIAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Disponível em:
http://www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf%5Cpedagogia_da_autonomia_-_paulofreire.pdf MOTA, Nadine Comanece Barros.
Resenha Crítica - Pedagogia da Autonomia. Disponível em:
http://www.isepnet.com.br/website/fala_professor/artigos/RESENHA_PEDAGOGIA_AUTONOMIA.pdf BARRETO, Vera, (1998).
Paulo Freire para educadores. São Paulo, Arte(#38)Ciências. _________, (1998) Alfabetização – Permanência e Mudança. São
Paulo, Centro de Estudos em Educação Vereda.
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TITULO Instrumento Sobre os Efeitos Adversos de Anticonvulsivantes Para Observação do Fisioterapeuta

INTRODUCAO

Convulsão é o nome dado ao ataque súbito de descargas neuronais corticais excessivas que interferem na função cerebral,
com o aparecimento de movimentos involuntários, interrupção da regulação autônoma, ilusões e alucinações, podendo ser
parciais ou generalizadas. Nos diversos tipos de convulsão, a pessoa fica confusa após o ataque e não se lembra do evento.
São distúrbios observados com relativa frequência, por etiologias diversas. Os tratamentos para convulsões incluem o uso de
medicamentos, a cirurgia cerebral (remoção dos neurônios mais propensos a descarga excessiva ou interrupção de
conexões), ajustes de comportamento (higiene do sono e controle do estresse) e estimulação vagal. Um grande número de
pessoas com diversas condições neurológicas apresentam crises convulsivas e necessitam de tratamento fisioterapêutico,
sendo, portanto, usuárias de anticonvulsivantes cujos efeitos adversos podem interferir na fisioterapia, e que podem ser
atenuados com pequenos ajustes (mudança de horário da fisioterapia ou da administração do medicamento). Para isso é
necessário que o fisioterapeuta tenha a mão um instrumento que facilite a suspeita de que determinado sintoma pode ser
efeito adverso do anticonvulsivante.

OBJETIVOS
Construir um quadro atualizado dos anticonvulsivantes atualmente mais utilizados e de seus efeitos adversos, para
observação do fisioterapeuta.

METODOLOGIA
Realizado levantamento através do DEF – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF, 2014), do Manual Farmacêutico
(LEWI et al., 2005), do site de consulta Micromedex (2014). Construído um quadro indicando os nomes dos fármacos
anticonvulsivantes atualmente utilizados, suas indicações e seus efeitos adversos.

RESULTADOS

Localizados quinze (15) fármacos anticonvulsivantes. De todos os anticonvulsivantes listados somente a Primidona
(Mysoline, Ayersa) não descreve algum efeito que possa interferir na fisioterapia. Os efeitos adversos mais presentes foram
ataxia (seis deles), distúrbios gastrointestinais, sonolência e tonturas (cinco deles), considerados efeitos de ação imediata
sobre o movimento e a condição física de resposta à intervenção fisioterapêutica. Algumas condições generalizante, como
“Alterações neuropsiquiátricas” ou “alteração do pensamento” ou “interferência no desenvolvimento neuropsicomotor” ou
“Nervosismo”, não permitiram melhor avaliação de sua interferência.

CONCLUSOES

O quadro produzido demonstra, por sua variedade, a necessidade do instrumento no uso diária da clínica de fisioterapia.
Promove um alerta para as situações especiais de dificuldades no tratamento que possam ser resultado de interferência do
anticonvulsivante. Cabe ao fisioterapeuta a consulta ao paciente, ao acompanhante (quando criança ou paciente com grau de
dependência que o impeça de resolver) e ao médico prescritor do medicamento visando o melhor resultado no tratamento
fisioterapêutico.

REFERENCIAS

DEF – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas. EPUC, 2014. Dispnível: (#60) https://www.def.com.br/(#62). Acesso:
31out 2014. LEWI, D.S.; MORGULIS, R.N.F. e BERBANE, M.H.A.O. Manual Farmacêutico. SAO PAULO : HOSPITAL ISRAELITA
ALBERT EINSTEIN, 2005. MICROMEDEX – Web Applications Access (2014). Disponível: (#60)http://www.micromedex.com.br/
(#62). Acesso: 09 out 2014.
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TITULO O Livro Como Prática de Ensino na Educação Libertária

INTRODUCAO

A educação libertária surgiu no Brasil, por meio dos anarquistas, que repensaram a educação vigente do final do século XIX e
início do século XX, que era totalmente regida pelo estado e pela igreja e tinha uma ideologia voltada, totalmente para a classe
dominante. Sendo assim, o livro didático da época era por base nessa ideologia. Surgia então, em João Penteado, principal
fundador da educação libertária, a necessidade de buscar livros literários e didáticos que estivessem de acordo com a
proposta de ensino libertária. Em sua escola fez um acervo de livros, que eram usados pelos professores e alunos e, esses
livros eram escritos por diversos Anarquistas.

OBJETIVOS Esse artigo tem por objetivo esclarecer a prática de ensino da educação libertária com um foco voltado para o uso do livro.

METODOLOGIA
Foi utilizada a pesquisa bibliográfica, consulta ao acervo de João Penteado na FEUSP e levantamento de teses e artigos
publicados sobre o tema.

RESULTADOS

O surgimento da primeira escola moderna no início do século XX deu-se por um movimento anarquista que deu origem a
educação libertária essa que se expandiu alcançado países como: Espanha; Itália; França e Brasil com diferentes dirigentes e
fundadores, porém, todos com o mesmo objetivo e modelo pedagógico, utilizando Livros, arte, musica, cinema e passeios fora
da escola, como prática de ensino para os alunos. Acreditavam que o futuro haveria de brotar da escola. O Livro era um
importante instrumento pedagógico, destacando-se a formação de bibliotecas, a consulta a obras clássicas e de cunho social.

CONCLUSOES

Com esta pesquisa foi possível mostrar os métodos de ensino da Escola Moderna, e esclarecer a maneira diferenciada da
prática do livro. Na educação libertária o livro didático era usado como prática de ensino, porém, de uma maneira diferenciada,
pois os alunos escolhiam os livros que iam estudar, e os professores direcionavam os estudos conforme o tema dos livros.
Esses livros, para os anarquistas deviam conter assuntos diversos presentes na realidade social. Para os anarquistas a
educação era considerada um espaço libertador e um fator de transformação social perante as injustiças e a dominação
vigentes no início do século XX.

REFERENCIAS

LUIZETTO, Flávio V. Presença do anarquismo no Brasil: um estudo dos episódios literário e educacional – 1900/1920. Tese
doutorado USP. São Carlos, 1984 disponível em: www.histedbr.fae.unicamp.br/.../verb_c_escola_moderna_n_1.htm
CALSAVARA, T.S. A Militancia Anarquista das Relações Mantidas por João Penteado- Estratégias de Sobrevivência Pós anos
20. São Paulo 2012. MORAES, Carmem Sylvia. A Educação Libertária no Brasil: Acervo João Penteado: Inventário de fontes.
Editora Fap-Unifesp,2013.
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TITULO O Livro Como Prática de Ensino na Educação Libertária

INTRODUCAO

A educação libertária surgiu no Brasil, por meio dos anarquistas, que repensaram a educação vigente do final do século XIX e
início do século XX, que era totalmente regida pelo estado e pela igreja e tinha uma ideologia voltada, totalmente para a classe
dominante. Sendo assim, o livro didático da época era por base nessa ideologia. Surgia então, em João Penteado, principal
fundador da educação libertária, a necessidade de buscar livros literários e didáticos que estivessem de acordo com a
proposta de ensino libertária. Em sua escola fez um acervo de livros, que eram usados pelos professores e alunos e, esses
livros eram escritos por diversos Anarquistas.

OBJETIVOS Esse artigo tem por objetivo esclarecer a prática de ensino da educação libertária com um foco voltado para o uso do livro.

METODOLOGIA
Foi utilizada a pesquisa bibliográfica, consulta ao acervo de João Penteado na FEUSP e levantamento de teses e artigos
publicados sobre o tema.

RESULTADOS

O surgimento da primeira escola moderna no início do século XX deu-se por um movimento anarquista que deu origem a
educação libertária essa que se expandiu alcançado países como: Espanha; Itália; França e Brasil com diferentes dirigentes e
fundadores, porém, todos com o mesmo objetivo e modelo pedagógico, utilizando Livros, arte, musica, cinema e passeios fora
da escola, como prática de ensino para os alunos. Acreditavam que o futuro haveria de brotar da escola. O Livro era um
importante instrumento pedagógico, destacando-se a formação de bibliotecas, a consulta a obras clássicas e de cunho social.

CONCLUSOES

Com esta pesquisa foi possível mostrar os métodos de ensino da Escola Moderna, e esclarecer a maneira diferenciada da
prática do livro. Na educação libertária o livro didático era usado como prática de ensino, porém, de uma maneira diferenciada,
pois os alunos escolhiam os livros que iam estudar, e os professores direcionavam os estudos conforme o tema dos livros.
Esses livros, para os anarquistas deviam conter assuntos diversos presentes na realidade social. Para os anarquistas a
educação era considerada um espaço libertador e um fator de transformação social perante as injustiças e a dominação
vigentes no início do século XX.

REFERENCIAS

LUIZETTO, Flávio V. Presença do anarquismo no Brasil: um estudo dos episódios literário e educacional – 1900/1920. Tese
doutorado USP. São Carlos, 1984 disponível em: www.histedbr.fae.unicamp.br/.../verb_c_escola_moderna_n_1.htm
CALSAVARA, T.S. A Militancia Anarquista das Relações Mantidas por João Penteado- Estratégias de Sobrevivência Pós anos
20. São Paulo 2012. MORAES, Carmem Sylvia. A Educação Libertária no Brasil: Acervo João Penteado: Inventário de fontes.
Editora Fap-Unifesp,2013.
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TITULO Tipos de parto em hospitais públicos e privados do município de São Paulo nos anos de 2003 a 2012

INTRODUCAO

A escolha do tipo de parto, normal ou cesárea, é assunto complexo e polêmico. A cesariana, outrora considerada um
procedimento de exceção, indicada em situações de risco de vida para a gestante e/ou feto, é na atualidade um procedimento
cirúrgico na maioria das vezes programado, sem a identificação médica de nenhum risco definido, cuja escolha é
frequentemente atribuída à gestante. O parto normal é o mais seguro, pois oferece menos riscos de infecção e, além disso, a
recuperação da mãe se dá de modo mais rápido comparada à cesárea. No Brasil, o nível socioeconômico elevado está
associado à maior realização de cesariana. As taxas também são maiores em hospitais privados (70%) comparadas ao
hospital público (32%) e em mulheres com grau de escolaridade maior. A prevalência de cesárea no Brasil foi de 39,5% em
2002, variando de 20% a 48% dos partos conforme a região, sendo hoje um dos países com maior ocorrência de cesarianas
do mundo

OBJETIVOS Comparar as ocorrências de parto normal e cesáreos realizados em hospitais públicos e privados em um período de 10 anos.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, retrospectivo, com fonte secundária de dados, tendo como população-alvo os partos acontecidos em
maternidades do Município de São Paulo nos anos de 2003 a 2012. A coleta foi realizada a partir dos dados disponíveis no
Sistema de Informações dos Nascidos Vivos (Sinasc) relativos à assistência ao parto no Município de São Paulo. Para melhor
compreensão dos resultados foi proposto o cálculo da relação de partos cesáreos sobre os partos vaginais onde se conhece
o quanto é maior ou menor o número de partos cesáreos em relação aos vaginais. Em seguida foi comparada esta relação
nos três tipos de gestão hospitalar nos anos de 2003-2012

RESULTADOS

A relação de partos cesáreos/vaginais nos 10 anos estudados, foi 0,46 vezes maior nos hospitais de gestão pública do que
nos outros dois tipos de gestão analisados. Nos hospitais de gestão pública considerados escola, a relação foi de 0,55 vezes
no mesmo período. Com relação aos hospitais de gestão privada, esta proporção foi 4,01 vezes maior, apresentando
diferença estatisticamente significante (p(#60)0,0001*).

CONCLUSOES
Não há evidências claras sobre qual seria a proporção adequada de partos via cesariana. Observa-se que, em muitos locais do
mundo, taxas dessa cirurgia são superiores àquelas preconizadas há 25 anos pela OMS. Porém, o que fica claro, é que o parto
ideal, seja ele vaginal ou cesáreo, deve ser aquele que assegure o bem-estar da mãe e do recém-nascido.

REFERENCIAS
CAMPOS, MEAL; ALCANTARA, DF; GOIS, LPBL. Incidência e características de cesáreas e partos normais: um estudo
comparativo. [Acesso em 31 de Maio de 2013].
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TITULO Tipos de parto em hospitais públicos e privados do município de São Paulo nos anos de 2003 a 2012

INTRODUCAO

A escolha do tipo de parto, normal ou cesárea, é assunto complexo e polêmico. A cesariana, outrora considerada um
procedimento de exceção, indicada em situações de risco de vida para a gestante e/ou feto, é na atualidade um procedimento
cirúrgico na maioria das vezes programado, sem a identificação médica de nenhum risco definido, cuja escolha é
frequentemente atribuída à gestante. O parto normal é o mais seguro, pois oferece menos riscos de infecção e, além disso, a
recuperação da mãe se dá de modo mais rápido comparada à cesárea. No Brasil, o nível socioeconômico elevado está
associado à maior realização de cesariana. As taxas também são maiores em hospitais privados (70%) comparadas ao
hospital público (32%) e em mulheres com grau de escolaridade maior. A prevalência de cesárea no Brasil foi de 39,5% em
2002, variando de 20% a 48% dos partos conforme a região, sendo hoje um dos países com maior ocorrência de cesarianas
do mundo

OBJETIVOS Comparar as ocorrências de parto normal e cesáreos realizados em hospitais públicos e privados em um período de 10 anos.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, retrospectivo, com fonte secundária de dados, tendo como população-alvo os partos acontecidos em
maternidades do Município de São Paulo nos anos de 2003 a 2012. A coleta foi realizada a partir dos dados disponíveis no
Sistema de Informações dos Nascidos Vivos (Sinasc) relativos à assistência ao parto no Município de São Paulo. Para melhor
compreensão dos resultados foi proposto o cálculo da relação de partos cesáreos sobre os partos vaginais onde se conhece
o quanto é maior ou menor o número de partos cesáreos em relação aos vaginais. Em seguida foi comparada esta relação
nos três tipos de gestão hospitalar nos anos de 2003-2012

RESULTADOS

A relação de partos cesáreos/vaginais nos 10 anos estudados, foi 0,46 vezes maior nos hospitais de gestão pública do que
nos outros dois tipos de gestão analisados. Nos hospitais de gestão pública considerados escola, a relação foi de 0,55 vezes
no mesmo período. Com relação aos hospitais de gestão privada, esta proporção foi 4,01 vezes maior, apresentando
diferença estatisticamente significante (p(#60)0,0001*).

CONCLUSOES
Não há evidências claras sobre qual seria a proporção adequada de partos via cesariana. Observa-se que, em muitos locais do
mundo, taxas dessa cirurgia são superiores àquelas preconizadas há 25 anos pela OMS. Porém, o que fica claro, é que o parto
ideal, seja ele vaginal ou cesáreo, deve ser aquele que assegure o bem-estar da mãe e do recém-nascido.

REFERENCIAS
CAMPOS, MEAL; ALCANTARA, DF; GOIS, LPBL. Incidência e características de cesáreas e partos normais: um estudo
comparativo. [Acesso em 31 de Maio de 2013].
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TITULO Tipos de parto em hospitais públicos e privados do município de São Paulo nos anos de 2003 a 2012

INTRODUCAO

A escolha do tipo de parto, normal ou cesárea, é assunto complexo e polêmico. A cesariana, outrora considerada um
procedimento de exceção, indicada em situações de risco de vida para a gestante e/ou feto, é na atualidade um procedimento
cirúrgico na maioria das vezes programado, sem a identificação médica de nenhum risco definido, cuja escolha é
frequentemente atribuída à gestante. O parto normal é o mais seguro, pois oferece menos riscos de infecção e, além disso, a
recuperação da mãe se dá de modo mais rápido comparada à cesárea. No Brasil, o nível socioeconômico elevado está
associado à maior realização de cesariana. As taxas também são maiores em hospitais privados (70%) comparadas ao
hospital público (32%) e em mulheres com grau de escolaridade maior. A prevalência de cesárea no Brasil foi de 39,5% em
2002, variando de 20% a 48% dos partos conforme a região, sendo hoje um dos países com maior ocorrência de cesarianas
do mundo

OBJETIVOS Comparar as ocorrências de parto normal e cesáreos realizados em hospitais públicos e privados em um período de 10 anos.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, retrospectivo, com fonte secundária de dados, tendo como população-alvo os partos acontecidos em
maternidades do Município de São Paulo nos anos de 2003 a 2012. A coleta foi realizada a partir dos dados disponíveis no
Sistema de Informações dos Nascidos Vivos (Sinasc) relativos à assistência ao parto no Município de São Paulo. Para melhor
compreensão dos resultados foi proposto o cálculo da relação de partos cesáreos sobre os partos vaginais onde se conhece
o quanto é maior ou menor o número de partos cesáreos em relação aos vaginais. Em seguida foi comparada esta relação
nos três tipos de gestão hospitalar nos anos de 2003-2012

RESULTADOS

A relação de partos cesáreos/vaginais nos 10 anos estudados, foi 0,46 vezes maior nos hospitais de gestão pública do que
nos outros dois tipos de gestão analisados. Nos hospitais de gestão pública considerados escola, a relação foi de 0,55 vezes
no mesmo período. Com relação aos hospitais de gestão privada, esta proporção foi 4,01 vezes maior, apresentando
diferença estatisticamente significante (p(#60)0,0001*).

CONCLUSOES
Não há evidências claras sobre qual seria a proporção adequada de partos via cesariana. Observa-se que, em muitos locais do
mundo, taxas dessa cirurgia são superiores àquelas preconizadas há 25 anos pela OMS. Porém, o que fica claro, é que o parto
ideal, seja ele vaginal ou cesáreo, deve ser aquele que assegure o bem-estar da mãe e do recém-nascido.

REFERENCIAS
CAMPOS, MEAL; ALCANTARA, DF; GOIS, LPBL. Incidência e características de cesáreas e partos normais: um estudo
comparativo. [Acesso em 31 de Maio de 2013].
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Patricia Colombo de Souza

TITULO Tipos de parto em hospitais públicos e privados do município de São Paulo nos anos de 2003 a 2012

INTRODUCAO

A escolha do tipo de parto, normal ou cesárea, é assunto complexo e polêmico. A cesariana, outrora considerada um
procedimento de exceção, indicada em situações de risco de vida para a gestante e/ou feto, é na atualidade um procedimento
cirúrgico na maioria das vezes programado, sem a identificação médica de nenhum risco definido, cuja escolha é
frequentemente atribuída à gestante. O parto normal é o mais seguro, pois oferece menos riscos de infecção e, além disso, a
recuperação da mãe se dá de modo mais rápido comparada à cesárea. No Brasil, o nível socioeconômico elevado está
associado à maior realização de cesariana. As taxas também são maiores em hospitais privados (70%) comparadas ao
hospital público (32%) e em mulheres com grau de escolaridade maior. A prevalência de cesárea no Brasil foi de 39,5% em
2002, variando de 20% a 48% dos partos conforme a região, sendo hoje um dos países com maior ocorrência de cesarianas
do mundo

OBJETIVOS Comparar as ocorrências de parto normal e cesáreos realizados em hospitais públicos e privados em um período de 10 anos.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, retrospectivo, com fonte secundária de dados, tendo como população-alvo os partos acontecidos em
maternidades do Município de São Paulo nos anos de 2003 a 2012. A coleta foi realizada a partir dos dados disponíveis no
Sistema de Informações dos Nascidos Vivos (Sinasc) relativos à assistência ao parto no Município de São Paulo. Para melhor
compreensão dos resultados foi proposto o cálculo da relação de partos cesáreos sobre os partos vaginais onde se conhece
o quanto é maior ou menor o número de partos cesáreos em relação aos vaginais. Em seguida foi comparada esta relação
nos três tipos de gestão hospitalar nos anos de 2003-2012

RESULTADOS

A relação de partos cesáreos/vaginais nos 10 anos estudados, foi 0,46 vezes maior nos hospitais de gestão pública do que
nos outros dois tipos de gestão analisados. Nos hospitais de gestão pública considerados escola, a relação foi de 0,55 vezes
no mesmo período. Com relação aos hospitais de gestão privada, esta proporção foi 4,01 vezes maior, apresentando
diferença estatisticamente significante (p(#60)0,0001*).

CONCLUSOES
Não há evidências claras sobre qual seria a proporção adequada de partos via cesariana. Observa-se que, em muitos locais do
mundo, taxas dessa cirurgia são superiores àquelas preconizadas há 25 anos pela OMS. Porém, o que fica claro, é que o parto
ideal, seja ele vaginal ou cesáreo, deve ser aquele que assegure o bem-estar da mãe e do recém-nascido.

REFERENCIAS
CAMPOS, MEAL; ALCANTARA, DF; GOIS, LPBL. Incidência e características de cesáreas e partos normais: um estudo
comparativo. [Acesso em 31 de Maio de 2013].
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Ana Paula Ribeiro

TITULO Comparação do índice do arco plantar e suas classificações entre dois instrumentos de registo dos podogramas

INTRODUCAO

O arco longitudinal medial (ALM) é uma estrutura que sofre adaptações da infância até a fase adulta. Algumas dessas
adaptações podem interferir na distribuição das forças plantares e proporcionar aos pés riscos para o surgimento de lesões
musculoesqueléticas. Assim, a impressão plantar (podogramas) vem sendo uma medida muito utilizada para avaliar as
modificações do ALM. Na literatura dois instrumentos, o pedígrafo e o podoscópio, são utilizados para registrar a impressão
plantar para posterior medida do ALM. O podoscópio tem sido inserido na prática clínica dos fisioterapeutas como um
recurso mais tecnológico para avaliação do ALM. No entanto, não existem estudos que verificaram a confiabilidade e validade
de ambos os instrumentos para análise do ALM.

OBJETIVOS
O propósito deste estudo foi comparar o índice do arco plantar e suas classificações entre dois instrumentos de registro dos
podogramas.

METODOLOGIA
Foram analisadas as impressões plantares de 50 sujeitos universitários de ambos os gêneros. A distribuição da pressão
plantar foi capturada por um pedígrafo em folha de papel e por um podoscópio com captura digital. As imagens obtidas por
ambos os instrumentos foram digitalizadas para o computador para análise do índice do ALM no software AutoCAD®.

RESULTADOS
Os principais resultados mostraram aumento no índice do ALM analisado a partir da impressão plantar registrado no
pedígrafo em relação ao podoscópio (p(#60)0,05).

CONCLUSOES
O pedígrafo mostrou-se diferente no registro podograma em relação ao podoscópio. Isso proporcionou uma análise do índice
do ALM com menores evidências de alterações na sua estrutura, ou seja, os pés foram maior parte classificados como
normais.

REFERENCIAS

CAVANAGH, R; RODGERS, M.M. The arch index: a useful measure from footprints. Journal Biomechanics, vol. 20 (5): 547-51.
1987. KANATLI, U; YETKIN, H; CILA, E. Footprint and radiographic analysis of the feet. Journal of Pediatric Orthopaedics, vol.
21 (2): 225-28. 2001. RIBEIRO, A.P. et al. Confiabilidade inter e intra-examinador da fotopodometria e intra-examinador da
fotopodoscopia. Revista Brasileira de Fisioterapia, vol. 10 (4): 435-39. 2006. SALTZMAN, C.L; NAWOCZENSKI, D.A; TALBOT,
K.D. Measurement of the medial longitudinal arch. Arch Phys Med Rehabil, vol. 76 (1): 45-9. 1995. MALL, N.A. et al. The
reliability and reproducibility of foot type measurements using a mirrored foot photo box and digital photography compared to
caliper measurements. Journal of Biomechanics, vol. 40 (1): 1171-1176. 2007.
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TITULO Principais Lesões Ortopédicas em Jogadores de Futebol Amador

INTRODUCAO

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo. Praticado em centenas de países por diversas pessoas, de ambos os
sexos, de qualquer faixa etária e em diferentes níveis. No Brasil, essa modalidade chegou em 1874, trazido por Charles Miller.
Atualmente a Fedération Internationale de Football Association (FIFA) é o órgão responsável pela organização, determinando
regras, calendários e alterações relacionadas aos jogos. Além de tornar sua prática um espetáculo, e o entretenimento mais
rentável do mundo (Selistreet al., 2009; Cohen et al., 1997). Com essa evolução do futebol, acabou-se por ser exigido cada
vez mais do atleta, trazendo consigo implícitas as variáveis de intensidade, frequência e duração, aumentadas de forma não
coerente com as condições desse atleta. Mesmo havendo modificações no futebol atual, de futebol-arte para futebol-força,
as exigências físicas persistem (Palacioet al., 2009).

OBJETIVOS Conhecer as lesões que ocorrem no futebol. Identificar essas lesões e enumerar, em ordem decrescente.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa transversal, de natureza quali-quantitativa, com objetivo exploratório, de campo (Severino, 2007).
Fez parte do presente estudo 118 jogadores da Escolinha de futebol Golden Soccer Centro de Treinamento Esportivo LTDA-
ME. Foi utilizado um questionário para verificar as principais lesões. A primeira parte do questionário refere-se a dados
pessoais, segunda parte com questões fechadas referentes ao histórico esportivo do atleta e a terceira parte com perguntas
fechadas sobre histórico de lesões.

RESULTADOS

A fratura foi a lesão mais encontrada nos dois grupos estudados, sendo um com o tempo menos ou igual a 5 anos de prática
(p=0,0004) e o outro com mais de 5 anos de prática (p=0,0282); dos que apresentaram lesão 46 informam ter ficado afastado
(p=0,0239), por em média 41 dias. A posição mais acometida é a de meio campo (18). O seguimento corporal mais acometido
por lesões são os MMII, com 35 ocorrências do total das lesões.

CONCLUSOES
A fratura foi a principal lesão que acomete os futebolistas amadores de 12 a 17 anos, seguida da distensão muscular,
contusão, luxação e entorse.

REFERENCIAS

COHEN, Moisés et al. Lesões Ortopédicas no Futebol. Rev. Bras. Ortop. Volume 32, Nº 12. Dez 1997. EJNISMAN, Benno;
COHEN, Moisés. Lesões no Esporte – Diagnótico, Prevenção, Tratamento. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. Cap 46. Pg 671, 672,
673 e 674. SELISTRE, Luiz Fernando Approbato et al. Incidência de Lesões nos jogadores de Futebol Masculino Sub-21
Durante o Jogos Regionais de Sertãozinho-SP de 2006. Rev. Bras. Med. Do Esporte. Volume 15, Nº 5. Set/Out 2009. PALACIO,
Evandro Pereira et al. Lesões nos Jogadores de Futebol Profissional do Marília Atlético Clube: Estudo de Coorte Histórico do
Campeonato Brasileiro de 2003 a 2005. Rev. Bras. Med. Esporte. Volume 15, Nº 1. Jan/Fev 2009. ZAVARIZE, Sérgio Fernando
et al. Incidência de Lesões Musculoesquelética nas Equipes de Base de Futebol da Associação Atlética Ponte Preta. Revista
Saúde e Desenvolvimento Humano 2013; Nov 29; 1(2): 37-46.
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Karisa Santiago Nakahata

TITULO QUALIDADE DE VIDA E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS

INTRODUCAO

Para viver com qualidade de vida, o ser humano tem necessidades básicas que precisam ser atendidas para seu completo
bem-estar. Essas necessidades são universais, portanto, comuns a todos os seres humanos; o que varia de um indivíduo para
outro é a sua manifestação e a maneira de satisfazê-la ou atendê-la(1). A traqueostomia é a operação que realiza a abertura e
a exteriorização da luz traqueal e conquistou o espaço no tratamento dos pacientes críticos nos anos 60 com o advento de
ventiladores de pressão positiva e o surgimento das unidades de terapia intensiva(2).

OBJETIVOS
Levantar, apresentar e relacionar os principais cuidados existentes na assistência de enfermagem aos pacientes
traqueostomizados com as necessidades humanas básicas para apresentar os procedimentos de autocuidado, aumentando a
qualidade de vida desses portadores.

METODOLOGIA
Este estudo é uma pesquisa de revisão bibliográfica com os as palavras chaves: traqueostomia, enfermagem, cuidados,
comunicação traqueostomizados em bases de dados online com recorte temporal de 2000 à 2014.

RESULTADOS

Quando o paciente é submetido a uma traqueostomia, ele requer avaliação e monitorização contínua, tendo como as ações
principais de enfermagem(3) : - Abertura traqueal permeável; - Estímulo da tosse para eliminar as secreções; - Nebulização
para umidificar secreções presentes na árvore traqueobrônquica; - Troca de cânula para evitar o acúmulo de bactérias; -
Estimular a ingestão hídrica; - Auscultar pulmões; - Aspirar cânulas sempre que necessário; - Promover boa higiene oral; -
Lavagem de mãos; - Fixação correta da cânula; - Estimular o autocuidado e ensinar a família. Os cuidados relacionados às
necessidades humanas básicas(1) são: Hidratação, Oxigenação, comunicação e autoimagem. Relacionando cuidados de
enfermagem com os cuidados referentes as necessidades humanas básicas, temos as seguintes orientações de autocuidado
para esses pacientes(3): - Higienização: diminuir risco de infecção e manter a traqueostomia e fixação sempre limpas; -
Proteção da traqueostomia, em casos de nebulização e tosse; - Atentar-se para sinais de obstrução, principalmente
secreções; - Comunicação sendo necessário cobrir a saída do tubo traqueal para falar; - Alimentação deve ser devagar. -
Orientações para familiares, incentivando-os para que facilitem ao traqueostomizado voltar a suas atividades normais.

CONCLUSOES
O autocuidado é a ação de cuidar de si mesmo, é uma das formas de viver saudável. Estimula a autoestima, a promoção da
dignidade, o melhor relacionamento interpessoal e faz com que a pessoa viva com mais autonomia e independência, sendo
assim, há a melhora na qualidade de vida pois, o primeiro passo para se viver com qualidade de vida, é a autonomia.

REFERENCIAS

1 - Horta WA. O processo de enfermagem. São Paulo: EPU/EDUSP, 1979. 2- Vianna A, Palazzo RF, Aragon C. Traqueostomia:
uma revisão atualizada. Pulmão, Rio de Janeiro (RJ) 2011; 20 (3): 39-42. 3 - BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional
de Câncer - INCA. Orientações aos pacientes traqueostomizados. Rio de Janeiro: INCA, 2003. Disponível em
http://www.inca.gov.br/publicacoes/traqueostomizados.pdf. Acessado em: 24/10/2014.
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TITULO Otimização do processo de obtenção de extrato hidroalcoólico de bardana (arctium lappa L.) Utilizando planejamento fatorial.

INTRODUCAO

A bardana (Arctium lappa L.) é uma planta muito utilizada como alimento e na medicina popular por apresentar propriedades
antiinflamatórias, antimicrobianas, cicatrizante e antioxidante. O uso de métodos estatísticos como o planejamento fatorial
permite avaliar vários fatores que influenciam a extração do vegetal e ao mesmo tempo a interação entre eles, chegando
desta forma a melhores condições de extração para obtenção do extrato vegetal com um maior teor de substâncias ativas e
com melhores características para seu uso posterior em fitomedicamentos ou fitocosméticos. Neste trabalho trabalho, quatro
fatores considerados importantes no processo de extração por maceração dinâmica foram estudados em dois níveis: relação
droga/solvente, teor alcoólico da solução extratora, tempo de extração e velocidade de agitação. As respostas avaliadas
foram: teor de taninos totais, teor de flavonoides totais e atividade antioxidante, resultado em um planejamento fatorial 24.

OBJETIVOS
Utilizar o planejamento fatorial para definir os melhores parâmetros de extração através dos experimentos para obtenção de
um extrato hidroalcoólico de bardana com maior teor de substâncias ativas e melhor atividade antioxidante.

METODOLOGIA

Pesou-se 10 e 50g de raíz de bardana, completando o volume de 100mL com etanol 50% e 100%, deixou-se em maceração
por 2h e 6h, com velocidades de 100rpm e 200rpm de acordo com o planejamento estatístico. Após a extração, realizou-se as
análise para teor de flavonoides totais, utilizando-se a quercetina como padrão com adição de cloreto de alumínio e leitura em
415nm, os taninos foram determinados com padrão de ácido tânico através da precipitação com albumina e leitura em 520nm
e a atividade antioxidante, foi determinada através da reação com 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) e leitura em 515nm.
Realizou-se a matriz do planejamento fatorial 24, utilizando o software StatisticaR, sendo 16 experimentos com réplica
autêntica dando ao todo 32 experimentos a serem realizados.

RESULTADOS
Na extração de flavonoides, o solvente foi o fator que mais influenciou o processo, nos taninos foi a interação entre o solvente
e a droga. A atividade antioxidante depende da interação entre os fatores, quantidade de droga e agitação. Com a utilização
do planejamento fatorial, foi possível determinar um extrato com maior teor de substancias ativas.

CONCLUSOES
O planejamento fatorial, foi empregado com sucesso para otimizar a extração da bardana. O extrato com maior teor de ativos
poderá ser obtido utilizando etanol 50% , com uma relação de droga em relação ao solvente extrator de 50g de droga para
100g de solvente, e tempo e velocidade de agitação maiores.

REFERENCIAS

ARIEDE, M.B. Obtenção e caracterização fitoquímica dos extratos hidroalcoólico e hidroglicólico de folhas de eugenia
involucrata d.c. com respectivo desenvolvimento e avaliação da estabilidade preliminar de géis cosméticos contendo extrato
hidroglicólico. Dissertação (Trabalho Conclusão de Curso) Universidade de Santo Amaro, São Paulo, 2012. CALIXTO C.P.
Atividade antiulcerogênica do extrato aquoso bruto das folhas da arctium lappa l. (bardana). 57 f. Monografia. Universidade
Federal do Paraná. Curitiba 2003. LIMA et al. Determinação de Fenólicos, Flavonoides e Atividade Antioxidante da Pimenta
Dedo-de-moça (capsicum baccatum var. Pedulum) Comercializada na Cidade de Imperatriz – MA. Palmas. VII Congresso
norte nordeste de pesquisa e inovação, 2012. BORGES et al. Environmental factors affecting the concentration of phenolic
compounds in Myrcia tomentosa leaves. Revista Brasileira de Farmacognosia Góias, 23(2), p.230-238, 2013.
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TITULO Fisioterapia na lombalgia gestacional, uma revisão de literatura

INTRODUCAO

No período gestacional, ocorrem muitas alterações no corpo da mulher, sendo elas hormonais e anatômicas. Tais mudanças
acarretam disfunções musculoesqueléticas, sendo a lombalgia a de principal preocupação. Caracterizada por sintoma de dor
que acomete a região lombar, podendo ou não irradiar para os membros inferiores. Interferindo negativamente na qualidade
de vida da gestante, prejudicando sua capacidade funcional.

OBJETIVOS
Identificar através de uma análise literária, o papel do fisioterapeuta no tratamento da lombalgia gestacional, por meio de
exercícios físicos.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, exploratória com análise qualitativa que contemplam a temática da intervenção
fisioterapêutica na lombalgia gestacional, através de exercícios físicos. Foram incluídos artigos indexados no período de 2004
a 2013, utilizando duas bases de dados para constituição da revisão bibliográfica: LILACS e MEDLINE.

RESULTADOS

A dor lombar é um dos sintomas mais comuns na gravidez, pois cerca de 50% da população gestante apresentam esse
sintoma. O constante crescimento do útero e sua anteriorização dentro da cavidade abdominal é o principal fator
biomecânico, associado ao hormônio relaxina levando a gestante à hiperlordose e consequentemente causando dor,
interferindo negativamente na sua qualidade de vida. A fisioterapia por meio de cinesioterapia promove o alívio do
desconforto tanto preventivo quanto no tratamento da lombalgia já instalada.

CONCLUSOES
A atividade física é um importante recurso fisioterapêutico na prevenção e no tratamento de lombalgias em gestantes, pois
tentará minimizar as alterações posturais e musculares específicas da gestação.
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TITULO
Triagem fitoquímica e avaliação dos potenciais antioxidante e fitotóxico de extratos de uma amostra de própolis de Embu-
Guaçu

INTRODUCAO

A própolis é uma mistura heterogênea de compostos secundários coletada por abelhas (por exemplo, Apis melífera) nas
proximidades das colmeias a partir de diferentes partes das plantas (gemas apicais, botões florais e exsudatos resinosos)
(HEINZEN et al. 2012). Segundo revisão feita por LUSTOSA (2008), entre os compostos secundários estão terpenóides,
flavonoides, aldeídos aromáticos, ácidos fenólicos, ácidos orgânicos, vitaminas e sais minerais, os quais são responsáveis
por uma série de propriedades farmacológicas, tais como antimicrobiana, imunomoduladora, antitumoral, anti-inflamatória,
antioxidante, cicatrizante, entre outras, porém na literatura ainda são escassas informações a respeito do potencial fitotoxico
da própolis.

OBJETIVOS
Este trabalho visou avaliar os potenciais fitotóxico e antioxidante, e realizar triagem fitoquímica em frações de uma amostra
de própolis.

METODOLOGIA

Para este estudo foi utilizada uma amostra de própolis obtida do apiário Isis localizado na estrada Santa Rita, número 0, em
Embu-Guaçu/SP, (S 23°56'18.9" W 46°54'15.3"). Uma amostra (100 g P.F.) foi pulverizada em nitrogênio líquido utilizando-se
gral e pistilo. O fracionamento foi realizado através de extrações em aparelho de Soxhlet, utilizando-se n-hexano, etanol,
metanol e água destilada, e a concentração das frações acertada em 1%. A atividade antioxidante foi avaliada utilizando-se
2,0 mL de solução etanólica de DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazila) a 0,004% e 30 µL de cada extrato nas concentrações 1%,
0,5% e 0,1%. As leituras foram feitas em espectrofotômetro a 517 nm. Os valores de absorbância foram interpretados em
percentuais de atividade antioxidante (AA%) conforme MENSOR et al. (2001). A triagem fitoquímica dos extratos de própolis
avaliou a presença de fenóis totais segundo SALGADO (2004), alcaloides, saponinas, flavonoides e quinonas, segundo
MATOS (1997).

RESULTADOS

CONCLUSOES

Pode-se concluir que a própolis de Embu-Guaçu possui alta atividade antioxidante e fitotóxica e que durante o processo de
fracionamento são extraídos compostos fenólicos e flavonóides diferentes dependendo do grau de polaridade do solvente
utilizado na extração. A fração hexânica apresentou baixa atividade antioxidante nas três concentrações testadas. Esses
dados sugerem que a atividade antioxidante observada seja devida a presença de compostos polares como vários grupos de
compostos fenólicos incluindo os flavonoides. Observou-se ainda que as frações hexânica, etanólica e metanólica reduziram
o processo de germinação, crescimento do hipocótilo radicular e dos cotilédones da espécie alvo. Assim possivelmente a
presença de compostos apolares na fração hexânica e compostos polares nas demais frações pode ser um ponto de partida
para o desenvolvimento de novos estudos visando o seu isolamento e o seu potencial na produção de herbicidas naturais.
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TITULO DIABETES MELLITUS JUVENIL EM CÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Diabetes mellitus é a doença endócrina mais frequente em cães adultos com prevalência de 0,4 - 1,2%, mas os relatos de
Diabetes juvenil são raros compreendendo apenas 1% dos casos.¹. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica associada à
deficiência absoluta de insulina, necessitando de insulina exógena para manter o controle glicêmico.¹,³

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de Diabetes mellitus juvenil em um cão, enfatizando seus aspectos clínicos e
terapêuticos

METODOLOGIA NSA

RESULTADOS

Um cão da raça Border Collie, macho, 3 meses, foi atendido no Hovet UNISA com polidipsia, poliúria e polifagia há 1 mês. Ao
exame físico, apresentava incoordenação motora e tremores de intenção. Solicitou-se hemograma, glicemia, urina 1, função
renal, hepática e PCR para cinomose. As alterações foram hiperglicemia (338mg/dL) e glicosúria compatível com Diabetes
mellitus juvenil. Foi aplicada insulina NPH (0,5UI/Kg/bid/sc), ofertado ração para filhotes e dieta terapêutica com alto teor de
fibras. Glicemias sequenciais demonstraram valores glicêmicos elevados, sendo necessário ajustes na insulinoterapia,
chegando a 2,2 U/kg/Bid. Após 30 dias, o animal apresentou melhora dos sintomas e ganho de peso diante do controle
glicêmico.³ O peso inicial do animal era de 3,4 kg e atualmente é de 5,6 kg. Embora o Diabetes mellitus seja frequente em cães
acima de 7 anos de idade, sua forma juvenil é rara. Além disso, Border Collie não é uma raça considerada predisposta à
doença2. A etiologia é multifatorial, havendo predisposição genética. No Diabetes juvenil pode ocorrer deficiência congênita
absoluta de células (#38)#946;, hipoplasia ou aplasia das ilhotas pancreáticas.³ ,4 Os sintomas e a terapia instituída com
insulina de ação intermediária estão de acordo com a literatura2. Embora se preconize apenas 2 refeições ao dia3, por ser um
filhote, optamos por uma dieta extra, no pico da insulina, rica em fibras para minimizar a hiperglicemia pós prandial. Doses de
insulina superiores a 1,5U/kg indicam resistência insulínica e neste caso o animal necessitou de 2,2 U/kg, o que atribuímos ao
fato de estar em fase de crescimento com influência do GH, potencialmente hiperglicemiante. Entretanto, após ajustes na
dose, foi possível obter um bom controle glicêmico.

CONCLUSOES
Casos de Diabetes mellitus juvenil são considerados desafiadores devido à forte resistência insulínica exercida pelo GH
durante a fase de crescimento, porém, o bom controle glicêmico é possível com ajustes frequentes na dose de insulina e
constante monitorização das glicemias e peso do animal.
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TITULO DIABETES MELLITUS JUVENIL EM CÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Diabetes mellitus é a doença endócrina mais frequente em cães adultos com prevalência de 0,4 - 1,2%, mas os relatos de
Diabetes juvenil são raros compreendendo apenas 1% dos casos.¹. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica associada à
deficiência absoluta de insulina, necessitando de insulina exógena para manter o controle glicêmico.¹,³

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de Diabetes mellitus juvenil em um cão, enfatizando seus aspectos clínicos e
terapêuticos

METODOLOGIA NSA

RESULTADOS

Um cão da raça Border Collie, macho, 3 meses, foi atendido no Hovet UNISA com polidipsia, poliúria e polifagia há 1 mês. Ao
exame físico, apresentava incoordenação motora e tremores de intenção. Solicitou-se hemograma, glicemia, urina 1, função
renal, hepática e PCR para cinomose. As alterações foram hiperglicemia (338mg/dL) e glicosúria compatível com Diabetes
mellitus juvenil. Foi aplicada insulina NPH (0,5UI/Kg/bid/sc), ofertado ração para filhotes e dieta terapêutica com alto teor de
fibras. Glicemias sequenciais demonstraram valores glicêmicos elevados, sendo necessário ajustes na insulinoterapia,
chegando a 2,2 U/kg/Bid. Após 30 dias, o animal apresentou melhora dos sintomas e ganho de peso diante do controle
glicêmico.³ O peso inicial do animal era de 3,4 kg e atualmente é de 5,6 kg. Embora o Diabetes mellitus seja frequente em cães
acima de 7 anos de idade, sua forma juvenil é rara. Além disso, Border Collie não é uma raça considerada predisposta à
doença2. A etiologia é multifatorial, havendo predisposição genética. No Diabetes juvenil pode ocorrer deficiência congênita
absoluta de células (#38)#946;, hipoplasia ou aplasia das ilhotas pancreáticas.³ ,4 Os sintomas e a terapia instituída com
insulina de ação intermediária estão de acordo com a literatura2. Embora se preconize apenas 2 refeições ao dia3, por ser um
filhote, optamos por uma dieta extra, no pico da insulina, rica em fibras para minimizar a hiperglicemia pós prandial. Doses de
insulina superiores a 1,5U/kg indicam resistência insulínica e neste caso o animal necessitou de 2,2 U/kg, o que atribuímos ao
fato de estar em fase de crescimento com influência do GH, potencialmente hiperglicemiante. Entretanto, após ajustes na
dose, foi possível obter um bom controle glicêmico.

CONCLUSOES
Casos de Diabetes mellitus juvenil são considerados desafiadores devido à forte resistência insulínica exercida pelo GH
durante a fase de crescimento, porém, o bom controle glicêmico é possível com ajustes frequentes na dose de insulina e
constante monitorização das glicemias e peso do animal.
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TITULO DIABETES MELLITUS JUVENIL EM CÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Diabetes mellitus é a doença endócrina mais frequente em cães adultos com prevalência de 0,4 - 1,2%, mas os relatos de
Diabetes juvenil são raros compreendendo apenas 1% dos casos.¹. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica associada à
deficiência absoluta de insulina, necessitando de insulina exógena para manter o controle glicêmico.¹,³

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de Diabetes mellitus juvenil em um cão, enfatizando seus aspectos clínicos e
terapêuticos

METODOLOGIA NSA

RESULTADOS

Um cão da raça Border Collie, macho, 3 meses, foi atendido no Hovet UNISA com polidipsia, poliúria e polifagia há 1 mês. Ao
exame físico, apresentava incoordenação motora e tremores de intenção. Solicitou-se hemograma, glicemia, urina 1, função
renal, hepática e PCR para cinomose. As alterações foram hiperglicemia (338mg/dL) e glicosúria compatível com Diabetes
mellitus juvenil. Foi aplicada insulina NPH (0,5UI/Kg/bid/sc), ofertado ração para filhotes e dieta terapêutica com alto teor de
fibras. Glicemias sequenciais demonstraram valores glicêmicos elevados, sendo necessário ajustes na insulinoterapia,
chegando a 2,2 U/kg/Bid. Após 30 dias, o animal apresentou melhora dos sintomas e ganho de peso diante do controle
glicêmico.³ O peso inicial do animal era de 3,4 kg e atualmente é de 5,6 kg. Embora o Diabetes mellitus seja frequente em cães
acima de 7 anos de idade, sua forma juvenil é rara. Além disso, Border Collie não é uma raça considerada predisposta à
doença2. A etiologia é multifatorial, havendo predisposição genética. No Diabetes juvenil pode ocorrer deficiência congênita
absoluta de células (#38)#946;, hipoplasia ou aplasia das ilhotas pancreáticas.³ ,4 Os sintomas e a terapia instituída com
insulina de ação intermediária estão de acordo com a literatura2. Embora se preconize apenas 2 refeições ao dia3, por ser um
filhote, optamos por uma dieta extra, no pico da insulina, rica em fibras para minimizar a hiperglicemia pós prandial. Doses de
insulina superiores a 1,5U/kg indicam resistência insulínica e neste caso o animal necessitou de 2,2 U/kg, o que atribuímos ao
fato de estar em fase de crescimento com influência do GH, potencialmente hiperglicemiante. Entretanto, após ajustes na
dose, foi possível obter um bom controle glicêmico.

CONCLUSOES
Casos de Diabetes mellitus juvenil são considerados desafiadores devido à forte resistência insulínica exercida pelo GH
durante a fase de crescimento, porém, o bom controle glicêmico é possível com ajustes frequentes na dose de insulina e
constante monitorização das glicemias e peso do animal.
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TITULO DIABETES MELLITUS JUVENIL EM CÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Diabetes mellitus é a doença endócrina mais frequente em cães adultos com prevalência de 0,4 - 1,2%, mas os relatos de
Diabetes juvenil são raros compreendendo apenas 1% dos casos.¹. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica associada à
deficiência absoluta de insulina, necessitando de insulina exógena para manter o controle glicêmico.¹,³

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de Diabetes mellitus juvenil em um cão, enfatizando seus aspectos clínicos e
terapêuticos

METODOLOGIA NSA

RESULTADOS

Um cão da raça Border Collie, macho, 3 meses, foi atendido no Hovet UNISA com polidipsia, poliúria e polifagia há 1 mês. Ao
exame físico, apresentava incoordenação motora e tremores de intenção. Solicitou-se hemograma, glicemia, urina 1, função
renal, hepática e PCR para cinomose. As alterações foram hiperglicemia (338mg/dL) e glicosúria compatível com Diabetes
mellitus juvenil. Foi aplicada insulina NPH (0,5UI/Kg/bid/sc), ofertado ração para filhotes e dieta terapêutica com alto teor de
fibras. Glicemias sequenciais demonstraram valores glicêmicos elevados, sendo necessário ajustes na insulinoterapia,
chegando a 2,2 U/kg/Bid. Após 30 dias, o animal apresentou melhora dos sintomas e ganho de peso diante do controle
glicêmico.³ O peso inicial do animal era de 3,4 kg e atualmente é de 5,6 kg. Embora o Diabetes mellitus seja frequente em cães
acima de 7 anos de idade, sua forma juvenil é rara. Além disso, Border Collie não é uma raça considerada predisposta à
doença2. A etiologia é multifatorial, havendo predisposição genética. No Diabetes juvenil pode ocorrer deficiência congênita
absoluta de células (#38)#946;, hipoplasia ou aplasia das ilhotas pancreáticas.³ ,4 Os sintomas e a terapia instituída com
insulina de ação intermediária estão de acordo com a literatura2. Embora se preconize apenas 2 refeições ao dia3, por ser um
filhote, optamos por uma dieta extra, no pico da insulina, rica em fibras para minimizar a hiperglicemia pós prandial. Doses de
insulina superiores a 1,5U/kg indicam resistência insulínica e neste caso o animal necessitou de 2,2 U/kg, o que atribuímos ao
fato de estar em fase de crescimento com influência do GH, potencialmente hiperglicemiante. Entretanto, após ajustes na
dose, foi possível obter um bom controle glicêmico.

CONCLUSOES
Casos de Diabetes mellitus juvenil são considerados desafiadores devido à forte resistência insulínica exercida pelo GH
durante a fase de crescimento, porém, o bom controle glicêmico é possível com ajustes frequentes na dose de insulina e
constante monitorização das glicemias e peso do animal.
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TITULO
Frequência de brucelose canina nos cães atendidos pelo Projeto de Controle Populacional da Prefeitura do Município de
Cananéia, SP.

INTRODUCAO

A brucelose canina é uma doença infecciosa de distribuição mundial que pode afetar cães, canídeos silvestres e o homem. É
causada pela Brucella canis, embora os cães também possam ser infectados por Brucella abortus, principal agente etiológico
da brucelose bovina. A brucelose canina é uma doença sistêmica e contagiosa, mas não apresenta sinais patognomônicos,
sendo assim de difícil identificação clínica. A brucelose nos cães, em geral, é caracterizada por prolongada bacteremia e por
distúrbios reprodutivos. No homem, é de difícil diagnóstico e a infecção ocorre, principalmente, pela manipulação de fetos e
envoltórios fetais durante o parto.

OBJETIVOS Este projeto visou realizar um inquérito soroepiemiológico da infecção de cães por B. canis e B. abortus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 51 amostras de soro de cães, provenientes de 47 fêmeas e de 9 machos, participantes de campanha de
castração no Município de Cananéia, SP, durante o ano de 2012. Para a detecção de anticorpos contra Brucella abortus foram
utilizados os testes do Antígeno Tamponado Acidificado (ATA) para triagem e a Soroaglutinação Lenta em tubos (SAL) e o 2-
Mercaptoetanol (2-ME) como testes confirmatórios. Para a pesquisa de anticorpos anti - Brucella canis foi empregado o teste
de Imunodifusão em gel de ágar (IDGA).

RESULTADOS

Sete animais que foram reagentes para B. abortus ao teste de triagem, ATA, tornaram-se negativos quando foram testados
nas provas confirmatórias. Todos os animais testados para B. canis foram soronegativos ao teste de IDGA. A frequência de
animais reagentes à B. canis em outras regiões do país é baixa, sendo maior em canis comerciais destinados a venda de
filhotes devido à característica venérea da infecção e a não exigência de testes negativos para o acasalamento, já a infecção
de cães por Brucella abortus está mais associada ao contato dos cães com propriedades rurais. Cananéia é um município do
litoral sul de São Paulo que possui parte de sua população na ilha e parte no continente em pequenos bairros e propriedades
rurais. A maioria dos animais são semi domiciliados e no momento da colheita, não eram castrados. O encontro de animais
negativos aos testes não significa que não ocorra brucelose no município já que a amostragem utilizada foi de conveniência e
é pouco representativa, mas é um resultado importante já que não existem dados epidemiológicos da enfermidade na região.

CONCLUSOES
Apesar de Cananéia ser um local com fatores predisponentes à introdução e manutenção da brucelose canina, esse estudo
não demonstrou presença do agente nas amostras testadas.

REFERENCIAS

CARMICHAEL, L.E.; GREENE, C.E. Infectious disease of the dog and cat. 3ºed. St. Louis (MO): Saunders Elsevier. p.369-381.
2006. MEGID, J.; BRITO, A. F.; MORAES, C. C. G.; FAVA, N.; AGOTTANI, J. Epidemiological assessment of canine brucellosis.
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. V51, n5. Belo Horizonte, MG. 1999. MEGID, J.; SALGADO V.R.; KEID L.B.; SIQUEIRA A.K.;
MEIRELLES C.E.; MORETTI D.M. Infecção em cão por Brucella abortus: relato de caso. Arq.Bras. Med. Vet. Zootec.,v.59, n.6,
p.1583-1585, 2007.
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TITULO O ENVELHECIMENTO E A QUALIDADE DE VIDA NO ESPAÇO FAMILIAR

INTRODUCAO

O crescente aumento de pessoas com mais de 60 anos em nossa sociedade tem sido constatado por estudos demográficos,
os quais demonstram que no ano de 2025 o Brasil ocupará o 6º lugar no mundo, aproximadamente 34 milhões de idosos (1).
Como nos demais países, este processo crescente de envelhecimento da população idosa traz conseqüências na (re)
organização familiar e do indivíduo, interferindo no estilo de vida, comprometendo a qualidade de vida familiar e individual dos
envolvidos (2). O contexto familiar atual passa por transformações refletindo no socioeconômico das famílias, do idoso, a
redução da prole, celibato, viuvez, separações, recasamentos, as migrações internas, e o mundo do trabalho feminino fora do
lar, entre outras causas.

OBJETIVOS O objetivo desta pesquisa foi investigar o processo do envelhecimento com a qualidade de vida no espaço familiar.

METODOLOGIA
A metodologia usada foi a revisão bibliográfica de artigos indexados nas bases de dados da LILACS, Scielo, BDENF, no
período de 2000 a 2011, na língua portuguesa, usando os descritores: envelhecimento, qualidade de vida e família.

RESULTADOS

Aceitar o envelhecimento é fundamental ao próprio indivíduo e entender que o ciclo vital é uma constate mudança natural,
pressupõe adesão à novos arranjos individuais, familiares e sociais . Observa-se a necessidade do acompanhamento do
familiar e a inserção da pessoa idosa no seio familiar. É importante buscar entender como os familiares se adaptam ao
envelhecimento de um membro da família, sua a dinâmica familiar quanto aos princípios do cuidado e se há preparado ou
disponibilidade para tal função. Um dos instrumentos utilizados para avaliar a funcionalidade familiar, traduzido, adaptado e
validado em nosso meio é o denominado APGAR de Família (4). O APGAR representa um acrônimo – palavra formada pela
primeira letra de cada termo - derivado de: Adaptation (adaptação), Partnership (companherismo), Growth (desenvolvimento),
Affection (afetividade) e Resolve (capacidade resolutiva). É um eficiente teste de avaliação rápida do funcionamento familiar
no cuidado de pessoas dependentes. Modificar a estrutura física faz parte das adaptações, reavaliar as barreiras
arquitetônicas no domicilio é importante, para deixar o idoso com mais autonomia para realizar as atividades da vida diária
(AVD’s) e as atividades instrumentais da vida diária (AIVD’s) facilitando seu acesso, melhorando a locomoção, evitando
acidentes, quedas e traumas e favorecendo sua qualidade de vida.

CONCLUSOES
O enfermeiro precisa junto á equipe multiprofissional, compreender o processo do envelhecimento, utilizar métodos para
conhecer o idoso no seu contexto familiar, identificar suas necessidades e planejar ações de promoção à saúde.

REFERENCIAS

DIOGO, M. J. D’E. O papel da enfermeira na reabilitação do idoso. Ver. Latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p.. 75-
81, janeiro 2000. MAFRA, S. C. T. A tarefa do cuidar e as expectativas sociais diante de um envelhecer demográfico: a
importância de ressignificar o papel da família. Universidade Federal de Viçosa. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. v.14 n.2 Rio de
Janeiro 2011. ENVELHECIMENTO E SAÚDE DA PESSOA IDOSA; Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção
Básica: Cadernos de Atenção Básica nº 19 - Ministério da Saúde, Brasília - DF 2007.
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TITULO
Análise do conhecimento dos funcionários de quatro Parques Naturais Municipais de São Paulo - trecho sul acerca de
Unidades de Conservação

INTRODUCAO

As Unidades de Conservação são áreas destinadas a proteção do meio ambiente criadas pelo governo (Federal, Estadual ou
Municipal). Estão divididas em dois grupos: as de proteção integral, e as de uso sustentavel. Um dos tipos de unidade de
proteção integral são os parques, quando um parque para Conservação Ambiental é criado pelo Município esse parque é
denominado Parque Natural Municípal (PNM). No Município de São Paulo a construção do trecho sul do Rodoanel Mario
Covas previu a criação de novos parques, que serão importantes para conservação da Mata Atlântica e das várzeas da região,
que estão inseridos na Área de Proteção aos Mananciais Billings e Guarapiranga e na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde
de São Paulo. Esses Parques Naturais Municipais (PNMs) são: Varginha, Bororé, Itaim e Jaceguava, três desses PNMs estão
inseridos na Área de Proteção Ambiental - (APA) Bororé Colônia. O presente trabalho teve por objetivo fazer uma análise
sobre o conhecimento dos funcionários desses quatros PNMs acerca de Unidades de Conservação. OBJETIVOS O presente
trabalho tem por objetivo fazer uma análise do conhecimento dos funcionários dos quatros Parques Naturais de São Paulo
acerca de Unidades de Conservação. METODOLOGIA Foram realizadas saídas de campo aos Parques em diferentes dias, para
realização da pesquisa com os funcionários. Para da uma certa dinamica e não comprometer o trabalho em campo foi
elaborado um questionário (anexo1) semi-estruturado contendo perguntas abertas e fechadas possibilitando assim que o
entrevistado tenha a possibilidade de discorrer sobre o assunto. Foram necessarios duas saídas de campo para cada parque,
isso porque alguns funcionários trabalham em escala de 12/36, ou seja em dias alternados, isso contribuiu para participação
de todos na pesquisa. A metodologia coleta de dados foi baseada em GIL (1999), segundo este autor na entrevista
estruturada há uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados,
esse tipo de entrevista possibilita o tratamento qualitativo dos dados obtidos. CONCLUSÃO Os resultados mostram que o
conhecimento dos funcionários dos parques sobre as Unidades de Conservação é baseado em suas percepções a cerca do
meio em que vivem e tais percepções devem ser consideradas na gestão das Unidades de Conservação. Verifica-se, também,
que existem conceitos que ainda não estão claros para os funcionários em relação ao papel da Unidade de Conservação e
assuntos atrelados a ela. Os funcionários demonstraram interesse em aprender mais sobre as Unidades de Conservação,
cabendo assim aos gestores promover cursos de capacitação para os mesmos, deixandos mais preparados e seguros da
função a desempenhar. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS BRASIL. 2000. Lei 9.985/00 que institui o Sistema Nacional de
Unidade de Conservação da Natureza. DIEGUES, A . C. (2000). (Org.) Etnoconservação: novos rumos para a proteção da
natureza nos trópicos. São Paulo: Hucitec. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE-MMA (São Paulo). 2014. Sistema Nacional de
Unidades de Conservação-SNUC. Disponível em(#60) http://www.mma.gov.br/areas protegidas/unidades-de-conservacao.
Acesso em 17 de Março de 2014

OBJETIVOS OBJETIVO

METODOLOGIA METODOLOGIA

RESULTADOS

CONCLUSOES CONCLUSÃO

REFERENCIAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Ana Lucia da Rocha

TITULO LIDERANÇA PARTICIPATIVA:

INTRODUCAO

Liderança participativa vem ganhando grande importância no mundo corporativo, devido ao fato de o mundo organizacional
necessitar de bons líderes para a direção bem sucedida das organizações. Segundo Tourinho (1981, p.58) "chefe é alguém
que exerce o poder de mando em virtude de uma autoridade oficial ou oficiosa, líder é uma pessoa que, graças à própria
personalidade e não a qualquer injunção administrativa, dirige um grupo com colaboração dos seus membros”. O líder
convence pelos valores as pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva. A liderança está relacionada com
a motivação, visto que um líder eficaz sabe como motivar sua equipe para os objetivos da empresa. A liderança participativa é
um modelo e estratégia para aprimorar a qualidade da organização, o líder transforma boas ideias individuais em ideias
coletivas, estimulando e facilitando a participação dos colaboradores para alcançar os objetivos da organização.

OBJETIVOS

Implantar um modelo de liderança participativa com base na cultura organizacional, analisando a liderança e sua atuação no
contexto empresarial, observando as atividades do líder dentro do ambiente de trabalho ressaltando sua importância na
motivação. ”Com isso, formula-se o conceito de Modelo de Gestão como uma ferramenta que se baseia em análises e
experiências anteriores para elaborar métodos de como administrar, aplicando-os na organização mediante sua necessidade
e adaptando-os à sua cultura e processos” (MAXIMIANO, 1995). Identificar de que forma o líder influencia na motivação da
sua equipe observar o impacto da motivação sobre ela, verificando o aumento da sua produtividade e promovendo a
excelência na equipe.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com base nas referencia bibliográficas, acessos a artigos pesquisados na internet e revistas
especializadas, disponível ao público em geral

RESULTADOS

Em tempos de mudança, o capital humano é um fator decisivo para que as organizações se destaquem e disputem com
competências e competitividade. As organizações que atuam com líderes autocráticos, onde se destaca somente o líder e os
colaboradores não tem nenhuma participação nos processos decisórios, gera um clima organizacional ruim, aumento de
absenteísmo e maior insatisfação e falta de comprometimento dos colaboradores o que diminui a produtividade e a
lucratividade

CONCLUSOES

Verificar-se a importância que atualmente é focada para a liderança participativa, o modelo que prepara o líder, estimula e
influência sua equipe tornando-a mais efetiva em relação aos objetivos e missão da empresa. Um líder no modelo
participativo é fundamental na organização, a sua atuação estratégica é de valor agregado para os melhores resultados e
produtividade, visando lucratividade empresarial.

REFERENCIAS

http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-gestao-participativa-como-modelo-de-gestao/44006/ acessado em
25/10/2014 http://br.monografias.com/trabalhos3/lideranca-importancia-lider-dentro-organizacao/lideranca-importancia-
lider-dentro-organizacao2.shtml/ acessado em 30/10/2014 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da
administração. 4ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1993.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO LIDERANÇA PARTICIPATIVA:

INTRODUCAO

Liderança participativa vem ganhando grande importância no mundo corporativo, devido ao fato de o mundo organizacional
necessitar de bons líderes para a direção bem sucedida das organizações. Segundo Tourinho (1981, p.58) "chefe é alguém
que exerce o poder de mando em virtude de uma autoridade oficial ou oficiosa, líder é uma pessoa que, graças à própria
personalidade e não a qualquer injunção administrativa, dirige um grupo com colaboração dos seus membros”. O líder
convence pelos valores as pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva. A liderança está relacionada com
a motivação, visto que um líder eficaz sabe como motivar sua equipe para os objetivos da empresa. A liderança participativa é
um modelo e estratégia para aprimorar a qualidade da organização, o líder transforma boas ideias individuais em ideias
coletivas, estimulando e facilitando a participação dos colaboradores para alcançar os objetivos da organização.

OBJETIVOS

Implantar um modelo de liderança participativa com base na cultura organizacional, analisando a liderança e sua atuação no
contexto empresarial, observando as atividades do líder dentro do ambiente de trabalho ressaltando sua importância na
motivação. ”Com isso, formula-se o conceito de Modelo de Gestão como uma ferramenta que se baseia em análises e
experiências anteriores para elaborar métodos de como administrar, aplicando-os na organização mediante sua necessidade
e adaptando-os à sua cultura e processos” (MAXIMIANO, 1995). Identificar de que forma o líder influencia na motivação da
sua equipe observar o impacto da motivação sobre ela, verificando o aumento da sua produtividade e promovendo a
excelência na equipe.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com base nas referencia bibliográficas, acessos a artigos pesquisados na internet e revistas
especializadas, disponível ao público em geral

RESULTADOS

Em tempos de mudança, o capital humano é um fator decisivo para que as organizações se destaquem e disputem com
competências e competitividade. As organizações que atuam com líderes autocráticos, onde se destaca somente o líder e os
colaboradores não tem nenhuma participação nos processos decisórios, gera um clima organizacional ruim, aumento de
absenteísmo e maior insatisfação e falta de comprometimento dos colaboradores o que diminui a produtividade e a
lucratividade

CONCLUSOES

Verificar-se a importância que atualmente é focada para a liderança participativa, o modelo que prepara o líder, estimula e
influência sua equipe tornando-a mais efetiva em relação aos objetivos e missão da empresa. Um líder no modelo
participativo é fundamental na organização, a sua atuação estratégica é de valor agregado para os melhores resultados e
produtividade, visando lucratividade empresarial.

REFERENCIAS

http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-gestao-participativa-como-modelo-de-gestao/44006/ acessado em
25/10/2014 http://br.monografias.com/trabalhos3/lideranca-importancia-lider-dentro-organizacao/lideranca-importancia-
lider-dentro-organizacao2.shtml/ acessado em 30/10/2014 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da
administração. 4ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1993.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO LIDERANÇA PARTICIPATIVA:

INTRODUCAO

Liderança participativa vem ganhando grande importância no mundo corporativo, devido ao fato de o mundo organizacional
necessitar de bons líderes para a direção bem sucedida das organizações. Segundo Tourinho (1981, p.58) "chefe é alguém
que exerce o poder de mando em virtude de uma autoridade oficial ou oficiosa, líder é uma pessoa que, graças à própria
personalidade e não a qualquer injunção administrativa, dirige um grupo com colaboração dos seus membros”. O líder
convence pelos valores as pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva. A liderança está relacionada com
a motivação, visto que um líder eficaz sabe como motivar sua equipe para os objetivos da empresa. A liderança participativa é
um modelo e estratégia para aprimorar a qualidade da organização, o líder transforma boas ideias individuais em ideias
coletivas, estimulando e facilitando a participação dos colaboradores para alcançar os objetivos da organização.

OBJETIVOS

Implantar um modelo de liderança participativa com base na cultura organizacional, analisando a liderança e sua atuação no
contexto empresarial, observando as atividades do líder dentro do ambiente de trabalho ressaltando sua importância na
motivação. ”Com isso, formula-se o conceito de Modelo de Gestão como uma ferramenta que se baseia em análises e
experiências anteriores para elaborar métodos de como administrar, aplicando-os na organização mediante sua necessidade
e adaptando-os à sua cultura e processos” (MAXIMIANO, 1995). Identificar de que forma o líder influencia na motivação da
sua equipe observar o impacto da motivação sobre ela, verificando o aumento da sua produtividade e promovendo a
excelência na equipe.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com base nas referencia bibliográficas, acessos a artigos pesquisados na internet e revistas
especializadas, disponível ao público em geral

RESULTADOS

Em tempos de mudança, o capital humano é um fator decisivo para que as organizações se destaquem e disputem com
competências e competitividade. As organizações que atuam com líderes autocráticos, onde se destaca somente o líder e os
colaboradores não tem nenhuma participação nos processos decisórios, gera um clima organizacional ruim, aumento de
absenteísmo e maior insatisfação e falta de comprometimento dos colaboradores o que diminui a produtividade e a
lucratividade

CONCLUSOES

Verificar-se a importância que atualmente é focada para a liderança participativa, o modelo que prepara o líder, estimula e
influência sua equipe tornando-a mais efetiva em relação aos objetivos e missão da empresa. Um líder no modelo
participativo é fundamental na organização, a sua atuação estratégica é de valor agregado para os melhores resultados e
produtividade, visando lucratividade empresarial.

REFERENCIAS

http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-gestao-participativa-como-modelo-de-gestao/44006/ acessado em
25/10/2014 http://br.monografias.com/trabalhos3/lideranca-importancia-lider-dentro-organizacao/lideranca-importancia-
lider-dentro-organizacao2.shtml/ acessado em 30/10/2014 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da
administração. 4ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1993.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO LIDERANÇA PARTICIPATIVA:

INTRODUCAO

Liderança participativa vem ganhando grande importância no mundo corporativo, devido ao fato de o mundo organizacional
necessitar de bons líderes para a direção bem sucedida das organizações. Segundo Tourinho (1981, p.58) "chefe é alguém
que exerce o poder de mando em virtude de uma autoridade oficial ou oficiosa, líder é uma pessoa que, graças à própria
personalidade e não a qualquer injunção administrativa, dirige um grupo com colaboração dos seus membros”. O líder
convence pelos valores as pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva. A liderança está relacionada com
a motivação, visto que um líder eficaz sabe como motivar sua equipe para os objetivos da empresa. A liderança participativa é
um modelo e estratégia para aprimorar a qualidade da organização, o líder transforma boas ideias individuais em ideias
coletivas, estimulando e facilitando a participação dos colaboradores para alcançar os objetivos da organização.

OBJETIVOS

Implantar um modelo de liderança participativa com base na cultura organizacional, analisando a liderança e sua atuação no
contexto empresarial, observando as atividades do líder dentro do ambiente de trabalho ressaltando sua importância na
motivação. ”Com isso, formula-se o conceito de Modelo de Gestão como uma ferramenta que se baseia em análises e
experiências anteriores para elaborar métodos de como administrar, aplicando-os na organização mediante sua necessidade
e adaptando-os à sua cultura e processos” (MAXIMIANO, 1995). Identificar de que forma o líder influencia na motivação da
sua equipe observar o impacto da motivação sobre ela, verificando o aumento da sua produtividade e promovendo a
excelência na equipe.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com base nas referencia bibliográficas, acessos a artigos pesquisados na internet e revistas
especializadas, disponível ao público em geral

RESULTADOS

Em tempos de mudança, o capital humano é um fator decisivo para que as organizações se destaquem e disputem com
competências e competitividade. As organizações que atuam com líderes autocráticos, onde se destaca somente o líder e os
colaboradores não tem nenhuma participação nos processos decisórios, gera um clima organizacional ruim, aumento de
absenteísmo e maior insatisfação e falta de comprometimento dos colaboradores o que diminui a produtividade e a
lucratividade

CONCLUSOES

Verificar-se a importância que atualmente é focada para a liderança participativa, o modelo que prepara o líder, estimula e
influência sua equipe tornando-a mais efetiva em relação aos objetivos e missão da empresa. Um líder no modelo
participativo é fundamental na organização, a sua atuação estratégica é de valor agregado para os melhores resultados e
produtividade, visando lucratividade empresarial.

REFERENCIAS

http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-gestao-participativa-como-modelo-de-gestao/44006/ acessado em
25/10/2014 http://br.monografias.com/trabalhos3/lideranca-importancia-lider-dentro-organizacao/lideranca-importancia-
lider-dentro-organizacao2.shtml/ acessado em 30/10/2014 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da
administração. 4ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1993.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO LIDERANÇA PARTICIPATIVA:

INTRODUCAO

Liderança participativa vem ganhando grande importância no mundo corporativo, devido ao fato de o mundo organizacional
necessitar de bons líderes para a direção bem sucedida das organizações. Segundo Tourinho (1981, p.58) "chefe é alguém
que exerce o poder de mando em virtude de uma autoridade oficial ou oficiosa, líder é uma pessoa que, graças à própria
personalidade e não a qualquer injunção administrativa, dirige um grupo com colaboração dos seus membros”. O líder
convence pelos valores as pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva. A liderança está relacionada com
a motivação, visto que um líder eficaz sabe como motivar sua equipe para os objetivos da empresa. A liderança participativa é
um modelo e estratégia para aprimorar a qualidade da organização, o líder transforma boas ideias individuais em ideias
coletivas, estimulando e facilitando a participação dos colaboradores para alcançar os objetivos da organização.

OBJETIVOS

Implantar um modelo de liderança participativa com base na cultura organizacional, analisando a liderança e sua atuação no
contexto empresarial, observando as atividades do líder dentro do ambiente de trabalho ressaltando sua importância na
motivação. ”Com isso, formula-se o conceito de Modelo de Gestão como uma ferramenta que se baseia em análises e
experiências anteriores para elaborar métodos de como administrar, aplicando-os na organização mediante sua necessidade
e adaptando-os à sua cultura e processos” (MAXIMIANO, 1995). Identificar de que forma o líder influencia na motivação da
sua equipe observar o impacto da motivação sobre ela, verificando o aumento da sua produtividade e promovendo a
excelência na equipe.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com base nas referencia bibliográficas, acessos a artigos pesquisados na internet e revistas
especializadas, disponível ao público em geral

RESULTADOS

Em tempos de mudança, o capital humano é um fator decisivo para que as organizações se destaquem e disputem com
competências e competitividade. As organizações que atuam com líderes autocráticos, onde se destaca somente o líder e os
colaboradores não tem nenhuma participação nos processos decisórios, gera um clima organizacional ruim, aumento de
absenteísmo e maior insatisfação e falta de comprometimento dos colaboradores o que diminui a produtividade e a
lucratividade

CONCLUSOES

Verificar-se a importância que atualmente é focada para a liderança participativa, o modelo que prepara o líder, estimula e
influência sua equipe tornando-a mais efetiva em relação aos objetivos e missão da empresa. Um líder no modelo
participativo é fundamental na organização, a sua atuação estratégica é de valor agregado para os melhores resultados e
produtividade, visando lucratividade empresarial.

REFERENCIAS

http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-gestao-participativa-como-modelo-de-gestao/44006/ acessado em
25/10/2014 http://br.monografias.com/trabalhos3/lideranca-importancia-lider-dentro-organizacao/lideranca-importancia-
lider-dentro-organizacao2.shtml/ acessado em 30/10/2014 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da
administração. 4ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1993.
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TITULO Arteterapia e Inclusão Social: uma experiência em educação com adolescentes em liberdade assistida.

INTRODUCAO

Trabalho de pesquisa, com a finalidade de contribuir para ampliar o referencial teórico da pesquisa do Mestrado
Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Santo Amaro (UNISA). Permitiu o experimento de diversas linguagens
como: dança, pintura, argila, desenho e teatro, com objetivos terapêuticos, possibilitando o resgate da cidadania e inclusão
social dos participantes, a partir de vivências desenvolvidas em oficinas criativas. Desenvolvimento da perspectiva da
pedagogia da presença em educação, integrada às questões sociais de diversas ordens, incluindo-se ao atendimento dos
adolescentes pela Pastoral do Menor nos anos de 2004 a 2010, oriundos de comunidades carentes da grande Natal/RN, com
o objetivo de resgate da cidadania e utilizando-se de recursos da Arteterapia.

OBJETIVOS
a) Permitir aos integrantes do universo da pesquisa experimentar diversas linguagens como dança pintura, desenho e teatro
com objetivos terapêuticos. b) Possibilitar o resgate da cidadania dos participantes a partir de vivências da Arteterapia
desenvolvidas em oficinas criativas.

METODOLOGIA
A pesquisa, de cunho bibliográfico, deu ensejo a uma metodologia de pesquisa-ação, com a finalidade de ampliar o referencial
teórico relacionado a práticas artísticas e a descoberta de novos movimentos visando desenvolver as habilidades motoras e
motivar o prazer do adolescente pela experimentação nesse campo de conhecimento.

RESULTADOS
A proposta desta pesquisa-ação: proporcionar uma atmosfera de bem estar, promover o sentir-se bem, resgatando a auto-
estima e a cidadania dos participantes, na sua condição especial de população em risco, uma vez que estavam envolvidos em
delitos, através da vivência de recursos arteterapêuticos.

CONCLUSOES
Destaque-se, para os objetivos deste trabalho, a ocorrência de estresse, de esgotamento corpo-mente, o aparecimento de
doenças psico-somáticas, o desequilíbrio e desajustes a nível pessoal e familiar notadamente relacionado às configurações
familiares.

REFERENCIAS

ALESSANDRINI, Cristina Dias. Análise microgenética da oficina criativa: projeto de modelagem em argila. São Paulo, Casa do
Psicólogo, 2004. ARCURI, Irene Gaeta. Arteterapia e o corpo secreto: técnicas expressivas coligadas ao trabalho corporal. São
Paulo, Vetor, 2006. BARBIER, R. A Pesquisa-ação. Brasília: Plano, 2002. CIORNAI, Selma. (org.) Percursos em Arteterapia:
ateterapia e educação, arteterapia e saúde. São Paulo, Summus, 2005. COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Pedagogia da
Presença: da Solidão ao Encontro. Belo Horizonte: Modus Faciendi, 1997. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.
www.priberam.pt/DLPO/tragedia. Acesso em 03-11-2014. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei Federal Nº
8.069/1990. São Paulo, Paulus 2012. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo, Paz e Terra, 2011A. GRACIANI, Maria Stela Santos. Pedagogia Social de Rua: análise e sistematização de uma
Experiência vivida. 6. ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2009. Liberdade Assistida. um projeto em construção -
Sistematização da Experiência do Programa Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida executado pela Pastoral do Menor
- 2002 a 2007. Belo Horizonte/MG, 2010. MÉNDEZ, Emilio García et al. Justiça, Adolescente e Ato Infracional: socioeducação
e responsabilização. São Paulo: ILANUD, 2006.
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Maria do Socorro S Pereira Lippi

TITULO Sucessão ecológica: uma abordagem no ensino médio

INTRODUCAO
O presente trabalho aborda brevemente sobre o ensino, a biologia e a ecologia como parte íntegra da Educação Básica no
Brasil e discorre a acerca da sucessão ecológica como um dos temas de ecologia no 1º ano do ensino médio.

OBJETIVOS
A finalidade está na realização do levantamento bibliográfico a respeito da sucessão ecológica; na análise comparativa do
conteúdo de livros didáticos de biologia do ensino médio e na elaboração de um plano de aula com tema de sucessão
ecológica.

METODOLOGIA

O levantamento bibliográfico ocorreu por meio de livros acadêmicos relacionados com o tema sucessão ecológica,
consultados na biblioteca Dr. Milton Soldani Afonso, da Universidade de Santo Amaro (UNISA). Foi consultada, também, a
base de dados Google Acadêmico para consulta a artigos científicos, dissertações e teses sobre o tema. Na analise
comparativa dos três livros didático de biologia do ensino médio, o assunto proposto foi examinado em consideração ao
conteúdo e a qualidade do material apresentado. Na elaboração do plano de aula, foram consultados livros didáticos do 1º
ano do Ensino Médio e artigo sobre saída de campo.

RESULTADOS

Em ecologia podemos afirmar que o desenvolvimento do ecossistema é a sucessão ecológica propriamente dita, pois é a
ação em longo prazo nos processos das comunidades, na estrutura das espécies, nas mudanças climáticas e no fluxo de
energia (ODUM (#38) BARRETT, 2011). No componente curricular de ecologia no primeiro bimestre letivo do 1º ano do ensino
médio deve apresentar a sucessão ecológica como parte do tema de ecossistemas, contudo, dois livros analisados
encontram-se em discordância com a proposta do Currículo do Estado de São Paulo (2010).

CONCLUSOES

A sucessão ecológica é um processo natural de alta relevância assim como outros processos estudados na ecologia. Estudos
demonstram que a ocorrência da sucessão em ambientes perturbados é inevitável e indispensável sendo que o ecossistema
recupera danos causados por forças externas e internas ou passa por processos da sucessão para manter-se estável
biologicamente, visto que anteriormente o estágio clímax era estudado como a última sere sucessional e sendo um sistema
fechado e maduro. Contudo, o desenvolvimento do assunto no ensino médio é tratado de forma limitada, este fato é
observado na análise de livros didáticos do ensino médio em que pode ser notado a desvalorização do assunto, contendo
textos concisos desestimulante à leitura e à investigação sobre o assunto, e raramente relacionado com o cotidiano, cabendo
ao professor a responsabilidade de valorizar o assunto.

REFERENCIAS
ODUM, E.P.; BARRETT, G.W. Fundamentos de ecologia. 5ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. SÃO PAULO (Estado).
Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da Natureza e suas tecnologias. São Paulo: SEE, 2010.
Acesso em: 20/10/2014. Disponível em: (#60)http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CNST.pdf(#62)
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Rafael Garabet Agopian

TITULO TORÇÃO E RUPTURA ESPLÊNICA EM CADELA: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O baço é um órgão suscetível a alguns tipos de alterações, sendo relativamente comuns a sua torção e/ou ruptura. A torção
esplênica ocorre quando o órgão rotaciona em torno de seu pedículo vascular, causando obstrução venosa e esplenomegalia.
A torção pode ser de origem primária ou estar associada a outras alterações, e ocorre com mais frequência em grandes cães
e com tórax de conformação profunda; e a ruptura esplênica ocorre geralmente decorrente de qualquer tipo de trauma que
acometa a região abdominal.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo relatar achado cirúrgico de torção e ruptura esplênica em cadela submetida à cirurgia
de ovário salpingo histerectomia (OSH) eletiva em campanha de castração.

METODOLOGIA

No dia 13 de Setembro de 2012 foi recebida no Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro, uma cadela da raça
Dobermann, de 07 anos, domiciliada e aparentemente hígida, para realização de OSH eletiva, pelo programa de castração
gratuita PROCOPA (Programa de Controle Populacional Animal), conveniado com a prefeitura da cidade de São Paulo. O
animal residia com o proprietário desde os 03 meses de idade, e não tinha histórico de trauma ou qualquer tipo de acidente.
Durante a laparotomia foram vistos dois tecidos de aparência esplênica, um de cada lado da cavidade, de dimensões
aumentadas, e pedículos vasculares torcidos. Foi realizada a esplenectomia total dos dois fragmentos, e a OSH, ambas com
sucesso. Não foram visualizadas demais alterações em outros órgãos. Os fragmentos retirados foram fixados em formol a
10% e então encaminhados á análise histopatológica, a qual confirmou se tratar de tecido de origem esplênica.

RESULTADOS

A torção e ou a ruptura esplênica podem decorrer de alterações sistêmicas, ou traumas mecânicos, e podem muitas vezes
passar despercebidas por certo período de tempo, sendo em algumas situações descobertas como achado acidental como
descrito neste relato, onde não é possível saber a quanto tempo o animal apresentava tal alteração, e qual foi a real causa da
mesma.

CONCLUSOES

Neste caso a torção e ruptura esplênica não tiveram uma causa definida, mas a ocorrência da torção pode ter ajudado a
diminuir o fluxo sanguíneo no órgão promovendo uma queda de perfusão ajudando a conter uma possível hemorragia pós-
ruptura fazendo com que o animal sobrevivesse a este processo. A ruptura e a torção foram um achado, de ocorrência crônica
e não acarretaram alterações sistêmicas para o animal até a abordagem cirúrgica.

REFERENCIAS

Maués, T.; Israel, C. B.; Alvim, A. P. V.; Ferreira, M. L. G. Esplenose em canino: Relato de caso. Revista Bras. Ci. Vet., v.20, n.1,
p.6-8, jan-mar 2013. Mc Gavin, D. M; Zachary, J. F. Bases da patologia em veterinária. 4ºed. Cáp. 13, pág 820-821 (seção II)
(RJ: Elsevier, 2009). Slatter, D. B. Manual de cirúrgia de pequenos animais. Vol. 1 – 3ºed. Cáp. 70, pág 1053-1055. (Baueri, SP:
Manoele, 2007).
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Rafael Garabet Agopian

TITULO TORÇÃO E RUPTURA ESPLÊNICA EM CADELA: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O baço é um órgão suscetível a alguns tipos de alterações, sendo relativamente comuns a sua torção e/ou ruptura. A torção
esplênica ocorre quando o órgão rotaciona em torno de seu pedículo vascular, causando obstrução venosa e esplenomegalia.
A torção pode ser de origem primária ou estar associada a outras alterações, e ocorre com mais frequência em grandes cães
e com tórax de conformação profunda; e a ruptura esplênica ocorre geralmente decorrente de qualquer tipo de trauma que
acometa a região abdominal.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo relatar achado cirúrgico de torção e ruptura esplênica em cadela submetida à cirurgia
de ovário salpingo histerectomia (OSH) eletiva em campanha de castração.

METODOLOGIA

No dia 13 de Setembro de 2012 foi recebida no Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro, uma cadela da raça
Dobermann, de 07 anos, domiciliada e aparentemente hígida, para realização de OSH eletiva, pelo programa de castração
gratuita PROCOPA (Programa de Controle Populacional Animal), conveniado com a prefeitura da cidade de São Paulo. O
animal residia com o proprietário desde os 03 meses de idade, e não tinha histórico de trauma ou qualquer tipo de acidente.
Durante a laparotomia foram vistos dois tecidos de aparência esplênica, um de cada lado da cavidade, de dimensões
aumentadas, e pedículos vasculares torcidos. Foi realizada a esplenectomia total dos dois fragmentos, e a OSH, ambas com
sucesso. Não foram visualizadas demais alterações em outros órgãos. Os fragmentos retirados foram fixados em formol a
10% e então encaminhados á análise histopatológica, a qual confirmou se tratar de tecido de origem esplênica.

RESULTADOS

A torção e ou a ruptura esplênica podem decorrer de alterações sistêmicas, ou traumas mecânicos, e podem muitas vezes
passar despercebidas por certo período de tempo, sendo em algumas situações descobertas como achado acidental como
descrito neste relato, onde não é possível saber a quanto tempo o animal apresentava tal alteração, e qual foi a real causa da
mesma.

CONCLUSOES

Neste caso a torção e ruptura esplênica não tiveram uma causa definida, mas a ocorrência da torção pode ter ajudado a
diminuir o fluxo sanguíneo no órgão promovendo uma queda de perfusão ajudando a conter uma possível hemorragia pós-
ruptura fazendo com que o animal sobrevivesse a este processo. A ruptura e a torção foram um achado, de ocorrência crônica
e não acarretaram alterações sistêmicas para o animal até a abordagem cirúrgica.

REFERENCIAS

Maués, T.; Israel, C. B.; Alvim, A. P. V.; Ferreira, M. L. G. Esplenose em canino: Relato de caso. Revista Bras. Ci. Vet., v.20, n.1,
p.6-8, jan-mar 2013. Mc Gavin, D. M; Zachary, J. F. Bases da patologia em veterinária. 4ºed. Cáp. 13, pág 820-821 (seção II)
(RJ: Elsevier, 2009). Slatter, D. B. Manual de cirúrgia de pequenos animais. Vol. 1 – 3ºed. Cáp. 70, pág 1053-1055. (Baueri, SP:
Manoele, 2007).
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TITULO
LEVANTAMENTO DE ERYTHOXYLACEAE KUNTH. NO NÚCLEO CURUCUTU, PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, SÃO
PAULO

INTRODUCAO

A família erythoxylaceae possui uma distribuição pantropical, com cerca de 240 espécies, incluindo quatro gêneros
Aneulophus Benth, Nectaropetalum Engl, Pinacopodium Exell (#38) Mendonça e Erythroxylum P. Browne encontrado em
todos os continentes e os demais gêneros são exclusivamente africanos e com poucos representantes. Erythroxylum P.
Browne é o maior gênero da família Erythoxylaceae kunth, com o número atual de 123 espécies, o único que ocorre no Brasil.
A família é relativamente representada sua espécie possui aplicações farmacológicas e na medicina popular, é um grupo de
grande versatilidade ecológica, sendo comum encontrar espécies em vários tipos de vegetação, com ampla diversidade tanto
em ambientes úmidos como a Floresta Amazônica, Mata Atlântica quanto em regiões semi-áridas da Caatinga e Cerrado
brasileiro, ocorrendo em diferentes níveis de elevações, desde o nível do mar, planícies e até hábitats montanhosos.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivos desenvolver o estudo taxonômico das espécies da família Erythoxylaceae, presentes no
Núcleo Curucutu, Parque Estadual da Serra do Mar. Também fazem parte da proposta desse estudo, as coletas,
identificações, descrições e a confecção da chave taxonômica para identificar as espécies, contribuindo para a ampliação dos
conhecimentos morfológicos da família.

METODOLOGIA

Os materiais foram coletados e herborizados seguindo a metodologia descrita por FIDALGO (#38) BONONI (1989). As
amostras coletadas foram descritas em caderno de campo, as ilustrações, sendo realizada a mão livre com auxilio de um
estéreo microscópio para análise das estruturas menores. As análises e identificações foram realizadas através da
comparação com a literatura específica (WANDERLEY, SHEPHERD (#38) GIUlLIETE et al., 2002; MENDONÇA (#38) AMARAL,
2002).

RESULTADOS

Dentre as 21 espécies de Erythoxylaceae listadas para o Estado de São Paulo (MENDONÇA. J.O. (#38) AMARAL. JR, 2002),
foram encontradas no Núcleo Curucutu duas espécies Erythroxylum ambiguum Peyr e Erythroxylum gonocladum (Mart.) O.E.
S. Schlz. Chave de identificação para as espécies de Erythroxylum P. Browne do Núcleo Curucutu. 1. Folhas membranáceas,
com lenticelas alongadas em direção ao ápice, flores 3-6 nas axilas das folhas, estípula decídua, membranácea,
intraperciolares,....................................................................E. ambiguum 1’. Folhas, obovada, com lenticelas formando fendas
longitudinais, ramos dísticos com catafilos, flores solitárias, estípula persistente,
lanceolada,.............................................................................E. gonocladum

CONCLUSOES

O trabalho teve como área de pesquisa o Núcleo Curucutu, no Parque Estadual da Serra do Mar, como o estudo taxonômico da
família Erythoxylaceae kunth. Durante a realização do trabalho não foram encontrados materiais reprodutivos em visitas a
área de estudo, o que restringiu as análises aos materiais de herbários. As visitas aos herbários foram importantes para o
esclarecimento das duvidas e possibilidades de analisar outros materiais, o que possibilitou a conclusão desse trabalho.

REFERENCIAS

GIULIETTI, A.M., MENEZES, N.L., PIRANI, J.R., MEGURO, M (#38)WANDERLEY, M.G.L. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais:
caracterizaçãoe listas das espécies. Bol. Bot. Univ. São Paulo 9: 1-151. 1987. LOIOLA, M.I.B.; COSTA-LIMA, J.L.
Erythroxylaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
(#60)http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB111(#62). Acesso em: 25 out. 2014.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS

INTRODUCAO

O processo de recrutamento e seleção por competência é uma ação que busca suprir as necessidades internas da
organização, com o objetivo de criar um alinhamento de competências para cada cargo da empresa. Trata-se de uma gestão
estratégica que busca no candidato um conjunto de conhecimentos, habilidades, capacidades e atitudes comportamentais.
Segundo FLEURY (2004) a competência é conceituada como um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes presentes
em cada indivíduo. O avanço competitivo obriga empresas que querem permanecer no mercado competitivo a encontrarem
um diferencial que a coloque numa condição produtiva superior, buscando resultados através de suas equipes. A seleção por
competências permite uma assertividade na recolocação das vagas na empresa.

OBJETIVOS
O estudo mostra que recrutar e selecionar talentos através de suas competências gera um resultado mais adequado para a
organização na eficácia da recolocação dos profissionais e suas posições no ambiente empresarial.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa acadêmica fundamentada em um projeto de restruturação, desenvolvida através de sites,
pesquisas bibliográficas, artigos e materiais de recursos humanos.

RESULTADOS

Partindo de uma visão mais sistêmica, o recrutamento e seleção por competência é uma forma mais ágil e objetiva, pois
analisa melhor as atribuições desempenhadas na organização. Desta forma esse processo viabiliza extinguir indicadores
negativos, tais como a rotatividade, baixa produção, desmotivação e desequilíbrio competitivo. A rotatividade é uma das mais
presentes situações empresariais que pode ser resolvida através de contratações por competências, ou seja, selecionar
pessoas com o perfil adequado a função, levando em conta suas habilidades, conhecimentos e capacidades, torna-se mais
assertivo e rentável para a organização. Limongi-França e Arellano (2002), afirmam que o recrutamento e a seleção de
pessoal são ferramentas da área de recursos humanos, importantes e integradas na estratégia de negócios da empresa.

CONCLUSOES

No contexto apresentado afirma-se que para recrutar e selecionar através das competências é devidamente cabível a
apresentação de um planejamento que identifique as necessidades e características que a vaga exige, traçando o perfil e
selecionar a partir de testes comportamentais, psicológicos, dinâmicas, entrevistas, dentre outras formas de avaliação. O
foco será a busca de resultados assertivos. De forma geral é preciso que as organizações se atentem a essas mudanças que
o mercado competitivo exige sendo que essa metodologia atende resultados competitivos empresariais. Para CHIAVENATO
(1999 p. 107) seleção busca dentre vários candidatos recrutados, aqueles que são mais adequados aos cargos existentes a
organização, visando manter ou aumentar a eficiência e desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. No
fundo, está em jogo o capital intelectual da organização que a seleção deve preservar e enriquecer.

REFERENCIAS
http://www.convibra.org/upload/paper/2013/34/2013_34_7551.pdf Acesso em 29/10/14 ás10:40min CHIAVENATO,
Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. ed. São Paulo: Atlas 1999. LUCENA, M.D.S. Planejamento de
recursos humanos. São Paulo: Atlas, 1999.
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Marcia Maria da Graca Costa

TITULO O ENDOMARKETING E AS ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS.

INTRODUCAO

O ensino superior apresentou crescimento no número de instituições de ensino e cursos, chegando a quase 200% de 1997 a
2005 no setor privado. Estas IES passaram a utilizar expressivamente, ações mercadológicas frente à competição. O modelo
demonstra sinais de esgotamento, pois a demanda de alunos se estabilizou. Em São Paulo, as matrículas na educação básica
estabilizaram de 2006 a 2012. Na região de atuação da IES, as matrículas no ensino médio, base para o ensino superior,
estagnaram desde 2000.

OBJETIVOS

Objetivo geral: apresentar o endomarketing como opção de estratégia mercadológica para integrar o composto de marketing
das IES privadas. Objetivos específicos: conceituar endomarketing no contexto mercadológico, oferecer uma visão sintética
do cenário e dos desafios empresariais do ensino superior privado, apresentar o composto de marketing utilizado por uma
instituição de ensino superior privada.

METODOLOGIA
Artigo de cunho exploratório, baseado em pesquisa bibliográfica e documental, apresentando uma visão geral de
endomarketing e mix marketing no ramo educacional. Entrevistas informais e análise documental para obter informações
sobre mix de marketing e endomarketing em uma IES privada.

RESULTADOS

A concorrência da universidade é constituída por diversas IES, com destaque para os grandes grupos educacionais com
capacidade de grandes investimentos em mídia de massa e economia de escala para prática de preços competitivos. A base
de alunos da universidade tem demonstrado queda nos últimos semestres, associada ao baixo aproveitamento dos processos
seletivos (menos da metade das inscrições convertidas em matrículas), cancelamento ou não formação de novas turmas em
alguns cursos.

CONCLUSOES

Pode-se concluir que uma opção para a IES analisada é a adoção do endomarketing como um recurso organizacional capaz
de mobilizar e engajar os indivíduos, contribuindo também para a vantagem competitiva. Dessa forma, atuando na criação de
uma cultura interna de qualidade no atendimento e comprometimento com as metas da organização, entregando produtos de
valor superior aos clientes.

REFERENCIAS

BEKIN, Saul Faingaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. LAS CASAS,
Alexandre Luzzi; GARCIA, Maria Tereza. Diferenciação e inovação em Marketing: estratégias diferenciadas de marketing
aplicadas aos diversos segmentos de mercado. São Paulo: Saraiva, 2007. COLOMBO, Sonia Simões. Marketing Educacional
em Ação: estratégias e ferramentas. Porto Alegre: Bookman, 2008. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria.
Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2010. CERVO, Amado L; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da.
Metodologia Científica. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO. Análise do Setor
de ensino superior privado no Brasil. Rio de Janeiro, 2009. PEREIRA, Tarcísio Luiz; BRITO, Silvia Helena. As aquisições e
fusões no ensino superior privado no Brasil. 2013. 15 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, 2013. SÃO PAULO. Prefeitura Municipal. Relatórios diversos sobre matrículas na educação
básica e ensino superior em São Paulo. Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/ Acesso em: 15/09/2014. BCB –
Banco Central do Brasil. Focus: relatório de mercado. Brasília: 19/09/2014. Disponível em:
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20140919. Acesso em 22/09/2014.
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Ana Flavia Cardoso Necci

TITULO AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO NO CENTRO-OESTE DE MINAS GERAIS

INTRODUCAO

Segundo Silva (2010), os lipídeos mais relevantes e envolvidos nas dislipidemias são os triglicérides (TG) e o colesterol total
(CT). No Brasil, as DCV (doenças cardiovasculares) constituem uma das principais causas de morbimortalidade e vem sendo
ainda um grande desafio à saúde pública, especialmente por sua prevalência ao longo dos anos (MOREIRA, 2010). Para Xavier
et al (2013), a aterosclerose é uma doença inflamatória crônica com origem multifatorial que acontece em resposta à
agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibres. Segundo Brasil
(2014), a dislipidemia é definida como um distúrbio que altera os níveis séricos dos lipídeos (gorduras).

OBJETIVOS
Devido ao impacto das dislipidemias em termos de prevalência, fatores de risco e custos, este estudo pretende avaliar o perfil
lipídico dos pacientes que são atendidos em um Laboratório no Centro-Oeste de Minas Gerais e, assim, contribuir para uma
melhor abordagem na atenção primária e emergencial a esses pacientes.

METODOLOGIA
Este estudo caracterizou-se como descritivo, documental, com dados secundários, de corte transversal e abordagem
quantitativa. Os dados laboratoriais foram coletados no período de 01 de março a 30 de julho de 2014. Considerou-se todos
os pacientes, que realizaram exames do perfil lipídico da faixa etária de 0 a acima de 70 anos.

RESULTADOS

Destes pacientes 1001 (84,97%) apresentaram algum tipo de dislipidemia. Observou-se que a amostra caracterizou-se pelo
predomínio do sexo feminino (58,99%), e a idade predominante foi da faixa etária de 51 a 70 anos (37,5%). Foi detectada alta
prevalência das dislipidemias mistas (80,32%) dentre todos os outros tipos de dislipidemias. O tipo de dislipidemia mista que
predominou foi o aumento do colesterol total e o aumento de LDL-C.

CONCLUSOES

As dislipidemias mostraram-se mais freqüentes que o esperado, o que torna necessárias investigações de rotina para o
diagnóstico precoce entre indivíduos assintomáticos. O percentual de dislipidemia em crianças e adolescentes encontrado foi
alto, o que faz alertar para a necessidade de realização dos exames do perfil lipídico já nessa faixa etária. Conclui-se que é
fundamental a prevenção e controle das dislipidemias, pois elas aumentam a morbimortalidade da população.

REFERENCIAS

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Disponível em:
http://anvisa.gov.br/avaliaçãodenovastecnologiasparaasaúdeats. Acessado em 05 de Agosto 2014. - MOREIRA, TMM;
GOMES e EB, S. JC. Fatores de risco cardiovasculares em adultos jovens com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus.
Revista Gaúcha Enfermagem. Porto Alegre (RS) 2010 dez; p. 662. - SILVA, A. S. Avaliação da utilização de hipolipemiantes em
usuários com dislipidemias e alto risco cardiovascular em Pernambuco. 2010. 115f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Mestrado em Ciências Farmacêuticas). Universidade Federal de Pernambuco-Recife. 2010. [Orientador: Prof. Dr. Almir
Gonçalves Wanderley]. Disponível em: (#60)http://hdl.handle.net(#62). Acesso em: 21-08-2014. - XAVIER, H. T. et al. V
Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira
de Cardiologia. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Rio de Janeiro, Volume 101, Nº 4, Supl. 1, Outubro 2013.
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TITULO Comunicação Interpessoal no Trabalho

INTRODUCAO

Conforme Bodernave (2004), a comunição faz parte de todo o processo em que o homem está inserido. Portanto, ela desempenha um
conjunto de funções variadas e indispensáveis na vida humana. Sabe-se que entre todas as atribuições do processo comunicacional estão
aspectos que visam fins pessoais e sociais. Desta maneira, existem diferentes formas de explicar o como e o porquê de sua existência, visto
que assim se concebe o que é comunicar. Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar o desenvolvimento da comunicação no âmbito
profissional e verificar como influencia os resultados de satisfação do cliente. De modo a responder a seguinte pergunta: A comunicação no
trabalho pode influenciar no atendimento ao cliente no setor hospitalar? Para tanto nossa hipótese se dá em defender que a comunicação
pode ser um fator importante para o relacionamento interpessoal, se for clara, objetiva e sem dar margem é dupla interpretação, de modo a
contribuir com a interação das pessoas, dos setores e com isso estabelecer o bom relacionamento interpessoal e a satisfação do cliente.

OBJETIVOS Analisar o desenvolvimento da comunicação no âmbito profissional e verificar como influencia os resultados de satisfação do cliente.

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária em que se
estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada ao tema objeto de estudo,
depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores. Definimos três autores para amparar e influenciar
a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós:
teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A comunicação pode ser um fator importante para o relacionamento interpessoal, se for clara, objetiva e sem dar margem é dupla
interpretação, de modo a contribuir com a interação das pessoas, dos setores e com isso estabelecer o bom relacionamento interpessoal e a
satisfação do cliente.

REFERENCIAS
Utilizei apostilas do curso de MBA nosso e algumas fontes da Internet. http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/as-7-
dimensoes-da-comunicacao-para-os-gestores-de-rh
http://www.entoar.site90.com/missa/http___ava.grupouninter.com.br_claroline176_claroline_document_goto__url=_Aula_02_aula_02_GP.pdf
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Aparecido Edilson Morcelli

TITULO Reutilizar é cuidar do Meio Ambiente

INTRODUCAO

O óleo de cozinha está presente praticamente em todas as casas brasileiras, muito ou pouco, mas todos utilizam ou já
utilizaram. O grande problema é que depois de usado pode trazer sérios riscos ao meio ambiente, já que ainda não existe
uma forma correta para seu descarte. Muitos jogam no ralo da pia, no lixo ou direto na rede de esgoto, mas o despejo
incorreto desse resíduo contamina a água e o solo, atingindo assim diretamente a vida do ser humano que depende desses
recursos para sua sobrevivência.

OBJETIVOS

O presente trabalho pretende propor um meio ideal para destinar o óleo de cozinha, usado pelas famílias no Brasil, no preparo
de pratos típicos. Observa-se a necessidade de um trabalho conjunto entre Estado e Sociedade para destinar os resíduos de
óleo comestível, evitando o seu despejo na rede de água e esgotos. A sua utilização como matéria prima parece ser uma das
melhores saídas para desviar o despejo em locais inadequados. Preservando assim os recursos naturais do nosso planeta.

METODOLOGIA
Pesquisa para revisão bibliográfica baseada em livros, artigos científicos, e proposta de um protótipo para escoamento e
armazenamento do resíduo líquido pastoso.

RESULTADOS

A cidade de São Paulo é dotada de enormes construções e da mesma maneira tem uma enorme rede de esgoto, assim como
outras cidades e estados sofre de sérios problemas quando chove, pois muitas vezes a chuva somada ao lixo que se encontra
em locais inadequados causa enchentes e põe em risco à vida dos moradores. Se apenas o lixo que é descartado sem
consciência é uma causa pra esse problema imagine esse lixo somado ao óleo, não é difícil perceber que juntos formam uma
barreira rígida de sujeira que pode entupir os esgotos e trazer riscos que afetam até a saúde humana. O presente trabalho de
pesquisa encontra-se na fase do estudo do protótipo ideal para a coleta adequada do resíduo. Serão realizados testes de
vazão e estocagem do fluido, adequando-se o material de acomodação.

CONCLUSOES

Com o trabalho desenvolvido até o presente momento, foi possível observar a gravidade do descarte incorreto do óleo. Em
pleno século XXI onde se vivencia a era digital, o motor a gás, o avanço na produção por sistemas informatizados a sociedade
em sua falta de cuidado tem que conviver com um problema tão grave e tão fácil de ser resolvido, observa-se que o
pensamento ecologicamente correto demorou muito para se tornar prioridade a todos e mesmo diante de tantas informações
a ecologia ainda é tratada como uma simples opção e não como uma obrigação.

REFERENCIAS
PINHEIRO, A. B. V. Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras. Editora: ATHENEU. 5º edição ano:
2004 VALENTIM, L. S. O. Requalificação Urbana, Contaminação do Solo e Riscos à Saúde – um caso na cidade de São Paulo.
Editora: Annablume. Ano: 2011
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Felipe Prospero WAGNER GOMES BORNAL

TITULO Sítio Tamoios I: ocupação Aratu no Vale do Paraíba Paulista

INTRODUCAO

Até o momento, a maior parte dos achados arqueológicos no estado de São Paulo refere-se aos povos Tupi, falantes das
línguas tupi-guarani. A presença dos povos falantes da língua Jê, relacionados às tradições arqueológicas cerâmicas Aratu-
Sapucaí, se manifestou com maior frequência na região norte do estado. Embora o Vale do Paraíba Paulista possua um
grande potencial para estudos arqueológicos, são mínimos os projetos de pesquisa. Assim como no resto do estado, a
maioria dos achados se referem à tradição tupi. Até o ano passado haviam 2 sítios (mais conhecidos) de tradição Aratu na
região: o Caçapava I, em Caçapava e o Light, em Jacareí¹. Nesta pesquisa inicial, será abordado o caso sítio Tamoios I, da
tradição Aratu, encontrado pela Origem Arqueologia em 2013, no município de Paraibunal. O sítio apresenta uma área de
aproximadamente 5.000 m², com idade aproximada de 1.400 anos A.P.² e abundância de material cerâmico e alguns líticos
lascados e polidos, assim como restos de urnas funerárias.

OBJETIVOS

Discutir as ocupações ceramistas não associadas à tradição Tupiguarani, com influências dos grupos habitantes do Planalto
Central (Aratu-Sapucaí), numa área predominantemente Tupi contribui para o contínuo estudo das ocupações e interações
dos grupos que habitaram a região do Vale do Paraíba Paulista,até onde a Arqueologia nos permita, e tentar compreender,
este mosaico cultural e zona de fronteiras culturais que é, e sempre foi, a região de São Paulo. Pretendemos também
contribuir com a sistematização dos estudos arqueológicos regionais no Vale do Paraíba Paulista.

METODOLOGIA

Foi estabelecido um método que nos fornecesse indicativos sobre os padrões de assentamentos humanos ocorridos na
região e os processos de uso e transformação da paisagem. Sendo assim, a conceituação e os métodos foram desenvolvidos
de acordo com a “Household Archaelogy “³. No conjunto de interações entre o homem e o meio ambiente, configura-se como
de vital importância compreender a inserção do sítio na paisagem e identificar as variáveis ambientais que nortearam as
diversas formas de apropriação do espaço. Neste sentido, foram privilegiados os princípios da “Arqueologia da Paisagem”, a
fim de compreender os processos da construção da paisagem em estudo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Constatou-se uma grande densidade de vestígios arqueológicos depositados em superfície e em profundidade, com grande
potencial informativo sobre a presença da Tradição Aratu nesta parte do Estado. Neste sentido, pretendemos dar
continuidade às análises sobre a dispersão destes povos da região Central, em relação à localização do sítio Tamoios I e de
outros desta tradição nesta região de São Paulo.

REFERENCIAS

- BORNAL, W.Relatório Final da Etapa de Resgate e Valoração Cultural para a Duplicação do Sub Trecho Planalto (Km 11+500
ao Km 60+480) Rodovia dos Tamoios (SP 99). São Paulo: 2013. - PROUS, A. O Brasil antes dos brasileiros: a pré-história do
nosso país. Zahar, 2006. -FERNANDES, S.C.G. CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA TRADIÇÃO ARATU-SAPUCAÍ ESTUDO DE
CASO: O SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE ÁGUA LIMPA, MONTE ALTO–SÃO PAULO.Caninde. Revista do Museu de Arqueologia de
Xingo, v. 1, p. 1-49, 2001.
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TITULO Relato de Pesquisa - Subculturas e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente relato, analisa a aplicação de estudo orientado junto a
alunos do 2° semestre de publicidade e propaganda da Unisa, que divididos em grupos verificaram a adequação do composto
de marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS

O presente relatório busca consolidar o processo de orientação da experiência, lançar o breve olhar sobre os resultados e
fazer ilações sobre a disciplina onde foi aplicado e sua relação com Metodologia Científica. O Estudo em si é exploratório,
busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de Venda, com intuito
de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os em todo composto
comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. Foram
criado grupos de análise respectivamente para as subculturas: Rastafari, Punk, Rock, Hippie, Skatista, Hip Hop e Funk. Na
segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando constatar a apropriação dos elementos de dada
subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja, treinamento e postura de funcionários e composto
de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o estratos musicais apresentados como subculturas pois possuem
todos os elementos característicos de uma como: valores, crenças, mitos, rituais. Relativo ao segundo aspecto do estudo
constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos
vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda.

CONCLUSOES
O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica.

REFERENCIAS

(#38)#61591; GIGLIO, Ernesto. O comportamento do Consumidor. Thonsom Pioneira, São Paulo, 2005 (#38)#61591; SAMARA,
Beatriz Santos. MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do Consumidor, conceitos e casos. Prentice Hall. São Paulo. 2005.
(#38)#61591; SCHIFFMAN, Leon G. KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do Consumidor. LTC. São Paulo. 2009.
(#38)#61591; PINHERIO, Roberto Meireles (et al). Comportamento do Consumidor e Pesquisa de Mercado. Editora FGV, São
Paulo. 2004. (#38)#61591; UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos mercados globais. São Paulo.
Campus.2009 (#38)#61591; SOLOMON. Michael R. Comportamento do consumidor – comprando, possuindo e sendo. Artmed
Bookman. 2008
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TITULO Levantamento de CoccocypselumP.BR>(Rubiaceae)Juss.no núcleo Curucutu, Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

INTRODUCAO

O Núcleo Curucutu faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Seu histórico está alicerçado na preservação do Manancial
que atende a metrópole paulista. Rubiaceae é a quarta família em número de espécies entre as Angiospermas no mundo.
Segundo Souza e Lorenzi (2012) incluem nesta família aproximadamente 9000 espécies e 550 gêneros. Ocorrendo no Brasil
cerca de 125 gêneros e 1391 espécies, podendo ser uma das principais famílias da nossa flora (Cálio 2014).O gênero
Coccocypselum possui cerca de 35 espécies, encontradas em todo continente americano. Apresenta distribuição disjunta do
México até a Colômbia, e nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil até a Argentina (Costa e Mamede 2002).

OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo a realização de coletas, identificações, descrições e a confecção de chave de
identificação para Coccocypselum P. BR. presente no Núcleo Curucutu, Parque Estadual da Serra do Mar, contribuindo assim
para o conhecimento do gênero.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente estudo, foram utilizados materiais pertencentes ao gênero Coccocypselum que se
encontram identificados e depositados nos Herbários UNISA e SPSF além dos materiais provenientes de coletas realizadas
no decorrer do seu desenvolvimento.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Dentre as espécies de Coccocypselum listadas para o Estado de São Paulo P.Br (2007), foram registradas no Núcleo Curucutu
duas espécies Coccocypselum capitatum Costa C.B. (#38) Mamede, Coccocypsellum condália Pers.

REFERENCIAS

5. Referências Bibliográficas AMBIENTE. Parque estadual da Serra o Mar- Nucleo Curucutu. Disponível em:
(#60)http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-serra-do-mar-nucleo-curucutu/sobre-o-parque/(#62) Acesso em: 3 fev. 2014
BELTRAMI, L. C. C. E.; ROTTA, E.; ZONTA, M. Manual de Prática de Coleta e Herborização de Material Botânico. Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Colombo-Paraná, n.173, p.9-29, 2008. Disponível em:
(#60)http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/Doc173.pdf(#62) Acesso em: 5 mar. 2014 CALIÓ, M.F.
Coccocypselum in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
(#60)http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB13876(#62). Acesso em: 03 Nov. 2014 COELHO, V. P. M.
AGRA, M. F.; BARBOSA, M. R. V. Estudo farmacobotânico das folhas de Tocoyena formosa. Revista Brasileira de
Farmacognosia, João Pessoa, PB, Brasil, v.2, n.16, p.170-177, 2006. Disponível em:
(#60)http://www.scielo.br/pdf/rbfar/v16n2/v16n2a07.pdf(#62) Acesso em: 2 fev. 2014 COSTA C. B., MAMEDE M.C.H.
SINOPSE DO GÊNERO COCCOCYPSELUM P. BROWNE (RUBIACEAE) NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL 2002. Biota
Neotropica v2 (n1) DELPRETE, P. G.; JARDIM, J. G. 2012. Systematics, taxonomy and floristics of Brazilian Rubiaceae: an
overview about the current status and future challenges Sistemática, taxonomia e florística das Rubiaceae brasileiras: um
panorama sobre o estado atual e futuros desafios Rodriguésia 63(1): 101-128.2012 FIDALGO, O. Y. (#38) BONONI, V. L. R.
Técnicas de coletas, preservação e herborização de material botânico. São Paulo; Instituto de Botânica de São Paulo. JOLY,
A. B. Botânica- Introdução a taxonomia vegetal . 3º. ed. são Paulo: Editora Nacional, 1966. 634p.
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PROFA. DRA. PATRÍCIA MARIA CONTENTE MORAES VALENTI

TITULO
MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS PRESENTES NA ZONA LITORAL DA REPRESA GUARAPIRANGA (SÃO PAULO, SP –
BRASIL), NA ESTAÇÃO DE INVERNO

INTRODUCAO

A água é um recurso natural indispensável para a existência do homem e também no exercício de suas atividades. A Represa
Guarapiranga foi projetada em 1906, com o objetivo inicial de aumentar a geração de energia. Os métodos de
biomonitoramento baseiam-se em conceitos de que quando alguns organismos são expostos aos poluentes, a biocenose
responderá com o surgimento de outras espécies que antes não ocorria naquela área. Em ecossistemas aquáticos, a
comunidade dos macroinvertebrados bentônicos é composta por insetos, moluscos e vermes, utilizados em estudos para
analisar a qualidade de água por possuírem diferentes graus de sensibilidade e estresse ambientais. Os animais que compõe
a fauna macrobentônica vivem sobre ou enterrados nos sedimentos e são de grande importância na dinâmica de nutrientes,
no fluxo de energia do ecossistema, participando também da cadeia alimentar de diversos organismos aquáticos. Esses
animais são fáceis de coletar e o reconhecimento pode ser feito a olho nu ou com o auxílio de esteromicroscópio. As
populações que são utilizadas como táxons indicadores, podem auxiliar no diagnóstico do nível de poluição, por serem
sensíveis ou tolerantes a alguns poluentes. Por isso, devido a todos esses fatores, a utilização da fauna como indicadores da
qualidade de água, é viável por ser uma técnica de baixo custo.

OBJETIVOS
Esta pesquisa teve como objetivo a coleta e análise espacial do sedimento da zona litorânea da Represa Guarapiranga,
localizada na cidade de São Paulo – SP, visando à identificação de macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de
poluição.

METODOLOGIA
Foram selecionados dois pontos de coleta, sendo um ponto próximo à nascente do Rio Embu-Guaçu e o outro ponto próximo
ao trecho urbano da cidade de São Paulo . Esses locais foram escolhidos por representarem diferentes tipos de cenários,
sendo estes com e sem a interferência humana na estação de inverno do ano de 2014.

RESULTADOS

CONCLUSOES

A ampla dominância de chironomídeos no ponto poluído mostrou uma diversidade menor, registrando-se uma baixa riqueza
taxonômica juntamente com a dominância de Oligochaetas e Chironomídeos em todos os pontos de coleta. Embora
qualitativamente elas sejam iguais, quantitativamente elas são diferentes. Ambos os pontos de coleta, mostraram indícios de
que a qualidade da água está sendo afetada com os esgotos lançados “in natura”, apresentando com isso também pouca
diversidade de táxons. Estes resultados são importantes para que futuramente possa ocorrer a elaboração de projetos que
visem fazer a recuperação e manejo dessas áreas poluídas e uma melhor conservação das áreas que atualmente são
consideradas bem preservadas. Assim, futuros estudos podem ser realizados para análise de água da Represa Guarapiranga,
utilizando-se de outras variáveis de avaliação além da coleta de sedimentos. Além desses, também poderia ser realizado em
paralelo, um trabalho de educação ambiental com a população que vive na área de entorno dessa represa, visando uma
melhor conscientização das pessoas que ali vivem e possível preservação desse local.

REFERENCIAS
BAPTISTA, D. F.; MUGNAI, R.; NESSIMIAN, J. L. 2010. Manual de Identificação dos Macroinvertebrados Aquáticos do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Technical Books, 174p.
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TITULO
DESCRIÇÃO MORFOMÉTRICA E MORFOLÓGICA DA LÍNGUA E DISTRIBUIÇÃO DAS PAPILAS LINGUAIS DO LEÃO (Panthera leo)
E DO TIGRE (Panthera tigres altaica)

INTRODUCAO

O leão é um carnívoro do gênero Panthera. A espécie está classificada como vulnerável e sofreu um declínio populacional nas
últimas décadas. O tigre de bengala (Panthera tigris tigris) é reconhecido como o maior dos felinos selvagens. Como predador
é fundamental na regulação e perpetuação de processos ecológicos e sistemas. É uma das espécies mais ameaçadas dentre
os grandes felinos. Desta maneira torna-se importante conhecê-los melhor.

OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo descrever a morfometria e morfologia da língua do leão e do tigre, além da distribuição das
papilas linguais.

METODOLOGIA

Foram utilizados um tigre (Panthera tigres altaica) e um leão (Panthera leo) provenientes do Zoológico do Parque das
Hortências – Taboão da Serra, ambos vieram a óbito por causas naturais, e foram encaminhados ao Serviço de Patologia
Animal do HOVET-UNISA. A descrição morfométrica foi realizada de acordo com três medidas: largura do corpo da língua
(medida entre as bordas laterais da região média do corpo da língua), largura do ápice da língua (medida entre as bordas
laterais da região média do ápice), e comprimento do ápice da língua (distância entre o frênulo lingual e a extremidade da
língua).

RESULTADOS

No leão, as medidas foram de 6,7cm, 9,7cm, e 9,7cm, respectivamente. No tigre as medidas foram de 7,2cm, 8,6cm, e 10,0cm,
respectivamente. O leão tem a raiz e o corpo da língua mais afilados, com um alargamento do ápice em formato convexo. Já
o tigre tem a raiz e o corpo da língua com dimensões de largura muito próximos do ápice, com o ápice terminando em borda
reta. As papilas filiformes no leão e no tigre são distribuídas entre o ápice e o corpo, sendo mais desenvolvidas no ápice, e de
maior tamanho no leão; essas papilas prolongam-se em direção ao corpo da língua no leão, com concentração nas margens
laterais, formando uma imagem em “v” nesta região. As mesmas papilas estão presentes também na face ventral do ápice da
língua, nas regiões laterais, em menor quantidade no leão do que no tigre. As papilas fungiformes no leão são raras, e quando
presentes encontram-se na região da base do “v” lingual. Já no tigre estão distribuídas no ápice, nas margens laterais e na
face rostral, e no corpo, em sua porção média central. As papilas valadas encontram-se na porção caudal do corpo da língua;
no leão encontram-se 4 de cada lado, e no tigre 3 do lado direito e 4 do lado esquerdo Por fim, as papilas cônicas ficam
concentradas na raiz da língua, mais desenvolvidas no leão do que no tigre.

CONCLUSOES A língua das duas espécies pesquisadas mostrou ser diferente em todos os parâmetros pesquisados.

REFERENCIAS

KLEINER, J. A.; WATANABE, E. K.; BETTINI. C. “Facoemulsificação bilateral seguida de implante de lente acrílica dobrável em
uma tigresa-de-bengala (Panthera tigris tigris) – relato de caso”. Clinica Veterinaria n.109. Editora Guará. 2014. p 68-78.
CHRISTIANSEN, P.; Distinguishing skullsoflions (Panthera leo) andtigers (Panthera tigris). Mammalian Biology, n. 73, p. 451-
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TATIANA CALSAVARA

TITULO As Contribuições de Rousseau para a Educação

INTRODUCAO
Simpósio : O referido artigo visa apresentar as contribuições de Rousseau para a educação desde os anos inicias até os doze
anos de idade, utilizando-se de pesquisas de suas obras. O propósito é apresentar suas referencias e marcos para a educação
e como podemos inseri-las na educação de hoje.

OBJETIVOS
O artigo tem por objetivo propor um conhecimento mais amplo sobre a concepção educacional, referentes a formação da
criança instruídas por Rousseau.

METODOLOGIA

Este trabalho de pesquisa foi realizado pela aluna do 6º semestre na disciplina de Orientação de Trabalho Pedagógico.O tema
é bastante interessante e reflexivo por isso foi escolhido tal assunto. A aluna levantou pesquisas em sites, artigos, teses de
doutorado e mestrado, e também em livros sobre as concepções e teorias da educação e da infância por Jean Jacques
Rousseau.

RESULTADOS
Nas análises e pesquisas de fontes teóricas pode-se verificar que Rousseau defendia a educação como: ter liberdade,
autonomia, contato com a natureza, respeitando a necessidade espontânea no livre processo do conhecimento da criança.

CONCLUSOES
O tema as Contribuições de Rousseau para a Educação visa o estudo do comportamento e a formação do homem, de sua
interação com a natureza, acreditando em suas potencialidades naturais.

REFERENCIAS

Paiva, W.A. A formação do homem no Emilio de Rousseau, São Paulo, 2007, Trabalho de Conclusão de Curso( Pedagogo e
Doutorado em Filosofia da Educação) Universidade de São Paulo. Gross, R. Graminho. C. S. ROUSSEAU E A EDUCAÇÃO DA
INFÂNCIA, Mestrado em Educação) Universidade Tuiuti do Parana. Dobrovoski, L. A concepção educacional de Rousseau
segundo a natureza, (Faculdade Católica de Uberlandia) Bastide, A.P. Obras de Jean Jacques Rousseau.Globo.pag 10 a 20
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TITULO Subcultura- Rastafari e Analise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rastafari Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Rasta
Bier, Dathavan Reggae, Johnny B Good e etc.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rastafári uma subcultura pois possui todos os elementos
característicos de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo não cortar os cabelos, comer alimentos
providos unicamente da natureza. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado, por exemplo, em Dathavan Reggae

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL. Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus 2009.
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TITULO Subcultura- Rastafari e Analise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rastafari Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Rasta
Bier, Dathavan Reggae, Johnny B Good e etc.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rastafári uma subcultura pois possui todos os elementos
característicos de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo não cortar os cabelos, comer alimentos
providos unicamente da natureza. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado, por exemplo, em Dathavan Reggae

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL. Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus 2009.
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TITULO Subcultura- Rastafari e Analise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rastafari Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Rasta
Bier, Dathavan Reggae, Johnny B Good e etc.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rastafári uma subcultura pois possui todos os elementos
característicos de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo não cortar os cabelos, comer alimentos
providos unicamente da natureza. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado, por exemplo, em Dathavan Reggae

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL. Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus 2009.
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TITULO Subcultura- Rastafari e Analise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rastafari Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Rasta
Bier, Dathavan Reggae, Johnny B Good e etc.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rastafári uma subcultura pois possui todos os elementos
característicos de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo não cortar os cabelos, comer alimentos
providos unicamente da natureza. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado, por exemplo, em Dathavan Reggae

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL. Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus 2009.

Página 246



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4467 Comunicação 0 - Iniciação Científica 2 - Relato de Experiência

Autor Status Apresentação Nota

3194281 - MARIANA DE OLIVEIRA NUNES KRAUSS 2 - Aprovado 1 - Poster 8

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Guaracy Carlos da Silveira

TITULO Subcultura- Rastafari e Analise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rastafari Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Rasta
Bier, Dathavan Reggae, Johnny B Good e etc.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rastafári uma subcultura pois possui todos os elementos
característicos de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo não cortar os cabelos, comer alimentos
providos unicamente da natureza. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado, por exemplo, em Dathavan Reggae

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL. Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus 2009.
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TITULO Cultura Hippie e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Hippie Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos loja Tantra
no Shopping Morumbi.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Hippie subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo sua linguagem própria (o bichogriles), valores culturais
marcantes como sexo livre, e negação a sociedade consumista, rituais de celebração a vida e a estações. Relativo ao segundo
aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o
fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva
venda. Como foi observado por exemplo em todo o material da loja Tantra, que embora não comercialize especificamente
para os Hippies (que são aversos ao consumo) se apropria de sua estilística, forma de ser e cultura.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Cultura Hippie e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Hippie Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos loja Tantra
no Shopping Morumbi.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Hippie subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo sua linguagem própria (o bichogriles), valores culturais
marcantes como sexo livre, e negação a sociedade consumista, rituais de celebração a vida e a estações. Relativo ao segundo
aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o
fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva
venda. Como foi observado por exemplo em todo o material da loja Tantra, que embora não comercialize especificamente
para os Hippies (que são aversos ao consumo) se apropria de sua estilística, forma de ser e cultura.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Cultura Hippie e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Hippie Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos loja Tantra
no Shopping Morumbi.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Hippie subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo sua linguagem própria (o bichogriles), valores culturais
marcantes como sexo livre, e negação a sociedade consumista, rituais de celebração a vida e a estações. Relativo ao segundo
aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o
fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva
venda. Como foi observado por exemplo em todo o material da loja Tantra, que embora não comercialize especificamente
para os Hippies (que são aversos ao consumo) se apropria de sua estilística, forma de ser e cultura.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Cultura Hippie e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Hippie Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos loja Tantra
no Shopping Morumbi.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Hippie subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo sua linguagem própria (o bichogriles), valores culturais
marcantes como sexo livre, e negação a sociedade consumista, rituais de celebração a vida e a estações. Relativo ao segundo
aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o
fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva
venda. Como foi observado por exemplo em todo o material da loja Tantra, que embora não comercialize especificamente
para os Hippies (que são aversos ao consumo) se apropria de sua estilística, forma de ser e cultura.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Cultura Hippie e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Hippie Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos loja Tantra
no Shopping Morumbi.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Hippie subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo sua linguagem própria (o bichogriles), valores culturais
marcantes como sexo livre, e negação a sociedade consumista, rituais de celebração a vida e a estações. Relativo ao segundo
aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o
fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva
venda. Como foi observado por exemplo em todo o material da loja Tantra, que embora não comercialize especificamente
para os Hippies (que são aversos ao consumo) se apropria de sua estilística, forma de ser e cultura.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Skatista e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Skatista. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Kyw
Radical Sports no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Skatista subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, linguajar próprio, valores compartilhados no modo de vestir-se, e rituais ligados
a prática do esporte. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura,
sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na abordagem dos
vendedores.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.

Página 253



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4469 Comunicação 0 - Iniciação Científica 2 - Relato de Experiência

Autor Status Apresentação Nota

3173747 - JULIA DE CASTRO ASSIS 2 - Aprovado 1 - Poster 9

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Guaracy Carlos da Silveira

TITULO Subcultura Skatista e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Skatista. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Kyw
Radical Sports no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Skatista subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, linguajar próprio, valores compartilhados no modo de vestir-se, e rituais ligados
a prática do esporte. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura,
sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na abordagem dos
vendedores.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Skatista e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Skatista. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Kyw
Radical Sports no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Skatista subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, linguajar próprio, valores compartilhados no modo de vestir-se, e rituais ligados
a prática do esporte. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura,
sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na abordagem dos
vendedores.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Skatista e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Skatista. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Kyw
Radical Sports no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Skatista subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, linguajar próprio, valores compartilhados no modo de vestir-se, e rituais ligados
a prática do esporte. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura,
sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na abordagem dos
vendedores.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Skatista e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Skatista. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Kyw
Radical Sports no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Skatista subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, linguajar próprio, valores compartilhados no modo de vestir-se, e rituais ligados
a prática do esporte. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura,
sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na abordagem dos
vendedores.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO
Avaliação dos potenciais antioxidante e antimicrobiano e triagem fitoquímica de frações de uma amostra de própolis
proveniente de Atibaia-SP

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO A própolis é uma mistura heterogênea de compostos, produzida por abelhas a partir de substâncias coletadas
nas plantas próximas às colmeias. É classificada de acordo com a origem botânica e sua composição química pode variar
entre as áreas de coleta. A própolis contém muitos metabolitos secundários, como os terpenóides, flavonoides, aldeídos,
ácidos fenólicos, compostos aromáticos, ceras, vitaminas e sais minerais, os quais são responsáveis por uma série de
propriedades farmacológicas, tais como antimicrobiana, imunomoduladora, antiviral, anti-inflamatória, antioxidante, entre
outras.

OBJETIVOS
OBJETIVO Este trabalho visou avaliar os potenciais antioxidante e antimicrobiano, e realizar triagem fitoquímica em
diferentes frações de própolis.

METODOLOGIA

METODOLOGIA Foi utilizada uma amostra (30 g) de própolis coletada em um apiário da cidade de Atibaia-SP no mês de maio.
A amostra foi pulverizada em nitrogênio líquido e o fracionamento realizado utilizando-se solventes com polaridades
crescentes (hexano, diclorometano, etanol, metanol e água) em extrator Soxhlet, por 6 horas. A concentração a 1% de cada
fração foi realizada em rotaevaporador. Para atividade antioxidante utilizando-se 2,0 mL de solução etanólica de DPPH (2,2-
difenil-1-picrilidrazila) a 0,004% e 20 µL de cada extrato nas concentrações 1%, 0,5% e 0,1%. As leituras foram feitas em
espectrofotômetro a 517 nm. Os valores de absorbância foram interpretados em percentuais de atividade antioxidante (AA%).
A triagem fitoquímica avaliou a presença de fenóis totais, alcaloides, flavonoides e quinonas. DESENVOLVIMENTO A análise
do potencial antioxidante e a triagem fotoquímica das frações já foram concluídas. Os testes de atividade antimicrobiana
serão desenvolvidos segundo Alves (2008), através de técnica de microdiluição em caldo, em placas de Elisa estéreis, com 96
poços. Serão utilizadas cepas de Candida albicans, Staphylococcus aureus (5 x 104 a 105 UFC/mL), e concentrações
exponenciais das frações de própolis. As placas inoculadas serão incubadas por 20 horas, a 35±2ºC. Após este período, serão
adicionados em cada orifício das placas 15 µL de resazurina (0,01%). Após 4 h de reincubação, a leitura será realizada a fim
de determinar Concentração Inibitória Mínima (CIM).

RESULTADOS

RESULTADOS PRELIMINARES O potencial antioxidante foi avaliado a partir da porcentagem de atividade antioxidante das
frações. As frações metanólica e etanólica (1% e 0,5%) apresentaram elevada atividade antioxidante (em torno de 94%),
enquanto as frações hexânica, diclorometânica e aquosa (1%) apresentaram atividade moderada (abaixo de 78%). Esses
resultados são suportados pela triagem fitoquímica, a qual evidenciou maiores teores de fenóis totais e flavonoides,
compostos com reconhecida atividade antioxidante, nas frações etanólica, metanólica, e menores teores nas demais frações.
Não foi evidenciada presença de alcaloides e quinonas nas frações analisadas.

CONCLUSOES
Este trabalho pode evidenciar a principio que as frações diclorometãnica, etanolica e metanolica podem servir como fontes
de moléculas com potencial sequestrante de radicais livres.

REFERENCIAS
Referências RIGHI, A., A. Perfil Químico de Amostras de Própolis Brasileiras. 102f. Dissertação (Mestrado em Ciências)
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 2008. Bsc_jesus@hotmail.com
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TITULO Subcultura Rock e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rock. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Galeria do
Rock.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rock subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo traços de linguagem característicos, valores compartilhados e
crenças comuns. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo
utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente
mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação e abordagem do vendedor na
Galeria do Rock.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Rock e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rock. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Galeria do
Rock.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rock subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo traços de linguagem característicos, valores compartilhados e
crenças comuns. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo
utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente
mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação e abordagem do vendedor na
Galeria do Rock.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Rock e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rock. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Galeria do
Rock.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rock subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo traços de linguagem característicos, valores compartilhados e
crenças comuns. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo
utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente
mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação e abordagem do vendedor na
Galeria do Rock.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Rock e Análise de Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Rock. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Galeria do
Rock.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Rock subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo traços de linguagem característicos, valores compartilhados e
crenças comuns. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo
utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente
mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação e abordagem do vendedor na
Galeria do Rock.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Punk e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Punk Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Symbol
Store no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Punk subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo valores próprios na forma de se vestir e relacionar socialmente,
rituais comportamentais e crenças. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação da loja e
na estética dos produtos.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS

GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Punk e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Punk Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Symbol
Store no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Punk subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo valores próprios na forma de se vestir e relacionar socialmente,
rituais comportamentais e crenças. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação da loja e
na estética dos produtos.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS

GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Punk e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Punk Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Symbol
Store no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Punk subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo valores próprios na forma de se vestir e relacionar socialmente,
rituais comportamentais e crenças. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação da loja e
na estética dos produtos.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS

GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Punk e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Punk Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Symbol
Store no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Punk subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo valores próprios na forma de se vestir e relacionar socialmente,
rituais comportamentais e crenças. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação da loja e
na estética dos produtos.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS

GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO Subcultura Punk e Análise do Ponto de Venda

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Punk Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda buscando
constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação da loja,
treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva Não
Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foram analisados os estabelecimentos Symbol
Store no Shopping Campo Limpo.

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Punk subcultura pois possui todos os elementos característicos de
uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo valores próprios na forma de se vestir e relacionar socialmente,
rituais comportamentais e crenças. Relativo ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da
subcultura, sendo utilizados no ponto de venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e
consequentemente mais valor, e decorrente disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação da loja e
na estética dos produtos.

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS

GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL, Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus. 2009.
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TITULO O fantástico em Lygia Fagundes Telles: uma leitura do conto “Venha ver o pôr-do-sol”

INTRODUCAO

A autora, Lygia Fagundes Telles, nascida em 19 de abril de 1923, fez parte do grupo de escritores contemporâneos em que se
concentrava uma literatura com cunho social e político que buscava a renovação literária. Encontramos na escrita de Lygia
Fagundes Telles a sondagem psicológica, ficcionista e intimista, com a presença do espaço urbano, tendo como uma de suas
características marcantes a presença da Literatura Fantástica, que surgiu a partir da década de 50, priorizando o misterioso e
o sobrenatural.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é analisar as características do gênero fantástico presentes no conto “Venha ver o pôr-do-sol”, da
escritora brasileira Lygia Fagundes Telles.

METODOLOGIA

Será feita uma análise literária na perspectiva do fantástico do conto “Venha ver o pôr-do-sol”, de Lygia Fagundes Telles,
publicado no livro Mistério (1998). A pesquisa bibliográfica que será utilizada no trabalho são os teóricos do gênero
Fantástico como: Tzvetan Todorov, David Roas e Remo Ceserani. Com o auxílio desses escritores, serão discutidos vários
conceitos sobre o fantástico e poderemos compreendê-lo desde a sua origem, suas características e sua representação para
a literatura.

RESULTADOS

De acordo com Todorov (2010) em Introdução à Literatura Fantástica, para definir o fantástico precisamos observar a relação
entre o real e o imaginário em que rompem as leis naturais, causando hesitação na personagem e no leitor. Na história, o
cenário exerce papel fundamental para causar o mistério e o suspense, assim também ocorre com as personagens, com o
tempo e outros elementos que levam o leitor a imaginar e suspeitar de que algo estranho esteja para acontecer. Para o
escritor David Roas (2014), no livro A ameaças do Fantástico, não existe narrativa fantástica sem a presença do sobrenatural.
No conto “Venha ver o pôr-do-sol” temos a presença de um elemento sobrenatural: a personagem Maria Camila, que prende a
atenção do leitor causando dúvida a seu respeito, deixando-nos a incerteza da sua existência.

CONCLUSOES
No conto de Lygia Fagundes Telles, a questão do fantástico se faz pertinente, pois é um gênero que contempla a relação de
hesitação do leitor e do personagem com o mistério.

REFERENCIAS

BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix,2003. ______. O conto Brasileiro Contemporâneo.
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UFPR, 2006. 11 GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do Conto. São Paulo: Editora Ática, 1995. LAMAS, Berenice Sica. O duplo em
Lygia Fagundes Telles: um estudo em psicologia e literatura. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. ROAS, David. Ameaças do
Fantástico. São Paulo: Editora Unesp, 2014 SILVA, Vera Maria Tietzmann. A metamorfose nos contos de Lygia Fagundes
Telles. Rio de Janeiro: Presença, 1985. TELLES, Lygia Fagundes. Mistérios: ficções. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. TODOROV,
Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2010. _______. As Estruturas Narrativas. São Paulo:
Perspectiva, 2003.
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TITULO AVALIAÇÃO DE MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO EM RATOS SUBMETIDOS À DIETA HIPERCALÓRICA E ESTRESSE

INTRODUCAO
Os fatores relacionados à obesidade são complexos, envolvendo mecanismos biológicos, ambientais e neuropsicológicos.
Dentre os fatores que influenciam no ganho de peso, podemos considerar os fatores estressantes.

OBJETIVOS
Avaliar a influência do produto comercial homeopático composto por Fucus vesiculosus 1cH, Thyroidinum 5cH e Calcarea
carbonica 5cH (Besomed®) no ganho de peso em animais submetidos a dieta hipercalórica e estresse.

METODOLOGIA

40 ratos Wistar, machos, recém-desmamados, ingerindo alimentação hipercalórica, foram divididos em 4 grupos: dois grupos
submetidos a estresse por imobilização (um tratado e outro controle) e dois grupos sem estresse (um tratado e outro
controle). Todos foram administrados na água de bebida ad libitum, em cego, por 2 meses. A atividade geral foi avaliada pelo
método Open field em 2 etapas: após o estresse e após 1 mês de tratamento. O ganho de peso semanal foi mensurado
durante todo período do tratamento. Os dados foram analisados pelo método ANOVA de duas vias seguida pelo teste de
Bonferroni (p(#38)#8804;0,05).

RESULTADOS

O tratamento foi eficaz em reduzir o ganho de peso nos animais submetidos ao estresse; sendo que a avaliação da atividade
geral no open Field mostrou maior tempo de imobilidade destes mesmos animais logo após receberem estímulo estressante.
O Besomed® é utilizado como tratamento auxiliar da obesidade, possuindo tanto moléculas endógenas ultradiluídas quanto
medicamento utilizado pela similitude, como a Calcarea carbonica que entre outros é indicada para obesidade e
hiperlipidemias. Observou-se no presente estudo que o grupo complexo homeopático ganhou menos peso que os demais. O
estresse é capaz de perturbar a homeostasia fisiológica e psicológica de um indivíduo, e quando provocado por contenção
pode induzir a um comportamento ansioso, também existem estudos relacionando ansiedade e comportamento alimentar em
animais estressados cronicamente, mostrando que o consumo de uma dieta hipercalórica induz um comportamento ansioso
em ratos machos. No presente estudo não houve alteração na atividade motora dos animais que passaram pelo estresse,
entretanto o tempo de imobilidade dos animais que tomaram o Besomed foi mais baixo logo após ao estresse se comparado
ao controle, demonstrando ausência de comportamento ansioso.

CONCLUSOES
O medicamento avaliado foi eficaz em reduzir peso e induzir comportamento adaptativo somente nos animais estressados,
reduzindo os parâmetros avaliados aos mesmos níveis observados no grupo controle.

REFERENCIAS

1. LANDEIRO, F. M.; QUARANTINI, L. C. Obesidade: Controle Neural e Hormonal do Comportamento Alimentar. 2. FOSS, B.;
DYRSTAD, S. M. Stress in obesity: Cause or consequence? Medical Hypotheses. 3. PEREIRA, L.O.; FRANCISCHI, R. P.;
LANCHA JUNIOR, A. H. Obesidade: Ha(#38)#769;bitos Nutricionais, Sedentarismo e Resiste(#38)#770;ncia a(#38)#768;
Insulina. 4. ZAR, J. H. Biostatistical analysis. 5 ed. 5. DEMARQUE D.; JOUANNY J.; POITEVIN B.; SAINT-JEAN Y. Farmacologia
(#38) Matéria Médica Homeopática. 6. ELY, D. R. et al. Effect of restraint stress on feeding behavior of rats. Physiology (#38)
Behavior, Elmsford. 7. SOUZA, C.G.; MOREIRA, J.D.; SIQUEIRA, I.R.; PEREIRA, A.G.; RIEGER, D.K.; SOUZA, D.O.; SOUZA, T.M.;
PORTELA, L.V.; PERRY, M.L.S. Highly palatable diet consumption increases protein oxidation in rat frontal cortex and anxiety-
like behavior.
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TITULO AVALIAÇÃO DE MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO EM RATOS SUBMETIDOS À DIETA HIPERCALÓRICA E ESTRESSE

INTRODUCAO
Os fatores relacionados à obesidade são complexos, envolvendo mecanismos biológicos, ambientais e neuropsicológicos.
Dentre os fatores que influenciam no ganho de peso, podemos considerar os fatores estressantes.

OBJETIVOS
Avaliar a influência do produto comercial homeopático composto por Fucus vesiculosus 1cH, Thyroidinum 5cH e Calcarea
carbonica 5cH (Besomed®) no ganho de peso em animais submetidos a dieta hipercalórica e estresse.

METODOLOGIA

40 ratos Wistar, machos, recém-desmamados, ingerindo alimentação hipercalórica, foram divididos em 4 grupos: dois grupos
submetidos a estresse por imobilização (um tratado e outro controle) e dois grupos sem estresse (um tratado e outro
controle). Todos foram administrados na água de bebida ad libitum, em cego, por 2 meses. A atividade geral foi avaliada pelo
método Open field em 2 etapas: após o estresse e após 1 mês de tratamento. O ganho de peso semanal foi mensurado
durante todo período do tratamento. Os dados foram analisados pelo método ANOVA de duas vias seguida pelo teste de
Bonferroni (p(#38)#8804;0,05).

RESULTADOS

O tratamento foi eficaz em reduzir o ganho de peso nos animais submetidos ao estresse; sendo que a avaliação da atividade
geral no open Field mostrou maior tempo de imobilidade destes mesmos animais logo após receberem estímulo estressante.
O Besomed® é utilizado como tratamento auxiliar da obesidade, possuindo tanto moléculas endógenas ultradiluídas quanto
medicamento utilizado pela similitude, como a Calcarea carbonica que entre outros é indicada para obesidade e
hiperlipidemias. Observou-se no presente estudo que o grupo complexo homeopático ganhou menos peso que os demais. O
estresse é capaz de perturbar a homeostasia fisiológica e psicológica de um indivíduo, e quando provocado por contenção
pode induzir a um comportamento ansioso, também existem estudos relacionando ansiedade e comportamento alimentar em
animais estressados cronicamente, mostrando que o consumo de uma dieta hipercalórica induz um comportamento ansioso
em ratos machos. No presente estudo não houve alteração na atividade motora dos animais que passaram pelo estresse,
entretanto o tempo de imobilidade dos animais que tomaram o Besomed foi mais baixo logo após ao estresse se comparado
ao controle, demonstrando ausência de comportamento ansioso.

CONCLUSOES
O medicamento avaliado foi eficaz em reduzir peso e induzir comportamento adaptativo somente nos animais estressados,
reduzindo os parâmetros avaliados aos mesmos níveis observados no grupo controle.

REFERENCIAS

1. LANDEIRO, F. M.; QUARANTINI, L. C. Obesidade: Controle Neural e Hormonal do Comportamento Alimentar. 2. FOSS, B.;
DYRSTAD, S. M. Stress in obesity: Cause or consequence? Medical Hypotheses. 3. PEREIRA, L.O.; FRANCISCHI, R. P.;
LANCHA JUNIOR, A. H. Obesidade: Ha(#38)#769;bitos Nutricionais, Sedentarismo e Resiste(#38)#770;ncia a(#38)#768;
Insulina. 4. ZAR, J. H. Biostatistical analysis. 5 ed. 5. DEMARQUE D.; JOUANNY J.; POITEVIN B.; SAINT-JEAN Y. Farmacologia
(#38) Matéria Médica Homeopática. 6. ELY, D. R. et al. Effect of restraint stress on feeding behavior of rats. Physiology (#38)
Behavior, Elmsford. 7. SOUZA, C.G.; MOREIRA, J.D.; SIQUEIRA, I.R.; PEREIRA, A.G.; RIEGER, D.K.; SOUZA, D.O.; SOUZA, T.M.;
PORTELA, L.V.; PERRY, M.L.S. Highly palatable diet consumption increases protein oxidation in rat frontal cortex and anxiety-
like behavior.
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TITULO PEQUENOS TRABALHADORES: Da Proibição à Autorização Judicial

INTRODUCAO

A exploração trabalho infantil é uma realidade no mundo desde o século XVII. Com o surgimento da Organização Internacional
do Trabalho no século XIX diversas políticas internacionais foram implementadas com o objetivo de erradicar a exploração do
trabalho infantil no mundo. A CF/88 e o ECA estabelecem a proibição da exploração do trabalho infantil, como forma de
proteção do desenvolvimento das crianças. Mesmo diante de mecanismos protecionistas, diversas são as denúncias de
exploração do trabalho infantil. Na atualidade, crescente é o emprego do trabalho de crianças na mídia, explorando
economicamente a atividade laboral em comerciais, novelas e outras mídias.

OBJETIVOS
a pesquisa estabeleceu uma discussão epistemológica acerca da exploração do trabalho infantil e realizou um diagnóstico
regional da exploração infantil nos últimos anos. Abrange ainda, possibilidade jurídica de legalização do trabalho infantil.

METODOLOGIA
trata-se de uma pesquisa acadêmica de natureza exploratória e qualitativa, que adotou como metodologia a revisão
bibliográfica e a análise documental. A revisão bibliográfica consistiu no alinhamento de literaturas e pesquisas disponíveis
na base Scielo e a análise documental no estudo de dados estatísticos do IBGE e estudo hermenêutico da legislação.

RESULTADOS

a grande extensão territorial e diversidade cultural faz com que as regiões brasileiras tenham características diferentes na
exploração infantil, mas há uma concentração nos setores do agronegócio, comércio e serviços, inclusive os serviços
domésticos. A miséria familiar é a principal motivação para que crianças sejam levadas ao trabalho infantil, ainda em tenra
idade (Campos et al, 2001). As políticas públicas que têm como objeto a redução da miséria e a inclusão social formam os
principais instrumentos para o combate à exploração de crianças (Carvalho, 2008). Atualmente, a CPI do Trabalho Infantil
desenvolve investigação sobre a exploração infantil no Brasil, com o objetivo de orientar a criação de políticas públicas.

CONCLUSOES

dados do IBGE, nos últimos anos demonstram que as regiões nordeste e sudeste do Brasil concentram mais de 72% da
população de crianças em trabalho ilegal no país, enquanto a menor concentração está na região norte (5,05%). As literaturas
e pesquisas permitiram compreender que a proibição para o trabalho infantil abrange somente as atividades profissionais
perigosas, penosas, degradantes e insalubres, que são capazes de comprometer a saúde, a segurança e a integridade do
desenvolvimento. As Convenções 138 e 182 da OIT foram ratificadas pelo Brasil e estabelecem parâmetros para a
autorização judicial de trabalho de crianças menores de 16 anos, resguardado seus direitos básicos previstos pelo ECA. Em
São Paulo o TRT expediu o Provimento 12/2013, estabelecendo diretrizes processuais e condições para que o Poder
Judiciário autorize o trabalho de crianças menores de 16 anos.

REFERENCIAS

CAMPOS, Ricardo Herculano; ALVERGA, Alex Reinecke de. Trabalho infantil e ideologia: contribuição ao estudo da crença
indiscriminada na dignidade do trabalho. UFRG. Estudos de Psicologia, 2001, 6(2), 227-233. CARVALHO, Inaia Maria Moreira
de. O Trabalho Infantil no Brasil Contemporâneo. Caderno CRH, Salvador, v. 21, n. 54, p. 551-569, set./dez., 2008. Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE: Rio de Janeiro, 2013.
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TITULO PEQUENOS TRABALHADORES: Da Proibição à Autorização Judicial

INTRODUCAO

A exploração trabalho infantil é uma realidade no mundo desde o século XVII. Com o surgimento da Organização Internacional
do Trabalho no século XIX diversas políticas internacionais foram implementadas com o objetivo de erradicar a exploração do
trabalho infantil no mundo. A CF/88 e o ECA estabelecem a proibição da exploração do trabalho infantil, como forma de
proteção do desenvolvimento das crianças. Mesmo diante de mecanismos protecionistas, diversas são as denúncias de
exploração do trabalho infantil. Na atualidade, crescente é o emprego do trabalho de crianças na mídia, explorando
economicamente a atividade laboral em comerciais, novelas e outras mídias.

OBJETIVOS
a pesquisa estabeleceu uma discussão epistemológica acerca da exploração do trabalho infantil e realizou um diagnóstico
regional da exploração infantil nos últimos anos. Abrange ainda, possibilidade jurídica de legalização do trabalho infantil.

METODOLOGIA
trata-se de uma pesquisa acadêmica de natureza exploratória e qualitativa, que adotou como metodologia a revisão
bibliográfica e a análise documental. A revisão bibliográfica consistiu no alinhamento de literaturas e pesquisas disponíveis
na base Scielo e a análise documental no estudo de dados estatísticos do IBGE e estudo hermenêutico da legislação.

RESULTADOS

a grande extensão territorial e diversidade cultural faz com que as regiões brasileiras tenham características diferentes na
exploração infantil, mas há uma concentração nos setores do agronegócio, comércio e serviços, inclusive os serviços
domésticos. A miséria familiar é a principal motivação para que crianças sejam levadas ao trabalho infantil, ainda em tenra
idade (Campos et al, 2001). As políticas públicas que têm como objeto a redução da miséria e a inclusão social formam os
principais instrumentos para o combate à exploração de crianças (Carvalho, 2008). Atualmente, a CPI do Trabalho Infantil
desenvolve investigação sobre a exploração infantil no Brasil, com o objetivo de orientar a criação de políticas públicas.

CONCLUSOES

dados do IBGE, nos últimos anos demonstram que as regiões nordeste e sudeste do Brasil concentram mais de 72% da
população de crianças em trabalho ilegal no país, enquanto a menor concentração está na região norte (5,05%). As literaturas
e pesquisas permitiram compreender que a proibição para o trabalho infantil abrange somente as atividades profissionais
perigosas, penosas, degradantes e insalubres, que são capazes de comprometer a saúde, a segurança e a integridade do
desenvolvimento. As Convenções 138 e 182 da OIT foram ratificadas pelo Brasil e estabelecem parâmetros para a
autorização judicial de trabalho de crianças menores de 16 anos, resguardado seus direitos básicos previstos pelo ECA. Em
São Paulo o TRT expediu o Provimento 12/2013, estabelecendo diretrizes processuais e condições para que o Poder
Judiciário autorize o trabalho de crianças menores de 16 anos.

REFERENCIAS

CAMPOS, Ricardo Herculano; ALVERGA, Alex Reinecke de. Trabalho infantil e ideologia: contribuição ao estudo da crença
indiscriminada na dignidade do trabalho. UFRG. Estudos de Psicologia, 2001, 6(2), 227-233. CARVALHO, Inaia Maria Moreira
de. O Trabalho Infantil no Brasil Contemporâneo. Caderno CRH, Salvador, v. 21, n. 54, p. 551-569, set./dez., 2008. Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE: Rio de Janeiro, 2013.
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TITULO PEQUENOS TRABALHADORES: Da Proibição à Autorização Judicial

INTRODUCAO

A exploração trabalho infantil é uma realidade no mundo desde o século XVII. Com o surgimento da Organização Internacional
do Trabalho no século XIX diversas políticas internacionais foram implementadas com o objetivo de erradicar a exploração do
trabalho infantil no mundo. A CF/88 e o ECA estabelecem a proibição da exploração do trabalho infantil, como forma de
proteção do desenvolvimento das crianças. Mesmo diante de mecanismos protecionistas, diversas são as denúncias de
exploração do trabalho infantil. Na atualidade, crescente é o emprego do trabalho de crianças na mídia, explorando
economicamente a atividade laboral em comerciais, novelas e outras mídias.

OBJETIVOS
a pesquisa estabeleceu uma discussão epistemológica acerca da exploração do trabalho infantil e realizou um diagnóstico
regional da exploração infantil nos últimos anos. Abrange ainda, possibilidade jurídica de legalização do trabalho infantil.

METODOLOGIA
trata-se de uma pesquisa acadêmica de natureza exploratória e qualitativa, que adotou como metodologia a revisão
bibliográfica e a análise documental. A revisão bibliográfica consistiu no alinhamento de literaturas e pesquisas disponíveis
na base Scielo e a análise documental no estudo de dados estatísticos do IBGE e estudo hermenêutico da legislação.

RESULTADOS

a grande extensão territorial e diversidade cultural faz com que as regiões brasileiras tenham características diferentes na
exploração infantil, mas há uma concentração nos setores do agronegócio, comércio e serviços, inclusive os serviços
domésticos. A miséria familiar é a principal motivação para que crianças sejam levadas ao trabalho infantil, ainda em tenra
idade (Campos et al, 2001). As políticas públicas que têm como objeto a redução da miséria e a inclusão social formam os
principais instrumentos para o combate à exploração de crianças (Carvalho, 2008). Atualmente, a CPI do Trabalho Infantil
desenvolve investigação sobre a exploração infantil no Brasil, com o objetivo de orientar a criação de políticas públicas.

CONCLUSOES

dados do IBGE, nos últimos anos demonstram que as regiões nordeste e sudeste do Brasil concentram mais de 72% da
população de crianças em trabalho ilegal no país, enquanto a menor concentração está na região norte (5,05%). As literaturas
e pesquisas permitiram compreender que a proibição para o trabalho infantil abrange somente as atividades profissionais
perigosas, penosas, degradantes e insalubres, que são capazes de comprometer a saúde, a segurança e a integridade do
desenvolvimento. As Convenções 138 e 182 da OIT foram ratificadas pelo Brasil e estabelecem parâmetros para a
autorização judicial de trabalho de crianças menores de 16 anos, resguardado seus direitos básicos previstos pelo ECA. Em
São Paulo o TRT expediu o Provimento 12/2013, estabelecendo diretrizes processuais e condições para que o Poder
Judiciário autorize o trabalho de crianças menores de 16 anos.

REFERENCIAS

CAMPOS, Ricardo Herculano; ALVERGA, Alex Reinecke de. Trabalho infantil e ideologia: contribuição ao estudo da crença
indiscriminada na dignidade do trabalho. UFRG. Estudos de Psicologia, 2001, 6(2), 227-233. CARVALHO, Inaia Maria Moreira
de. O Trabalho Infantil no Brasil Contemporâneo. Caderno CRH, Salvador, v. 21, n. 54, p. 551-569, set./dez., 2008. Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE: Rio de Janeiro, 2013.
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Rodrigo Medici Candido

TITULO SOLUÇÃO PARA RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES

INTRODUCAO

As empresas têm enfrentado uma série de dificuldades para atender a demanda dos serviços de telecomunicação, sem
prejudicar os clientes já conquistados e continuar expandindo suas vendas diante de um segmento tão competitivo. Há mais
de duas décadas os serviços de comunicação fazem parte da agenda das organizações de defesa dos consumidores. Nos
últimos dez anos, contudo, as questões relativas ao setor cresceram e continuam a crescer de forma exponencial e é urgente
o enfrentamento de problemas que surgem a partir da oferta de antigos e novos serviços ao consumidor. Com o recente
desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, os serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Internet e TV por Assinatura são
cada vez mais presentes nas vidas das pessoas e acabam por revelar a crescente relação dos meios de comunicação e das
tecnologias de informação com a vida pessoal e profissional dos usuários. O tema justifica-se pois o cliente é a fonte de
energia de qualquer empresa e os gestores das organizações possuem uma meta a cumprir, qual seja manter o cliente
satisfeito e fiel à sua organização. Em geral, o conceito de marketing assume que o mais importante é conhecer e satisfazer
os desejos do cliente. Estima-se que atrair um novo cliente possa custar cinco vezes mais do que agradar um cliente leal e já
estabelecido. Desta forma, a retenção do cliente é mais importante que sua atração, sendo, então, a satisfação a chave para
manter um relacionamento duradouro.

OBJETIVOS
O objetivo geral desta pesquisa é identificar novas estratégias promocionais para clientes antigos da base de dados da
NETsassda

METODOLOGIA
O presente artigo tem o caráter descritivo e seu propósito é descrever características de um determinado fenômeno a partir
de dados coletados com o questionário.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foi possível observar a importância que as organizações devem dar com relação ao
Relacionamento com seus clientes. A verdade é que as empresas que oferecem os serviços de TV por Assinatura, Internet
Banda Larga e Telefone oferecem praticamente os mesmos tipos de serviços, causando uma acirrada briga pelos
consumidores que ainda não possuem tais serviços. Porém não podem se privar da necessidade de continuar a dar o melhor
suporte e atendimento aos clientes que já estão em suas bases. Portanto necessário se faz todos os esforços possíveis para
que os clientes se sintam cada vez mais reconhecidos dentro das organizações e que suas necessidades sejam atendidas.

REFERENCIAS
IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Disponível em http://www.idec.org.br/Telecom. Acesso em 21/09/2014.
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: A Edição do Novo Milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. KOTLER, Philip
e ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing.12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008.
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Rodrigo Medici Candido

TITULO SOLUÇÃO PARA RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES

INTRODUCAO

As empresas têm enfrentado uma série de dificuldades para atender a demanda dos serviços de telecomunicação, sem
prejudicar os clientes já conquistados e continuar expandindo suas vendas diante de um segmento tão competitivo. Há mais
de duas décadas os serviços de comunicação fazem parte da agenda das organizações de defesa dos consumidores. Nos
últimos dez anos, contudo, as questões relativas ao setor cresceram e continuam a crescer de forma exponencial e é urgente
o enfrentamento de problemas que surgem a partir da oferta de antigos e novos serviços ao consumidor. Com o recente
desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, os serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Internet e TV por Assinatura são
cada vez mais presentes nas vidas das pessoas e acabam por revelar a crescente relação dos meios de comunicação e das
tecnologias de informação com a vida pessoal e profissional dos usuários. O tema justifica-se pois o cliente é a fonte de
energia de qualquer empresa e os gestores das organizações possuem uma meta a cumprir, qual seja manter o cliente
satisfeito e fiel à sua organização. Em geral, o conceito de marketing assume que o mais importante é conhecer e satisfazer
os desejos do cliente. Estima-se que atrair um novo cliente possa custar cinco vezes mais do que agradar um cliente leal e já
estabelecido. Desta forma, a retenção do cliente é mais importante que sua atração, sendo, então, a satisfação a chave para
manter um relacionamento duradouro.

OBJETIVOS
O objetivo geral desta pesquisa é identificar novas estratégias promocionais para clientes antigos da base de dados da
NETsassda

METODOLOGIA
O presente artigo tem o caráter descritivo e seu propósito é descrever características de um determinado fenômeno a partir
de dados coletados com o questionário.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foi possível observar a importância que as organizações devem dar com relação ao
Relacionamento com seus clientes. A verdade é que as empresas que oferecem os serviços de TV por Assinatura, Internet
Banda Larga e Telefone oferecem praticamente os mesmos tipos de serviços, causando uma acirrada briga pelos
consumidores que ainda não possuem tais serviços. Porém não podem se privar da necessidade de continuar a dar o melhor
suporte e atendimento aos clientes que já estão em suas bases. Portanto necessário se faz todos os esforços possíveis para
que os clientes se sintam cada vez mais reconhecidos dentro das organizações e que suas necessidades sejam atendidas.

REFERENCIAS
IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Disponível em http://www.idec.org.br/Telecom. Acesso em 21/09/2014.
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: A Edição do Novo Milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. KOTLER, Philip
e ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing.12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008.
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Debora Cristina Silva Popov

TITULO COMPLICAÇÕES E INTERVEÇÕES RELACIONADAS AO CATETER VENOSO CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTADO

INTRODUCAO

Atualmente o uso do cateter venoso central totalmente implantado tem sido muito utilizado, principalmente em pacientes
oncológicos e hematológicos, por necessitarem de um tratamento mais prolongado com infusão de drogas vesicantes e
irritantes. Além disso, a utilização deste dispositivo oferece menor risco de infecção quando comparados ao cateter venoso
central de curta permanência. Os cateteres totalmente implantados, são mais conhecidos no nosso meio como port-a-cath®,
são cateteres de borracha siliconizada cuja extremidade distal se acopla a uma câmara puncionável que deve permanecer
embutida no tecido subcutâneo da região torácica, sobre uma protuberância óssea.

OBJETIVOS Identificar as complicações e intervenções relacionadas ao uso de cateteres venosos centrais totalmente implantados.

METODOLOGIA

Revisão bibliográfica do tipo integrativa, realizadas a partir de buscas nas bases de dados eletrônicas LILACS, BDENF e
SCIELO que, por sua vez, foram acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores: Cateteres
implantáveis; Cateterismo venoso central; Cuidados de enfermagem e Enfermagem oncológica. Os critérios para compor este
estudo foram: artigos científicos originais, teses, livros, manuais e protocolos que abordavam as complicações e
intervenções no uso de cateteres totalmente implantáveis.

RESULTADOS

Os resultados foram apresentados mediante a análise de sete artigos, uma tese, um protocolo de cuidados e um manual da
ANVISA, totalizando assim 10 estudos. Estes foram organizados em uma tabela descrevendo os referentes dados dos
estudos utilizados: autor, título e ano de publicação, objetivo, complicações e intervenções sobre o uso do cateter venoso
central totalmente implantado, todos em língua portuguesa. Destes, oito artigos apresentaram as complicações e nove
apresentaram as intervenções relacionadas ao uso do CVC –TI. Foram apontados 27 tipos de complicações relacionadas ao
uso do cateter. As principais complicações encontradas foram a infecção e a obstrução. Dos oito artigos que apresentaram
as complicações, em 8 ocorreu infecção e em 6 ocorreu obstrução do cateter, as demais apareceram em menores números. A
infeção e a obstrução são as principais causas de retirada precoce do cateter. As intervenções foram relacionadas a
antibioticoprofilaxia e antibioticoterapia, preparo da pele com clorexidine alcoólica, polvidine aquosa 0,5% a 2% e álcool 70%,
manuseio do cateter com técnica asséptica, punção com agulha de Huber, rotina de heparinização a cada 30 dias.

CONCLUSOES
É necessário a implantação de manuais e protocolos nas instituições de saúde, e de profissionais capacitados para manuseio
a este tipo de cateter. Uma vez que, por este ser um dispositivo totalmente implantado, ainda apresenta um número
significativo de complicações relacionadas ao seu uso. cintiamachida@gmail.com

REFERENCIAS

Oliveira EB, Reis MA, Avelar TM, Vieira SC. Cateteres venosos centrais totalmente implantáveis para quimioterapia:
Experiência com 793 pacientes. Rev Col Bras Cir. 2012; 40(3):186-190. Honório RPP, Caetano JA, Almeida PC. Validação de
procedimentos operacionais padrão para cuidado de enfermagem de pacientes com cateter totalmente implantado. Rev Bras
Enferm Brasília 2011 set-out; 64(5): 882-9. Souza GB, Rocha PR, Reis PED, Vasques CI. Manuseio de cateter venoso central de
longa permanência em pacientes portadores de câncer. Rev Enferm Cent O Min 2013 jan/abr; 3(1):577-586.
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Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO Pérolas Negras: a participação de mulheres negras na Revolução Constitucionalista de 1932

INTRODUCAO

A pesquisa ora apresentada analisa a participação de mulheres negras na Revolução Constitucionalista de 1932. O estudo
parte do pressuposto de que o contingente feminino negro deve ser caracterizado como agentes transformadoras de seu
tempo e espaço. Deste modo, interpreta a história com o intuito de desmitificar o imaginário dominante em relação ao
feminino, sobretudo, no que consiste à ideia de passividade histórica das mulheres negras. Para tanto, as investigações
procuraram evidenciar por meio de fontes documentais as lutas políticas destas mulheres, bem como a reação da negritude
feminina no conflito armado em São Paulo.

OBJETIVOS

Por conseguinte, o estudo objetivou mapear a documentação existente sobre a participação de mulheres negras na Revolução
Constitucionalista de 1932 e identificar representações em torno da experiência feminina negra na esfera pública, por
problematizar o movimento das mulheres negras em relação às especificidades históricas alusivas à presença negra em São
Paulo.(#38)#8239;

METODOLOGIA

Nesse sentindo, foi realizado um mapeamento da documentação existente sobre a participação de mulheres negras no
movimento considerado a maior guerra cívica do Brasil relativo ao destacamento Legião Negra. O levantamento foi realizado
por intermédio da consulta de acervos localizados na cidade de São Paulo, vale dizer, Arquivo do Estado de São Paulo e
Centro de Estudos José Celestino Bourroul, neste, especificamente o Memorial ’32.

RESULTADOS

No decorrer das análises nas fontes documentais, percebe-se que as mulheres negras mesmo em um contexto extremamente
segregacionista, participaram ativamente das mais diversas atividades como voluntárias no decorrer do conflito. Além disso,
existia uma padronização da enfermagem normatizada em decreto, assinado por Getúlio Vargas, que ao eleger uma escola
como modelo de formação e ensino acabou por impedir o ingresso de mulheres negras na profissão de enfermeiras. No
entanto, em 1932, o numero maior de voluntárias. O estudo destaca que os batalhões da Legião Negra, formados
prioritariamente por negros, mantinham seus próprios enfermeiros.

CONCLUSOES

As conclusões apontam semelhanças na resistência de mulheres negras no século XIX em São Paulo, em que a presença
feminina era fundamental na luta política dos escravos e forros, o que também acontecia nos quilombos, nos quais as
mulheres exerciam papel de mediadoras com a comunidade. Em análogo, considera-se a permanência desse sentimento no
batalhão da Legião Negra, isto é, para além da formação de uma identidade negra na República, o posicionamento autônomo
das mulheres negras no combate em 1932 emerge do lastro das ações de cuidar e cuidado.

REFERENCIAS

DIAS, Maria Odila. Quotidiando e Poder: em São Paulo no século XIX. 2. ed. São Paulo: EDITORA BRASILIENSE, 1995.
DOMINGUES, Petrônio José. ‘Os ‘Pérolas Negras’: a participação do negro na Revolução Constitucionalista de 1932, Afroasia,
v. 29, n.30, 2003, pp. 199-245. RAGO, Margareth. As mulheres na historiografia brasileira. In: SILVA, Zélia Lopes da (Org.)
Cultura histórica em debate. São Paulo: UNESP, 1995. SCOTT, Joan. "Gênero: uma categoria útil de análise histórica".
Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 5-22, jul./dez. 1990.
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Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO IDENTIDADE DE GÊNERO: CONFLUÊNCIAS, DEBATES E TENSÕES ENTRE O BIOLÓGICO E O SOCIAL (1970-1980)

INTRODUCAO

A presente pesquisa se insere nos estudos de gênero e propõe como tema a emergência de discursos científicos em torno de
modelos indenitários de gênero entre as décadas de 1970 e 1980, precisamente, o oriundo da Sociobiologia, fundada pelo
naturalista Edward Osborne Wilson e caracterizada pela interpretação biológica no estudo das sociedades humanas. Os
problemas que direcionaram a pesquisa partiram do questionamento sobre como tal perspectiva caracteriza a noção de
gênero e qualifica conceitos como igualdade, alteridade, inatismo e aprendizado sociocultural. Vale dizer, como a
Sociobiologia caracteriza identidade de gênero? Quais os fundamentos propostos para as caracterizações que emergem
dessa matriz de pensamento e quais seus contrapontos?

OBJETIVOS

Nesse sentido, a presente pesquisa pretendeu compreender as proposições teóricas da Sociobiologia em relação aos padrões
identitários de gênero, especificamente, caracterizar o embate teórico dai derivado. No caso específico, a pesquisa delimitou
os estudos de gênero como campo epistemológico polarizador das perspectivas sociobiológicas, valendo-se da perspectiva
pós-estruturalista, abordagem que pauta-se em teorias linguísticas de significação, que sob esta lógica, sugerem que a
construção de conceitos (significados) se dá diferencialmente, através de contrastes e oposições, sendo que, dentro de tal
ótica, o feminino e o masculino não seriam oposições, mas conceitos que se complementam e inter-relacionam, dado que um
só pode ser definido através do outro. Sob esta premissa, a abordagem pós-estruturalista percebe as identidades como fruto
dos discursos e reforça a necessidade de perceber as identidades como resultantes de um processo histórico. Vale dizer, a
linguagem seria propulsora de significantes que, por sua vez, engendrariam a produção das identificações e diferenciações, a
percepção de si e dos outros através de conceitos. A pesquisa aproxima-se, dessa forma, da abordagem da História Cultural.

METODOLOGIA
O estudo utilizou-se do método bibliográfico, que consiste na análise de publicações existentes acerca do tema estudado,
visando comparar as proposições teóricas das ciências biológicas em relação às ciências humanas e sociais no que concerne
à noção de identidade de gênero.

RESULTADOS

No caso específico, a pesquisa delimitou os estudos de gênero como campo epistemológico polarizador das perspectivas
sociobiológicas, valendo-se da perspectiva pós-estruturalista, abordagem que pauta-se em teorias linguísticas de
significação, que sob esta lógica, sugerem que a construção de conceitos (significados) se dá diferencialmente, através de
contrastes e oposições, sendo que, dentro de tal ótica, o feminino e o masculino não seriam oposições, mas conceitos que se
complementam e inter-relacionam, dado que um só pode ser definido através do outro. Sob esta premissa, a abordagem pós-
estruturalista percebe as identidades como fruto dos discursos e reforça a necessidade de perceber as identidades como
resultantes de um processo histórico. Vale dizer, a linguagem seria propulsora de significantes que, por sua vez, engendrariam
a produção das identificações e diferenciações, a percepção de si e dos outros através de conceitos. A pesquisa aproxima-se,
dessa forma, da abordagem da História Cultural.

CONCLUSOES

Como resultado, considera-se que as concepções Sociobiológicas culminam por essencializar identidades avaliando-as de
modo determinista, logo, desconsidera o caráter múltiplo, plural e móvel que se conjuga no processo de formação das
identidades não estritamente definidas. Todavia, do mesmo modo, conclui-se que natural e cultural, biológico e social, não
devem ser percebidos como campos opostos, mas que se relacionam.

REFERENCIAS

RUSE, Michael. Sociobiologia: Senso ou contra-senso? São Paulo: Edusp, 1983. SCOTT, Joan. A Invisibilidade da Experiência.
In: SILVA, Alcione Leite da; LAGO, Mara Coelho de Souza; RAMOS, Tânia Regina Oliveira(orgs). Falas de Gênero. Santa
Catarina: Ed. Mulheres, 1999. _____. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação (#38) realidade. 20(2): 71-99,
julho/dezembro 1995 (original de 1988). Porto Alegre: FACED/ UFRGS. ____. O Enigma da Igualdade. Estudos Feministas,
Florianópolis, 13(1): 216, janeiro-abril/2005. WALLACE, Robert Ardell. Sociobiologia: O Fator Genético. São Paulo: Ibrasa,
1985. WILSON, Edward Osborne. Sexo. In:_____. Da Natureza Humana; tradução de Geraldo Florsheim e Eduardo D´Ambrosio.
São Paulo: Edusp, 1981.p. 121-148.
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Angela Divina de Oliveira

TITULO Desenvolviemnto de Pessoas e Qualidade na Prestação de Serviços

INTRODUCAO

O presente estudo está relacionado a promover nas organizações de prestação de serviços práticas de apoiar, desenvolver os
profissionais dentro das organizações, através de treinamento e desenvolvimento, transformar todo conhecimento em
experiência corporativa,e valorização da mão de obra, utilizando-se de cursos especializados, e ações para mudanças de
desenvolvimentos de novas capacidades e implantações, ações que possa refletir diretamente no negócio. Nas empresas
atualmente existe uma preocupação considerável para as mudanças, e uma atenção maior para as tomadas de decisões
neste novo cenário, atrelar o treinamento e desenvolvimento aos objetivos estratégicos da organização, administrar as
necessidades e prioridades de valores da empresa, bem como qual profissional precisamos reter ou atrair do mercado de
trabalho.A partir da década de oitenta começaram a surgir grandes mudanças organizacionais, gerando impacto nas
organizações com as novas tendências de expansão de dois grandes novos setores da economia o setor de serviços e o setor
de tecnologia, tornando um diferencial competitivo, uma ferramenta primordial para retenção e atração de talentos, logo só é
possível garantir a obtenção da qualidade através do desenvolvimento continuado. Pode-se afirmar que prestação de serviços
é o resultado do desempenho das pessoas, logo só é possivel garantir a obtenção da qualidade através do desenvolvimento
continuado de atitudes, conhecimentos e habilidades dos profissioanais.Se a prestação de serviços subentende qualidade,
como garantir que as pessoas estão direcionadas e preparadas para esta realidade organizacional.

OBJETIVOS
Estudar os conceitos de prestação de serviços e qualidade em serviços prestados para estabelecer um paralelo entre
desenvolvimento de pessoas e o alcance dos objetivos inerentes ao ramo da prestação de serviços.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual constituido através da revisão literaria
em que se estabeleceu o metodo de pesquisa bibliografica. O primeiro momento foi a composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e analise, comparando os diferentes pensamentos dos autores .
Definimos três autores para amparar a influência a abordagem, então iniciamos a scrita do texto que sefuiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um dalogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

As organizações precisam estar focadas na redução de custos para competir com os melhores preços de mercado, direcionar
–se na busca de uma diferenciação no mercado, voltado para a inovação, tecnologia e desenvolvimento técnico de mão de
obra atual qualificada. Para que as estratégias do negócio fluam é necessário de RH e todos os líderes responsáveis possam
falar a mesma linguagem, estejam atrás dos mesmos objetivos, consciêntizados da importância do trabalho de uma equipe
bem preparada, de multiplicadores, que fazem a diferença no mercado de trabalho.e crescem continuamente.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 5. ed. Rio de Janeiro:
Editora Campus, 1999 COVEY, Stephen R., Livro Os Sete Hábitos das pessoas muito eficientes. São Paulo: Editora Best Selles,
1991 CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: Fundamentos Básicos. 7. ed. Revista e Atualizada.
Barueri, São Paulo, Monoele,2009-(Série Recursos Humanos)
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Barbara Oliveira Henriques Wilton Jose Ferreira

TITULO Desenvolvimento Farmacotécnico: desenvolvimento de curativo adesivo com Barbatimão

INTRODUCAO

O gênero Stryphnodendron distribui-se pelos cerrados brasileiros, possuindo cerca de 29 espécies, sendo comumente
encontrado no sudeste, centro-oeste e alguns estados do nordeste e norte (VASCONCELOS et al., 2004). As propriedades do
barbatimão são conhecidas e utilizadas há tempos na medicina humana; onde é recomendado como cicatrizante,
adstringente, anti-séptico, antidiarreico, antidiabético, diurético, anti-inflamatório, anti-hemorrágico, antibacteriano
(CAMARGO, 1985).

OBJETIVOS
Formulação de um adesivo com fins curativos para pequenos ferimentos utilizando-se do barbatimão como princípio ativo
principal.

METODOLOGIA

A planta foi coletada em Santa Cruz de Minas e Ritápolis, MG. Os materiais vegetais foram secos a temperatura ambiente, e
pulverizada em moinho de facas. O material pulverizado foi submetido à extração com etanol. Os extratos aquosos foram
preparados por infusão e/ou decocção, sendo utilizados 5g do material vegetal para 50mL de água. O solvente foi eliminado
em evaporador rotatório sob pressão reduzida, ou liofilizados, obtendo-se assim os extratos brutos secos. Para o
desenvolvimento farmacotécnico da pré-formulação estoudou-se a melhor forma de incorporação, onde a melhor proposta
atingida foi fabricar um gel de hidroxietilcelulose para depois incorporar o extrato a 5% (p/v), e assim aplicar o gel obtido em
um adesivo pré-fabricado.

RESULTADOS

Para a produção da formula farmacêutica proposta foram realizados testes com hidroxietilcelulose. Assim foram testados
géis com 2, 3 e 4% de hidroxietilcelulose. Os resultados de consistencia mostraram o gel a 2% muito fluido e o gel a 4% muito
rigido. O gel a 3% teve boa consistência. Durante a fase do desenvolvimento farmacotécnico, os teste realizados para a
incorporação tiveram alguns problemas pontuais, então fez-se a tentativa de incorporação de extrato com o gel ainda quente,
com a temperatura por volta de 60ºC, para não degradar o extrato, com esta opção teve-se um resultado melhor com
características mais uniformes e homogeneidade do gel. Estudou-se a necessidade de incluir propilenoglicol e metilparabeno
para garantir maior estabilidades ao gel e melhor aparência. Após a aplicação do plástico sobre o adesivo ocorreu a adesão
do gel ao plástico. Assim discutiu-se a melhor opção levando em consideração algumas características onde optou-se por
cera de abelha.

CONCLUSOES

Embora já exista no mercado uma pomada de barbatimão esta possui alguns problemas pontuais que podem ser sanado com
a utilização do barbatimão em adesivo. A Produção do adesivo proposto pode-se tornar viável, mas necessita de mais
estudos para definir um projeto de produção e avaliar a capacidade da formulação em comparação a outras formas de uso
tópico. Como perspectivas futuras os objetivos de refino da formula bem como o seu completo desenvolvimento são
propostas para uma pós-graduação na modalidade de mestrado.

REFERENCIAS
CAMARGO, M.T.L.A. Medicina popular. São Paulo, Ed. ALMED, 1985. VASCONCELOS, M. C. A. ; et al.. ; CASTILHO, R. O. ;
BUENO, N. R. . Avaliação de atividade biológicas das sementes de Stryphnodendron obovatum Benth. V 14, Nº. 1. São Paulo:
Revista brasileira de Farmacognosia, 2004.
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Renata Cardillo Homem de Mello

TITULO ENTRE BECOS, VIELAS, FAVELAS E QUEBRADAS: Periferias paulistanas e suas Representações Sociais

INTRODUCAO

Essa artigo científico foi estruturado em três eixos reflexivos: Periferias, Segregação Social e Urbanização; Periferias,
Violência e Ação do Estado; Periferias, Identidades, Efeitos Midiáticos e suas Representações Sociais. Esses eixos reflexivos
serão apresentados através de um panorama sócio histórico e socioeducativo, ao final promoveremos uma interlocução
desses panoramas com os conceitos de representação social apresentados pelos teóricos da psicologia social Jodelet e
Moscovici.

OBJETIVOS
O objetivo dessa pesquisa acadêmica é destacar as representações sociais em torno da noção de periferia, ou do que é ser
um cidadão periférico, aqui na região metropolitana de São Paulo.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada nesse estudo foi a leitura de textos que dialogam com o tema central dessa pesquisa, anotações
extraídas durante as aulas, bate papos informais com pessoas inseridas dentro desse universo, resgatando a importância da
tradição oral enquanto método de pesquisa, além de experiências empíricas sobre o cotidiano nas periferias paulistanas, uma
vez que também faço parte do contingente populacional que habita e circula por estes territórios.

RESULTADOS

CONCLUSOES
O conclusão dessa pesquisa foi evidenciar o impacto que essas representações sociais tem na constituição da identidade e
no jeito de ser do contingente populacional que habita esses territórios periféricos paulistanos.

REFERENCIAS

ADORNO, S. Exclusão socioeconômica e violência urbana. Revista Sociologias. Porto Alegre, 1999 ALMEIDA, A.M.O.
Abordagem societal das representações sociais. Revista Sociedade e Estado. Brasília, 2009 ARENDT, H. A Condição Humana.
Editora Forense Universitária. 10° ed. 2007 AUGUSTO, M.H.O. Segregação social e violência urbana. Revista Brasileira de
Ciências Sociais, vol. 17 n°48 CALDEIRA, T.P.R. Cidade de Muros. Crime, segregação e cidadania em São Paulo. EDUSP, 1997
CORREA, R.L. O espaço urbano. São Paulo. Ática, 2002 GRACIANE, M.S.S. Pedagogia Social de Rua. PUCSP, 1999 HUGHES,
P.J.A. Periferia: um estudo sobre a segregação sócio espacial na cidade de São Paulo. PUCSP 2003 JODELET, D.
Representações sociais: fenômeno, concepção e teoria. 1998 LEME, M.A.V.S. O impacto das teorias das representações
sociais. São Paulo. Brasiliense, 1995 KRUGER, H. Introdução a psicologia social. São Paulo. EPU 1986 KOWARICK, L. E
espoliação urbana. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1993 MARQUES, E.; TORRES, H. G. São Paulo: segregação, pobreza e
desigualdades sociais. SENAC, 2000 MILLS, W. A Imaginação Sociológica. Editora Zahar, 4° ed. 1975 MOSCOVICI, S.
Representações sociais: investigações em psicologia social. Editora Vozes, 6° Ed. 2009. OLIVEIRA, F.O.; WERBA, G.C.
Representações Sociais. Psicologia Social Contemporânea. Rio de Janeiro, Vozes OLIVEN, R.G. Urbanização e mudança
social no Brasil. Petrópolis. Vozes, 1984. RIBEIRO, M. Exclusão e Educação Social: conceitos sobre superfície e fundo
SANTANA, R.B. Autonomia do Sujeito: as contribuições teóricas de G. H. Mead. Psicologia: Teoria e Pesquisa, vol. 25 pág.
467/477, 2009 SANTOS, M. A urbanização brasileira. São Paulo. HUCITEC, 1998 TELLES, V. Pobreza, movimentos sociais e
cultura política: notas sobre as difíceis relações entre pobreza, direitos e democracia. ANPOCS, IPEA, HUCITEC 2001 WEBER,
M. Conceitos Básicos de Sociologia. São Paulo, Centauro, 2002 ZALUAR, A. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas.
Rio de Janeiro. FGV, 2000
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Diogo dos Santos Brauna

TITULO
HISTÓRIA ANTIGA EM UM MANUAL DIDÁTICO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS MUDANÇAS OCORRIDAS ENTRE 1991 E 2008
NO CONTEÚDO DE CIVILIZAÇÃO ROMANA

INTRODUCAO
Partindo das mudanças ocorridas na década de 90, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1998,
buscamos compreender como a História Antiga foi retratada na obra didática de Nelson Piletti e Claudino Piletti, intitulada
História (#38) Vida, publicada pela Editora Ática.

OBJETIVOS
Buscamos analisar se a editora alterou de forma significativa a iconografia da História Antiga, como os autores passaram a
retratar o cotidiano na Antiguidade e se houve acréscimos ou subtrações de conteúdo.

METODOLOGIA

Foram utilizados os métodos bibliográfico, documental e comparado. O primeiro utilizou como referência as pesquisas no
âmbito da História Cultural. Utilizamos pesquisadores com amplo trabalho cientifico sobre livros didáticos, como a profª. Dra.
Circe Bittencourt e o Dr. Kazumi Munakata. Além disso, utilizamos como referência os pesquisadores André Chervel e
Dominique Juliá que abordam os conceitos de cultura escolar e disciplina escolar. A fonte primária foi a própria obra didática
História (#38) Vida, de acervo pessoal. Por sua vez, também foi utilizado o método comparativo, pois a presente obra foi
analisada em suas publicações de 1991, 1995, 1998, 2004 e 2008.

RESULTADOS

Os resultados demonstraram que em relação ao cotidiano não houve alteração significativa entre as edições, pois o texto
base da obra manteve-se semelhante. Entretanto, em relação à iconografia houve uma alteração importante, visto que
aumentou a diversidade de material iconográfico (esculturas, mosaicos e relevos) além de um cuidado maior com o
tratamento de mapas ao citar as fontes. Já sobre o conteúdo, percebemos uma alteração significativa nos exercícios e
atividades dos capítulos que passaram a explorar documentos históricos e textos acadêmicos. Desta forma, tanto a
transformação na iconografia como nos exercícios sugerem uma proposta de ensino na qual se espera que professor e aluno
interajam com o conhecimento histórico questionando-o e tendo uma postura reflexiva e crítica sobre ele.

CONCLUSOES

Por fim, consideramos que os PCNs, como documento referencial para editoras, instituições escolares e professores,
contribuíram de forma significativa com a obra analisada no que se refere à diversidade iconográfica e aos documentos
históricos, levando assim, a uma transformação no tipo de História que se deseja desenvolver em sala de aula, pois a partir
deles passa-se para uma abordagem problematizadora do conhecimento apresentado, esperando-se que professor e aluno se
apropriem da obra através de uma análise crítica do conhecimento histórico.

REFERENCIAS

BITTENCOURT, C. M. F. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do saber escolar. Tese de doutorado. São Paulo:
USP, 1993. BRAUNA, D. S. A obra História do Brasil de Borges Hermida: uma trajetória de edições e ensino de História (1942-
1971). Dissertação de Mestrado. São Paulo: PUCSP, 2013. CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um
campo de pesquisa. Teoria (#38) Educação, Porto Alegre, n. 2, p. 177-229, 1990. JULIÁ, D. Disciplinas escolares: objetivos,
ensino e apropriação. IN: LOPES, A. C.; MACEDO, E. (Org.). Disciplinas e integração curricular: história e políticas. Rio de
Janeiro: DP(#38)A, 2002. p. 37-71. MUNAKATA, K. Produzindo livros didáticos e paradidáticos. Tese de doutorado em
História e Filosofia da Educação. São Paulo: PUC-SP, 1997.
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CAMILA DIOGO DE SOUZA

TITULO Um exercicio de análise iconográfica para a representação de Atena em anforas de figuras negras do século VI

INTRODUCAO
A presente pesquisa visa propor um exercício de descrição iconográfica e análise iconológica para uma seleção de ânforas do
século VI a.C., produzidas sobre a técnica de figuras negras e cuja representação iconográfica possui como referência a
deusa Atena.

OBJETIVOS
compreender as formas de representação de Atena na cultura material selecionada discutir os possíveis papéis e atributos da
deusa enquanto figura feminina e masculina,

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa se constitui a partir da catalogação, descrição iconográfica e análise iconológica da cultura
material selecionada e seu diálogo com algumas fontes escritas.

RESULTADOS
Como resultados verificamos aspectos de complementaridade nos atributos da divindade que lhe caracterizam aspectos dos
universos masculino e feminino, permitindo transitar entre ambos os espaços

CONCLUSOES

podemos concluir que este breve e preliminar exercício de análise iconográfica, nos permite inferir que aos invés de
pensarmos as representações de Atena fundamentadas por dicotomias entre os gêneros masculino e feminino, ele abre
caminhos para discutirmos complementaridades entre os dois atributos da deusa por meio dos quais um gênero não pode
existir sem a presença e a essência do outro.

REFERENCIAS

BRANDÃO, J. S. Dicionário Mítico-Etimológico. Petrópolis: Vozes, 1991. DOWDEN, K. Os Usos da Mitologia Grega. São Paulo:
Papirus editora, 1994. FLORENZANO, M. B. B. Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga. São Paulo: Atual editora, 1996. HALL,
J. P. M. Quem eram os Gregos. São Paulo: REV do museu de arqueologia e etnologia, 2001. JAEGER, W. Paidéia, A formação
do Homem Grego. São Paulo: Martins Fontes editora, 1995. JARDE, A. A Grécia Antiga e a Vida Grega: Geografia, Historia, e
Literatura, Artes, Religião, Vida Publica e Privada. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1977. LORAUX, N. O que é
uma deusa? In DUBY G., PERROT M. História das Mulheres – Antiguidade, Porto: Edições Afrontamento, 1990 MOSSÉ, C. A
Grécia Arcaica de Homero a Ésquilo. Lisboa: Edições 70, 1984 ROCHA, E. O que é Mito. São Paulo: Brasiliense editora, 1985.
SNODGRASS, A. Homero e os Artistas. São Paulo: Odysseus editora, 2004. TRABULSI, J. A. D. Religião e Política na Grécia
das Origens até a Polis Aristocrática. São Paulo: Revista Clássica, 1993. VERNANT, J. P. As Origens do Pensamento Grego.
São Paulo: Difel editora, 1986. VERNANT, J. P. Mito e religiao na grecia antiga. Sao Paulo : Papirus, 1992 VERNANT, J. P. ,
VIDAL-NAQUET P. . Mito e tragedia na grecia antiga. Sao Paulo : brasiliense, 1991
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TITULO A IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA DOS ANFÍBIOS APLICADA AO ENSINO MÉDIO

INTRODUCAO

Os anfíbios compõe um grupo de animais que apresentam dois modos de vida, aquática e terrestre. É um grupo bastante
diversificado com uma grande riqueza de espécies, principalmente a Ordem Anura, e ocorrendo em todos os biomas
terrestres, com exceção dos polos. Foi observado por vários pesquisadores, casos de declínio de populações de anfíbios em
diferentes partes do mundo, estima-se que dentre as principais causas estão as ações antrópicas, principalmente a
destruição de habitats. Este estudo teve por objetivo elaborar um Plano de Aula com o tema “A importância ecológica dos
anfíbios no Ensino Médio”, onde foi realizada uma revisão bibliográfica e uma análise de três livros didáticos utilizados no
Ensino Médio.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral Este trabalho teve como objetivo elaborar um plano de aula sobre o tema “A importância ecológica dos
anfíbios” direcionada para o 3º ano do Ensino Médio. 2.2 Objetivos específicos - Realizar uma revisão bibliográfica sobre o
tema proposto. - Analisar 3 livros didáticos utilizados no ensino médio e a partir dessa análise e da revisão bibliográfica,
propor um plano de aula sobre o tema.

METODOLOGIA

Para a realização da revisão bibliográfica foram utilizados livros técnicos especializados através de consulta nas seguintes
bibliotecas: • Biblioteca Milton Afonso da Universidade de Santo Amaro (UNISA); • Instituto de Biociências da Universidade de
São Paulo (IB/USP); Para utilização de artigos científicos de periódicos, a revisão bibliográfica foi realizada também através
de sites especializados, segue relação: • MEC – Ministério da Educação • MMA – Ministérios do Meio Ambiente • Scielo •
Google Acadêmico • Fundação SOS Mata Atlântica • Amphibia Web • The American Museumof Natural History

RESULTADOS

CONCLUSOES

Após a realização desse estudo, considero que alguns assuntos importantes em relação à esses animais devam ser
discutidos: • Estudar esta classe é de extrema importância pelo fato do Brasil ter uma grande biodiversidade de anfíbios; • Os
anfíbios sendo bioindicadores de qualidade ambiental vêm sofrendo ao longo dos anos com os impactos ambientais, dessa
forma é importante que não só o Brasil como outros países com grande biodiversidade de anfíbios criem alternativas com
fins de conservação de espécie; • A educação básica necessita que se aborde temas que descrevam a importância ecológica,
a diversidade de habitats, de hábitos alimentares, de predadores, a importância médica e outros assuntos que envolvam
esses animais para que se entendam a importância desses animais para a natureza e também para que haja uma
desmistificação de algumas crenças, lendas e mitos.

REFERENCIAS
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Eliana de Oliveira Serapicos

TITULO Aracnídeos de importância médica no Brasil

INTRODUCAO

Este trabalho foi realizado com o intuito de aprender sobre os aracnídeos de importância médica no Brasil, para
posteriormente elaborar um plano de aula para alunos do ensino médio. No desenvolvimento do trabalho, está a descrição dos
artrópodes, do subfilo Chelicerata, Classe Arachnida, e dentro disto são apresentadas as Ordens Araneae e Scorpiones,
enfatizando os que são peçonhentos.

OBJETIVOS
Os objetivos do trabalho foram fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema, e buscar dados que mostrem a incidência
de acidentes no Brasil.

METODOLOGIA

Os métodos utilizados foram: - Levantamento bibliográfico na Biblioteca Milton Soldani Afonso, da Unisa Campus I; -
Levantamento bibliográfico no Instituto de Biociências da Usp; - Consulta à manuais do Ministério da Saúde do Governo
Federal, sobre animais peçonhentos; - Consulta à trabalhos de Universidades do Brasil sobre animais peçonhentos, como
UFRJ, UESC, USP, etc.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Com este trabalho foi possível concluir que, os principais aracnídeos de importância médica no Brasil são as aranhas dos
gêneros Phoneutria, Lycosa, Loxosceles e Latrodectus; e os escorpiões do gênero Tityus. Apesar da grande importância,
existem ainda algumas espécies que não se tem muito conhecimento a respeito. No caso dos escorpiões, os que mais são
citados são: Tityus bahiensis, Tityus serrulatus e Tityus stigmurus. O que precisa ser feito, é a orientação da população, para
que esta conheça o local onde mora e saiba os riscos que corre com esses animais.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE, H.N.; ALBUQUERQUE, I.C.S.; BARBOSA, A.R.; MENEZES, I.R. Presença de Latrodectus geometricus C. L. Koch,
1841 e Latrodectus curacaviensis Müller, 1776 (Araneae, Theridiidae) em Campina Grande-PB. 2005. Revista de Biologia e
Ciências da Terra. Volume 5. Universidade Estadual da Paraíba. Acesso em: 28/10/2014. Disponível em: (#60)
http://www.redalyc.org/pdf/500/50050112.pdf (#62) AULA Prática 5: Anellida e Arthropoda (Chelicerata). Universidade de
São Paulo – Instituto de Física de São Carlos. Biologia 2 – 2014. Roteiro. Acesso em 22/10/2014. Disponível em (#60)
http://biologia.ifsc.usp.br/bio2/roteiro/roteiro05.pdf(#62) BARNES, R.S.K.; P. CALOW (#38) P.J.W. OLIVE. 1995. Os
invertebrados. Uma nova síntese. Atheneu, São Paulo. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Animais
Peçonhentos e Venenosos: Escorpiões e Aranhas. 2014. Série prevenindo intoxicações.
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PROF. DR.MÁRIO DONIZETI DOMINGOS E COORIENTAÇÃO PROF. DR. LEONARDO SOKOLNIK DE OLIVEIRA

TITULO análise microbiológica da água e condições de poços residenciais do bairro Recanto Campo Belo

INTRODUCAO

A abundância de água no planeta contribuiu para sensação de que ela é um recurso inesgotável. A maior parte é salgada ou
está indisponível para consumo na forma sólida. Isso, aliado à distribuição desigual na superfície do planeta, ao aumento do
consumo e ao comprometimento de sua qualidade, fatores intensificados pelas mudanças climáticas, tem intensificado a
crise pela falta desse recurso. Outro fator que deve ser considerado são os problemas relacionados à falta de abastecimento
da água. Em muitas áreas poços são utilizados para suprir esses déficits e muitas vezes eles têm a qualidade comprometida.
Para que seja considerada potável, os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos devem estar de acordo com a Portaria
nº 36, do Ministério da Saúde, de 19 de janeiro de 1990, que apresenta normas da água destinada ao consumo humano em
todo território nacional.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é avaliar as condições e a qualidade microbiológica, quanto à presença de coliformes totais e fecais,
em poços residenciais do Bairro Recanto Campo Belo, no município de São Paulo.

METODOLOGIA

Amostras de 20 poços domiciliares foram coletadas elevados para o laboratório de microbiologia da Universidade de Santo
Amaro – UNISA, onde foram processadas. A qualidade microbiológica foi avaliada através presença de coliformes totais e
fecais, análise do número mais provável (NMP) de coliformes, técnica da fermentação em tubos múltiplos. Além da coleta de
água, nas residências verificou-se as condições dos poços, profundidade, forma de bombeamento e cobertura, altura da
mureta, utilização da água e a criação de animais.

RESULTADOS

Das 20 amostras analisadas, 17 foram positivas, portanto não se enquadram nos padrões de potabilidade exigidos pela
regulamentação federal. Os poços com maiores NMP/100 ml não seguem padrões de segurança recomendados. Isso não
eliminou a possibilidade de contaminação do lençol freático por outras fontes, já que outros poços tiveram resultados
positivos e com boas condições construtivas.

CONCLUSOES
Devido a alta incidência de resultados positivos para coliformes nas amostras e a grande quantidade de poços na região, é
necessário ampla campanha de avaliação da qualidade das águas dos poços e de orientação para tratamento (fervura e
desinfecção) antes do consumo.

REFERENCIAS

AMARAL, LUIZ AUGUSTO; FILHO, NADER ANTONIO; JUNIOR, OSWALDO DURIVAL ROSSI; FERREIRA, LÚCIA ALVES; BARROS,
LUDMILA SANTANA. Água de consumo humano como fator de risco à saúde em propriedades rurais. UNESP, Revista Saúde
Pública, v. 37, p. 510, 2003. BARCELLOS, CHRISTIANE M.; ROCHA, M.; RODRIGUES, LUCIANO DOS SANTOS, COSTA
CLAUDIONOR C.; OLIVEIRA, PAULO ROBERTO, SILVA, ISRAEL JOSÉ; JESUS, ÉDER FERREIRA MORAES. Avaliação da qualidade
da água e percepção higiênico-sanitária na área rural de Lavras, Minas Gerais, Cad. SaúdePública, v.22, 1967-1978 p. 1999-
2000. BRASIL. Portaria 518, de 25 de março de 2004. Norma de qualidade da água para consumo humano. Brasília, DF:
Governo Federal, 2004. CETESB. Coliformes termotolerantes: Determinação em amostras ambientais pela técnica de tubos
múltiplos com meio A1-método de ensaio. Disponível em:
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/servicos/normas/pdf/L5406.pdf(#62) acessado em 27/05/2014; IBGE, 2010.
(Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),1991. Censo Brasileiro de 1991. Rio de Janeiro: IBGE.
www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/ids2010.pdf
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TITULO Representação Social da Psicologia e do Psicólogo entre estudantes de Psicologia

INTRODUCAO

A Psicologia como ciência e o psicólogo como profissional são alvos de inúmeras distorções quanto às suas possibilidades e
maneiras de atuação. Há quem diga que a Psicologia e o Psicólogo são, respectivamente, ciência e profissão elitizada e não
acessível à população geral. Pode-se afirmar que isto esteja incrustado no saber popular. Este “saber popular“ é chamado,
tecnicamente, de Representação Social. Moscovici (2001) afirma que a representação produz e determina comportamentos,
penetram e influenciam a mente dos indivíduos e são constantemente (re)pensadas, (re)citadas e (re)apresentadas. O
Objetivo do presente trabalho foi captar a Representação Social da Psicologia e do Psicólogo entre estudantes de Psicologia.

OBJETIVOS Aferir Representação Social Psicologia e do Psicólogo entre estudantes de Psicologia, por meio de entrevista semi-dirigida.

METODOLOGIA

A amostra foi composta de 10 sujeitos, todos estudantes de Psicologia da UNISA, sendo 5 deles do 2º semestre e 5 do 8º
semestre. Eles responderam a uma entrevista semi-estruturada, com sete perguntas abertas, que foram avaliadas sob o
método do Discurso do Sujeito Coletivo, que, por meio de “expressões chaves” e “ideias centrais” encontradas no discurso,
tece-se um discurso único, que contém a Representação Social do tema, chamado de Discurso do Sujeito Coletivo.

RESULTADOS

A Representação Social obtida a partir do Discurso do Sujeito Coletivo apontou para uma compreensão adequada da
Psicologia e do trabalho do Psicólogo, entendendo ser possível encontrar seus serviços em diversos postos, no entanto, a
percepção de que a Psicologia tem um caráter elitista também fez parte do discurso: têm-se que poucas pessoas têm acesso
à Psicologia.

CONCLUSOES

A presente pesquisa pode afirmar que, entre estudantes de Psicologia, a Psicologia e o Psicólogo são cobertos de boa
compreensão quanto ao seu objeto e à sua atuação. Há também a percepção de que a Psicologia e os Psicólogos estão
espalhados nos mais diferentes ambientes da sociedade, entendendo a ciência e a profissão como abrangente na sua
maneira de se relacionar com a sociedade. No entanto, há a percepção de que poucas pessoas têm acesso ao serviço, sendo
assim a Psicologia uma ciência que, na Representação Social da amostra, tem características elitistas.

REFERENCIAS

Jodelet, D. Representações sociais: um domínio em expansão. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002. Lefevre, F; Lefevre AMC. O
Discurso do Sujeito Coletivo. Um novo enfoque em pesquisa qualitativa. Desdobramentos. Caxias do Sul, Educs, 2003 Melo,
Sílvia Leser de. Psicologia e profissão em São Paulo, São Paulo, Ática, 1975. (Ensaios) Moscovici, Serge, A psicanálise sua
imagem e seu público. (1961/1976) Rio de Janeiro. Vozes. Moscovici, Serge, Representações sociais: investigações em
psicologia social. Petrópolis, Vozes (2003).
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Esny Cerene Soares

TITULO Representação Social da Psicologia e do Psicólogo entre estudantes de Psicologia

INTRODUCAO

A Psicologia como ciência e o psicólogo como profissional são alvos de inúmeras distorções quanto às suas possibilidades e
maneiras de atuação. Há quem diga que a Psicologia e o Psicólogo são, respectivamente, ciência e profissão elitizada e não
acessível à população geral. Pode-se afirmar que isto esteja incrustado no saber popular. Este “saber popular“ é chamado,
tecnicamente, de Representação Social. Moscovici (2001) afirma que a representação produz e determina comportamentos,
penetram e influenciam a mente dos indivíduos e são constantemente (re)pensadas, (re)citadas e (re)apresentadas. O
Objetivo do presente trabalho foi captar a Representação Social da Psicologia e do Psicólogo entre estudantes de Psicologia.

OBJETIVOS Aferir Representação Social Psicologia e do Psicólogo entre estudantes de Psicologia, por meio de entrevista semi-dirigida.

METODOLOGIA

A amostra foi composta de 10 sujeitos, todos estudantes de Psicologia da UNISA, sendo 5 deles do 2º semestre e 5 do 8º
semestre. Eles responderam a uma entrevista semi-estruturada, com sete perguntas abertas, que foram avaliadas sob o
método do Discurso do Sujeito Coletivo, que, por meio de “expressões chaves” e “ideias centrais” encontradas no discurso,
tece-se um discurso único, que contém a Representação Social do tema, chamado de Discurso do Sujeito Coletivo.

RESULTADOS

A Representação Social obtida a partir do Discurso do Sujeito Coletivo apontou para uma compreensão adequada da
Psicologia e do trabalho do Psicólogo, entendendo ser possível encontrar seus serviços em diversos postos, no entanto, a
percepção de que a Psicologia tem um caráter elitista também fez parte do discurso: têm-se que poucas pessoas têm acesso
à Psicologia.

CONCLUSOES

A presente pesquisa pode afirmar que, entre estudantes de Psicologia, a Psicologia e o Psicólogo são cobertos de boa
compreensão quanto ao seu objeto e à sua atuação. Há também a percepção de que a Psicologia e os Psicólogos estão
espalhados nos mais diferentes ambientes da sociedade, entendendo a ciência e a profissão como abrangente na sua
maneira de se relacionar com a sociedade. No entanto, há a percepção de que poucas pessoas têm acesso ao serviço, sendo
assim a Psicologia uma ciência que, na Representação Social da amostra, tem características elitistas.

REFERENCIAS

Jodelet, D. Representações sociais: um domínio em expansão. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002. Lefevre, F; Lefevre AMC. O
Discurso do Sujeito Coletivo. Um novo enfoque em pesquisa qualitativa. Desdobramentos. Caxias do Sul, Educs, 2003 Melo,
Sílvia Leser de. Psicologia e profissão em São Paulo, São Paulo, Ática, 1975. (Ensaios) Moscovici, Serge, A psicanálise sua
imagem e seu público. (1961/1976) Rio de Janeiro. Vozes. Moscovici, Serge, Representações sociais: investigações em
psicologia social. Petrópolis, Vozes (2003).
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TITULO ERGONOMIA: PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAL

INTRODUCAO

A demanda teve sua origem no atendimento da Norma Regulamentadora 17, que visa a estabelecer parâmetros que permitam
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A pesquisa justifica-se por ser o processo de produção de ovos de
páscoa artesanal uma tarefa que pode desencadear impactos na saúde do trabalhador, principalmente, quadros dolorosos em
coluna, braços e pernas; além de que em muitas situações o trabalho é informal, realizado na própria casa do trabalhador que
não possui orientações de como adaptar sua casa para um ambiente de trabalho saudável e seguro.

OBJETIVOS

Apresentar o processo de trabalho, a tarefa e atividades da produção de ovos de páscoa artesanal; detectar os riscos
ergonômicos existentes na tarefa de trabalho; verificar os tipos de adoecimentos que podem surgir desse processo;
identificar as causas dos riscos ergonômicos e apresentar recomendações ergonômicas para melhoria do processo de
trabalho.

METODOLOGIA

A pesquisa é de campo de caráter observacional e descritiva. Realizada em uma microempresa de caráter “informal” no
período de Março a Maio de 2014. A observação foi realizada pelos próprios pesquisadores com auxílio de câmera
fotográfica, em seguida toda a observação foi criteriosamente registrada em controle de observação. A microempresa
“informal” permitiu a realização da pesquisa e concedeu carta de autorização.

RESULTADOS

A tarefa de produção de ovos de páscoa artesanal divide-se em 11 atividades; sendo que o processo todo dura em média
01hora e 36 minutos para cada ovo de páscoa produzido. Os riscos ergonômicos prevalentes no ambiente de trabalho foram
os biomecânicos, como postura inadequada da coluna e mãos, além de longa permanência na posição em pé, repetitividade
nos braços e compressão mecânica nas mãos; os riscos ergonômicos organizacionais mais evidenciados foram equipe de
trabalho reduzida e longas horas de trabalho, sem pausa; e por fim, como risco ergonômico cognitivo a atenção continuada
durante toda a tarefa. As causas dos riscos ergonômicos estão relacionadas ao mobiliário inadequado (mesa de trabalho
baixa e assento “poof” baixo e sem apoio para as costas); ambiente de trabalho inadequado (pequeno e não confortável);
jornada de trabalho excessiva, cerca de 20 horas (trabalho sazional); exigência de trabalho em pé e repetitividade durante a
tarefa, devido o próprio processo de trabalho; atenção continuada durante toda a tarefa, e ausência de um sistema de controle
de pedidos e entrega dos produtos acabados.

CONCLUSOES

O estudo evidenciou a necessidade de troca da mesa e do assento de trabalho, conforme solicita a NR 17; adequação do
ambiente de trabalho para realizar as atividades, de forma que seja maior e mais confortável; adequação do número de
trabalhadores e diminuição da carga horária de trabalho; implementação de rodízio e pausa no processo de trabalho e
implementação de um sistema de controle de pedidos e entrega dos produtos acabados.

REFERENCIAS
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora No. 17. 2.ed. Brasília: 2002. 101
p. DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blücher, 2004.
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TITULO MAUS TRATOS CONTRA IDOSOS NO ESPAÇO FAMILIAR

INTRODUCAO

Segundo a OMS em 2025 existirão aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de sessenta anos em todo o mundo. O
envelhecimento humano pode ser entendido como um processo natural e será influenciado por múltiplos fatores, biológicos,
econômicos, psicológicos, sociais, entre outros. É um processo dinâmico que torna os idosos vulneráveis aos agravos,
doenças degenerativas e aos maus tratos. Os maus-tratos na terceira idade podem ser definidos como ato único ou repetidos,
ou ainda ausência de ação apropriada que cause dano, sofrimento ou angústia e que ocorram dentro de um relacionamento
de confiança. São considerados como maus-tratos as agressões físicas, psicológicas, abuso financeiro ou material, abuso
sexual, negligência, abandono, auto-abandono ou auto-negligência.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi investigar a ocorrência e as causas de maus-tratos contra idosos e identificar os agressores no
espaço familiar.

METODOLOGIA
Foi realizado uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, de caráter descritivo com pesquisa na base de dados da
Scielo,BDENF,Lilacs. Foram definidos artigos na língua portuguesa com recorte temporal dos anos de 2000-2010, utilizando
os descritores : Envelhecimento, Maus-Tratos e Família.

RESULTADOS

Atualmente o núcleo familiar tem sofrido transformações na sua estrutura e nos papéis desempenhados por seus membros,
sobretudo o das mulheres. Temos famílias com um número maior de idosos convivendo com diferentes gerações sob o
mesmo teto e enfrentando juntas problemas estruturais,sociais,financeiros entre outros.No contexto familiar, as agressões
contra os idosos são praticadas em geral pelos filhos homens. Segundo estudos outros agressores são filhas, noras, genros,
e esposos, parentes próximos e cuidadores. O Mapa da Violência, divulgado pelo OMS, identifica algumas características
como fatores de risco: relações familiares desgastadas, idosos dependentes,dificuldades financeiras,isolamento social,e
sócio econômicos, distribuição de heranças.É importante destacar que muitos idosos desenvolvem atividades remuneradas
como forma de complementação no orçamento, além da aposentadoria, muitas vezes imposta por familiares.Nesse contexto
familiar de conflitos inter geracionais, o idoso é o mais frágil, sem autonomia e ao se rebelar é
agredido,fisicamente,psicologicamente e emocionalmente,comprometendo sua qualidade de vida.Nessas condições
precárias de vida, o idoso tende ficar mais vulnerável,ganhar novos agravos, viver com desconfortos físicos, emocionais e
psíquicos.Outras preocupações são evidenciadas na família e que perturbam o idoso, como filhos alcoólatras, netos
drogados, desajustes financeiros, violência, separações conjugais, que geram insegurança, medo e solidão.

CONCLUSOES

Concluímos nesta pesquisa que os maus tratos aos idosos no espaço familiar de fato ocorrem, expressos das mais diferentes
formas, manifestações e causas determinantes. As famílias estão desprovidas de condições materiais, humanas e estruturais
para cuidarem de seus idosos. O Estado, a comunidade e toda a sociedade precisam estar integrados no atendimento à saúde
da pessoa idosa, respeitando seus direitos constituídos como cidadãos, impedindo que ocorram os maus tratos.Os
profissionais da saúde necessitam de conhecimento para viabilizarem ações de promoção junto ao idoso e seus familiares,
visando a qualidade de vida e a ausência de maus tratos.

REFERENCIAS

1. Camarano AA, Kanso S, Mello JL.Como vive o idoso brasileiro? in:Camarano A,organizadora. Os Novos Brasileiros: muito
além dos 60? Rio de Janeiro (RJ): IPEA; 2004. p.25-73 2. MINAYO, MCS. Violência contra o Idoso:relevância para um velho
problema.Cad Saúde Pública 2003; 19(3):783-91 3. MINAYO, MCS. Violência contra o idoso: relevância para um velho
problema. Ministério da saúde. Secretária de vigilância em saúde,2004
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TITULO A utilização de infecções caninas como evento sentinela para zoonoses no Município de Cananeia, 2012.

INTRODUCAO

A leishmaniose cutânea e a visceral são importantes zoonoses transmitidas por vetores que têm como reservatórios,
respectivamente, os animais silvestres e o cão. Na leishmaniose cutânea, o cão é considerado um hospedeiro acidental, não
tendo importância na manutenção do parasita na natureza, ao contrário da leishmaniose visceral, onde medidas de controle
incluem a eutanásia dos animais soropositivos. Já a toxoplasmose possui como reservatório e principal fonte de infecção os
felídeos, mas o contato com o meio ambiente contaminado com oocistos esporulados e o consumo de carne, inclusive, a de
frango, crua ou mal passada contribuem para a manutenção da infecção nos seres humanos. Os cães, apesar de não
transmitirem a toxoplasmose, podem ser utilizados como indicadores da contaminação ambiental presente no meio em que
vivem, pois adquirem a infecção por Toxoplasma gondii da mesma forma que os seres humanos.

OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo utilizar as infecções caninas como evento sentinela para zoonoses e verificar a
soroprevalência para o Toxoplasma gondii e para a Leishmania spp. nos cães atendidos pela Campanha de Castração do
Município de Cananéia, SP, em 2012.

METODOLOGIA
Foram analisadas 75 amostras de soro de cães colhidas durante a Campanha de Castração realizada no Município de
Cananéia, em 2012, através das técnicas de Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) para a detecção de anticorpos
contra Leishmania spp. e Toxoplasma gondii.

RESULTADOS

Nenhuma das amostras testadas foi reagente à leishmaniose, indicando que a população de cães atendida não teve contato
com o parasita. Apesar da Ilha de Cananéia ser considerada um município silencioso não receptivo não vulnerável para
leishmaniose americana visceral e com baixa prevalência de leshimaniose cutânea em humanos, não existem estudos na
população canina. A maior parte dos cães participantes desse trabalho possui livre acesso a rua e o encontro de vinte e seis
amostras (34,7%) positivas para toxoplasmose indica a presença de contaminação ambiental. Como a maior gravidade da
doença em humanos é representada pela infecção congênita, foi elaborada uma cartilha para ser distribuída para a população
alvo e entregue para as autoridades sanitárias do município.

CONCLUSOES
A infecção dos cães como evento sentinela para as zoonoses pode auxiliar no desenvolvimento de materiais educativos
específicos para a população e aprimorar a integração dos diversos saberes.

REFERENCIAS

Rangel, Osias; Hiramoto, R. M.; Henriques, L.F.; Taniguchi, H. H; Ciaravolo, R.M.C.; Tolezano, J.E.; França, A.C.C.; Yamashiro,
J.; Oliveira, S.S. Classificação epidemiológica dos municípios segundo o Programa e Controle de Leishmaniose Visceral
Americana no Estado de São Paulo para 2013. BEPA, n. 10, v. 111, p 3-14, 2013. Silva, A.F., Latorre, M.R.D.O.; Galati, E.A.B.
Fatores relacionados à ocorrência de leishmaniose tegumentar no Vale do Ribeira. Revista da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropica, v. 43, n. 1, p. 46-51,2010.
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TITULO UM ESTUDO SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM SERVIÇO PÚBLICO

INTRODUCAO

Os programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) têm crescido significativamente e na atualidade a globalização é um
processo irreversível e este fato influencia diretamente o cotidiano das empresas, que têm na competitividade organizacional
a alternativa para alcançar níveis elevados de qualidade e produtividade como forma de sobreviverem num mercado
altamente dinâmico. Exige-se cada vez mais do trabalhador, pressionado pela necessidade de alcançar índices crescentes de
produtividade, desperta-se a necessidade de promover a qualidade de vida no trabalho (QVT). Considera-se que seja uma
busca constante do ser humano obter melhoria da qualidade de vida, representada pelo bem estar, equilíbrio físico,
psicológico e social. Assim, a procura para conseguir uma vida mais satisfatória mobiliza profissionais de diversos
segmentos, na tentativa de oferecer alternativas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Conquistar a QVT é mais um
desafio entre tantos outros que as pessoas enfrentam, que diante das tantas pressões geradas pela competitividade no
mercado de trabalho, o profissional moderno busca novas alternativas para melhor bem estar individual, preocupando-se com
o equilíbrio físico, psíquico e social, uma regra para se obter uma vida mais satisfatória no contexto profissional.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo explanar sobre o tema de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no serviço público, de forma
clara e consistente para o melhor entendimento de todos os atores e envolvidos neste processo, ao indagarmos a seguinte
pergunta: Como manter o funcionalismo público motivado?

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclui-se que a qualidade de vida no trabalho busca humanizar as condições de trabalho que as pessoas vivenciam no seu
dia-a-dia, no sentido de conciliar os objetivos dos trabalhadores e da organização. Priorizar o viver com qualidade e ter
consciência da rapidez com que a vida passa, são atitudes que nos estimulam a buscar, a cada dia, mecanismos para a
melhor convivência no trabalho.

REFERENCIAS

ABQV – Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Qualidade de vida na carreira pública: o que faz você feliz? Disponível
em: (#60)http://www.abqv.com.br/portal/Content.aspx?id=407(#62). Acesso em: 24/10/2014. IBC – Instituto Brasileiro de
Coaching. Qualidade de Vida no Trabalho: Dicas e Conceitos. Disponível em: (#60)http://www.ibccoaching.com.br/tudo-
sobre-coaching/rh-e-gestao-de-pessoas/qualidade-de-vida-no-trabalho-dicas-e-conceitos/(#62). Acesso em: 24/10/2014.
Livro: LIMONGI-FRANÇA, A. C. Qualidade de vida no trabalho: conceitos e práticas na sociedade pós-industrial. São Paulo:
Atlas, 2004
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TITULO UM ESTUDO SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM SERVIÇO PÚBLICO

INTRODUCAO

Os programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) têm crescido significativamente e na atualidade a globalização é um
processo irreversível e este fato influencia diretamente o cotidiano das empresas, que têm na competitividade organizacional
a alternativa para alcançar níveis elevados de qualidade e produtividade como forma de sobreviverem num mercado
altamente dinâmico. Exige-se cada vez mais do trabalhador, pressionado pela necessidade de alcançar índices crescentes de
produtividade, desperta-se a necessidade de promover a qualidade de vida no trabalho (QVT). Considera-se que seja uma
busca constante do ser humano obter melhoria da qualidade de vida, representada pelo bem estar, equilíbrio físico,
psicológico e social. Assim, a procura para conseguir uma vida mais satisfatória mobiliza profissionais de diversos
segmentos, na tentativa de oferecer alternativas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Conquistar a QVT é mais um
desafio entre tantos outros que as pessoas enfrentam, que diante das tantas pressões geradas pela competitividade no
mercado de trabalho, o profissional moderno busca novas alternativas para melhor bem estar individual, preocupando-se com
o equilíbrio físico, psíquico e social, uma regra para se obter uma vida mais satisfatória no contexto profissional.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo explanar sobre o tema de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no serviço público, de forma
clara e consistente para o melhor entendimento de todos os atores e envolvidos neste processo, ao indagarmos a seguinte
pergunta: Como manter o funcionalismo público motivado?

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclui-se que a qualidade de vida no trabalho busca humanizar as condições de trabalho que as pessoas vivenciam no seu
dia-a-dia, no sentido de conciliar os objetivos dos trabalhadores e da organização. Priorizar o viver com qualidade e ter
consciência da rapidez com que a vida passa, são atitudes que nos estimulam a buscar, a cada dia, mecanismos para a
melhor convivência no trabalho.

REFERENCIAS

ABQV – Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Qualidade de vida na carreira pública: o que faz você feliz? Disponível
em: (#60)http://www.abqv.com.br/portal/Content.aspx?id=407(#62). Acesso em: 24/10/2014. IBC – Instituto Brasileiro de
Coaching. Qualidade de Vida no Trabalho: Dicas e Conceitos. Disponível em: (#60)http://www.ibccoaching.com.br/tudo-
sobre-coaching/rh-e-gestao-de-pessoas/qualidade-de-vida-no-trabalho-dicas-e-conceitos/(#62). Acesso em: 24/10/2014.
Livro: LIMONGI-FRANÇA, A. C. Qualidade de vida no trabalho: conceitos e práticas na sociedade pós-industrial. São Paulo:
Atlas, 2004
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TITULO
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FITOTÓXICO E TRIAGEM FITOQUÍMICA DE EXTRATOS ETANÓLICOS DE CAULE E FOLHAS DE
PODOCARPUS MACROPHYLLUS THUNB (PODOCARPACEAE)

INTRODUCAO
Podocarpus macrophyllus Thunb pertence à família Podocarpaceae, popularmente é conhecida como Pinheiro-Budista ou
apenas Podocarpus. Atividades mutagênica, antimicrobiana e antioxidante já foram evidenciadas com os extratos de
espécies do gênero.

OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial fitotóxico e realizar triagem fitoquímica em extratos etanólicos
produzidos a partir de fragmentos do caule e de folhas jovens e antigas de P. macrophyllus.

METODOLOGIA

Amostras da planta foram coletadas, maceradas e submetidas à extração com etanol P.A. por 20 dias. Os testes de atividade
fitotóxica foram desenvolvidos em triplicata, utilizando-se placas de Petri com 4 mL de cada extrato, onde foram
acrescentados 3,5 mL de água destilada e 20 aquênios de alface (Lactuca sativa L.). Foi realizada atriagem fitoquímica dos
extratos para a verificação da presença de alcalóides, fenóis totais, flavonóides, quinonas, saponinas e açúcares totais.

RESULTADOS
Foi observada forte ação fitotóxica dos três extratos (1%) inibindo totalmente a germinação de aquênios de alface. Os
extratos mostraram presença de fenóis totais, flavonóides e açúcares totais, mas não foi evidenciada a presença de
alcalóides, quinonas e saponinas.

CONCLUSOES

Com os resultados deste trabalho pode-se concluir que tanto os extratos de folhas jovens e adultas, como também o caule de
P. macrophyllus apresentam potencial fitotóxico, e que sua atividade fitotóxica pode ser atribuída à presença de compostos
fenólicos, ou mesmo outros compostos não mensurados aqui. Assim esse trabalho pode servir como ponto de partida para
novos estudos visando o isolamento de compostos com atividade fitotóxica.

REFERENCIAS

Referências Bibliográficas ABDILLAHI, H.S.; VERSCHAEVE, L., FINNIE, J.F.; VAN STADEN, J. 2012. Mutagenicity,
antimutagenicity and cytotoxicity evaluation of South African Podocarpus species. Journal of Ethnopharmacology 139: 728-
738p. ABDILLAHI, H.S.; STAFFORD, G.I.; FINNIE, J.F.; VAN SATNDEN, J. 2010. Antimicrobial activity of South African
Podocarpus species. Journal of Ethnopharmacology 119: 191-194p. ALVES, J.N. Caracterização química dos extratos em
diclorometano de Origanum majorana L. na inibição de Panicum maximum. 2009. 96p. Dissertação (mestrado). Pós-
Graduação em Química. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia- MG. AZEVEDO, V.K.; BRAGA, T.V.S.; GOI, S.R. 2007.
Efeito alelopático de extrato de Eucalyptus citriodora e Pinus eliotti sobre a germinação de Lactuca sativa L. (alface). In:
Congresso de Ecologia do Brasil. Caxambu. BRAINE, J.W.; CURSIO, G.R.; WACHOWICZ, C.M.; HANSEL, F.A. 2011. Allelopathic
effects of Araucaria angustifolia needle extracts in the growth of Lactuca sativa seeds. Journal of Forest Research 17: 440-
445. CHENG, K.; HSU, F.; CHEN, S.; HSIEH, P.; HUANG, H.; LEE, C.; LEE, M. 2007. New constituent from Podocarpus
macrophyllus var. macrophyllus shows anti-tyrosinase effect and regulates tyrosinase-related proteins and mRNA in human
epidermal melanocytes. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 55 (5): 757-761p. CRAGG, G.M., NEWMAN, D.J., SNADER, K.M.
1997. Natural products in drug discovery and development. Journal of Natural Products, 60, 52, 1997. DUBOIS, C.D.; GILLES,
K.A.; HAMILTON, J.K.; REBERS, P.A.; SMITH, F. 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related
substances. Analytical Chemistry 28: 350-356.
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TITULO A importância da liderança da motivação de uma equipe

INTRODUCAO

Em tempos de competitividade e com o mercado em constante evolução, o líder passa a ter um papel fundamental e
indispensável no processo de motivação das equipes. Segundo Chiavenato (2009, p.90) "liderança é a capacidade de
influenciar pessoas". Então, se líderes possuem a capacidade influenciar deve estar habilitados para incentivar os
colaboradores de modo a alcançar os objetivos organizacionais. Nesse sentido, o líder tem uma elevada importância no
processo de motivação. Silva (2008, p.204) diz que "motivação é um assunto complexo, muito pessoal, e influenciado por
diversas variáveis". Logo, evidencia-se a necessidade do líder em compreender que o processo de motivação nas pessoas
acontece de forma intrínseca, ou seja, cada um responder aos impulsos motivacionais de maneiras diferentes. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho é estudar a relação entre liderança e motivação para entender sua influência no comportamento das
equipes de trabalho, assim como analisar as competências que o líder deve possuir e o quanto esses atributos interferem no
desempenho dos indivíduos e equipes. Para isso, optamos em realizar a revisão literária, de modo que, o estudo possa
contribuir com respostas para o seguinte questionamento: Qual a representação do líder no processo de motivação e suas
competências influenciam a motivação da equipe? Assim como, confirmar nossa hipótese de que a liderança é um fator
motivacional, logo a representação do líder no processo de motivação passa por garantir um clima de trabalho favorável as
relações interpessoais visto que ele é um agente que influencia o comportamento das pessoas e das equipes.

OBJETIVOS
Estudar a relação entre liderança e motivação para entender sua influência no comportamento das equipes de trabalho, assim
como analisar as competências que o líder deve possuir e o quanto esses atributos interferem no desempenho dos indivíduos
e equipes.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto do estudo, depois iniciamos a leitura e a análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que se seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A liderança é um fator motivacional, logo a representação do líder no processo de motivação passa por garantir um clima de
trabalho favorável às relações interpessoais, visto que ele é um agente que influencia o comportamento das pessoas e das
equipes.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração Geral. 3. ed. São Paulo: Manole, 2009. Cap. 4, p. 90. MAXIMIANO, Antonio
Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da Revoulução Urbana à Revolução Digital. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004.
ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 11 ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2006. SILVA, Reinaldo O.
da. Teorias da Administração. São Paulo: Person, 2008. cap. 9, p. 204.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA TAXA DE OVIPOSIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE Callosobruchus maculatus (FABRICIUS, 1775)
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE: BRUCHINAE) EM VARIEDADES DE Phaseolus vulgaris L.

INTRODUCAO

O feijão é um dos principais componentes proteicos de origem vegetal presente na dieta da população, dessa forma houve
um aumento na demanda de grãos e a necessidade de armazenamento. Em condições inadequadas de armazenamento
podem ocorrer contaminações por fungos e infestações por insetos, causando danos aos grãos comprometendo sua
comercialização. O controle desses insetos é uma medida importante na segurança e qualidade do grão, além de estudos de
melhoramento de sementes, a fim de tornar esses grãos resistentes a ataques de pragas, dessa forma, dados sobre o
desenvolvimento de insetos pragas em diferentes variedades são importantes para a realização desses estudos.

OBJETIVOS
Avaliar a taxa de oviposição e desenvolvimento de Callosobruchus maculatus em Phaseolus vulgaris, variedades carioca e
rajado, adquiridos no comércio varejista da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA

Foram confinados 10 casais de Callosobruchus maculatus em potes com 50 grãos de cada variedade mantidos a 28 ± 2º C,
provenientes da criação base mantida no Laboratório de Pragas em Horticultura IB/SP. Após 7 dias foi avaliado o número de
ovos por grão e a contagem do número de insetos emergidos em cada variedade foi realizada após 40 dias. O delineamento
estatístico foi inteiramente casualizado com 05 repetições, onde as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (P
(#38)#8804; 0,05).

RESULTADOS
O número médio de oviposição nas variedades carioca e rajado foi de 18,16 e 29,50 respectivamente, não diferindo
estatisticamente. Não houve porcentagem de viabilidade de ovos, podendo indicar uma possível resistência desses grãos ao
ataque de C. maculatus.

CONCLUSOES
A taxa de oviposição na variedade rajado foi superior em relação a variedade carioca, as variedades testadas não
apresentaram viabilidade de ovos, indicando que as amostras analisadas não foram suscetíveis ao ataque de Callosobruchus
maculatus.

REFERENCIAS

ANDRADE JÚNIOR, A. S. et al Cultivo do Feijão Caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.]. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2002.
108p. (Sistema de Produção, 2). AQUINO, S.; POTENZA, M. R. ANÁLISE DA MICOBIOTA ASSOCIADA À ENTOMOFAUNA EM
RAÇÕES A GRANEL PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS. Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.80, n.2, p.243-247, abr./jun., 2013 CARVALHO,
R. P. L.; ROSSETO, C. J. Biologia de Zabrotes subfasciatus Boheman (Coleoptera: Bruchidae). Revista Brasileira de
Entomologia. N13, p105-107. 1968. GUZZO, E. C. Seleção de genótipos de feijoeiro Phaseolus vulgaris (L.) (Leguminosae)
resistentes aos carunchos Acanthocelides obtectus (Boh.) e Zabrotes subfasciatus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) e o seu uso
associado com inseticidas botânicos. 2008. 119f. Tese (Doutorado em Ciências na área de Entomologia) - Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2008. SOARES, M.A.; ZANUNCIO, J.C.; LEITE, G.L.D.; REIS,
T.C.; SILVA. M.A. Controle biológico de pragas em aramazenamento: uma alternativa para reduzir o uso de agrotóxicos no
Brasil? UNIMONTES CIENTÍFICA. Montes Claros, v.11, n.1/2 – jan./dez. 2009
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TITULO Impacto potencial nos polinizadores da aceroleira causado pelas mudanças climáticas

INTRODUCAO

A aceroleira (Malpighia emarginata DC. - Malpighiaceae) é uma planta originária da América tropical. A planta foi introduzida
no Brasil pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 1955, sendo uma planta de clima tropical, as temperaturas
médias em que a aceroleira apresenta melhor produção variam entre 25 a 27°C (ARAÚJO (#38) MINAMI, 1994) e os índices
pluviométricos ideais ficam entre 1.200 a 1.800mm por ano (ARGLES, 1988, citado por ARAÚJO e MINAMI, 1994). Por ser uma
planta que produz óleo floral, ela é particularmente atrativa para abelhas da tribo Centridini, que precisam desse tipo de
recurso para alimentar sua cria, e são consideradas seus principais polinizadores (VOGEL, 1969). A tribo Centridini é
composta por vários gêneros de abelhas, entre eles destacam-se Centris e Epicharis (Figura 2A e B). Essas abelhas são
solitárias, ou seja, não formam colmeias. O declínio das abelhas polinizadoras é preocupante quando se considera a produção
de várias das culturas agrícolas. A Modelagem de Distribuição de Espécies (MDE) tem sido aplicada para avaliar o efeito das
mudanças climáticas sobre as espécies (GIANNINI et al., 2012a).

OBJETIVOS
Avaliar o impacto das mudanças climáticas na distribuição das abelhas polinizadoras da aceroleira (Malpighia emarginata
DC)

METODOLOGIA

A lista de todos os polinizadores da aceroleira foi obtida através de um banco de dados já existente sobre polinizadores de
culturas agrícolas brasileiras (GIANNINI et al., 2014). Os pontos de ocorrência de cada espécie de polinizador foram buscados
no sítio da Internet denominado de speciesLink (http://splink.cria.org.br/) do Centro de Referência em Informação Ambiental
(CRIA).

RESULTADOS
Das 29 espécies citadas como polinizadores efetivos da aceroleira (Tabela 1), apenas 15 espécies apresentaram no mínimo
10 pontos de ocorrência e puderam ser modeladas (Tabela 2).

CONCLUSOES

O serviço de polinização da aceroleira, uma importante cultura agrícola no Brasil, será potencialmente afetado nos próximos
30 anos pela mudança climática. Muitas das espécies de abelhas que executam sua polinização poderá apresentar redução
em suas áreas de habitat. Assim, planos de manejo visando preservar as abelhas polinizadoras nas áreas mais afetadas
seriam importantes. Esses planos devem considerar o conhecimento científico acerca do habito de nidificação,
forrageamento e interações planta-polinizador e estimular o desenvolvimento de políticas públicas, com o objetivo de
promover o desenvolvimento econômico de agricultores e garantir a produção de alimentos.

REFERENCIAS

GIANNINI, T. C.; SIQUEIRA, M. F.; ACOSTA, A. L.; BARRETO, F. C. C.; SARAIVA, A. M.; ALVES DOS SANTOS, I. Desafios atuais
da modelagem preditiva de distribuição de espécies. Rodriguésia 63(3): 733-749. 2012a. PAINEL BRASILEIRO DE
MUNDANÇAS CLIMATICAS. Sumário executivo. Disponível em:
http://www.insa.gov.br/wpcontent/themes/insa_theme/acervo/painelbrasileiro.pdf. 2013.
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TITULO Clima Organizacional e Motivação

INTRODUCAO

Cada vez mais organizações têm se preocupado com a perspectiva de seus colaboradores sobre seu ambiente ocupacional e
como este os afeta em sua produtividade e eficiência. A proposta desse projeto é averiguar quais variáveis do ambiente
organizacional da empresa PAIM Consultoria Contábil influenciam o nível de motivação e satisfação dos seus colaboradores.
Uma organização que dispõe de um ambiente de trabalho favorável, onde se encontra uma predisposição dos envolvidos a
manterem um clima de colaboração, comprometimento e relações saudáveis, pode promover imensamente a motivação e a
satisfação das pessoas com o trabalho.

OBJETIVOS

O objetivo desse projeto é identificar pontos de melhoria para trabalhar no ambiente de trabalho da empresa escolhida, para
um bom clima organizacional. Verificar a percepção e a satisfação dos funcionários em relação ao ambiente coorporativo.
Descrever a percepção dos funcionários sobre a organização e as atividades desenvolvidas na empresa, a partir do estudo de
indicadores de clima. Através dessa pesquisa mensurar para a organização todos os indicadores a curto, médio e longo
prazo.

METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho acadêmico, de natureza exploratória e real. Dados e problemas constatados em uma empresa (PAIM
Consultoria Contábil). Metodologia com base em literaturas e pesquisas disponíveis em trabalhos acadêmicos na base
Scielo.

RESULTADOS

Em meio à globalização e a atual situação econômica do país, as organizações necessitam saber o quão satisfação o seu
funcionário está e também agir para que essa motivação ocorra. Em relação ao clima Organizacional, as empresas devem
procurar melhorar a cada dia, para garantir assim o sucesso da Organização. É notável e bastante discutido o fato de que as
pessoas não vivem isoladas, nem são autossuficientes. Daí a importância de se avaliar o comportamento das pessoas e o
relacionamento das mesmas dentro do ambiente organizacional. A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento
têm se provado fatores de extrema importância no incentivo de funcionários, possibilitando uma sinergia maior entre equipes
e um desempenho melhor em trabalhos individuais.

CONCLUSOES

Procuramos identificar os fatores que influenciam o clima organizacional de uma empresa através dos fatores como
ambiente de trabalho, cooperação, reconhecimento, identificação com a empresa, comunicação, conflito, remuneração e
estabilidade. O clima organizacional observado não pode ser visto como permanente, mas como os funcionários estão
percebendo no momento, ele é temporário, referindo-se ao momento específico, e pode sofrer alterações no decorrer do
tempo em funções de várias variáveis, sendo elas internas e externas à organização.A pesquisa sobre clima organizacional é
um instrumento de suma importância para as empresas, pois é através dela que se pode analisar os efeitos dos fatores
internos e externos que influenciam de forma positiva ou negativa entre a organização e seus colaboradores.

REFERENCIAS

A relação de motivação para o trabalho com as metas do trabalhador Disponível em: (#60) http://www.scielo.br/scielo.(#62)
Acessado em 15/10/2014 Um novo modelo de pesquisa de Clima Organizacional Disponível em: (#60)
http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n2/06.pdf(#62) Gestão do conhecimento na administração de recursos humanos: A
informação para gerenciamento de pessoas. Disponível em:
(#60)http://meuartigo.brasilescola.com/administracao/gestaoconhecimento- na-administracao-recursos-humanos-
.htm(#62)Acessado em 02/10/2014

Página 298



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4517 Outros 0 - Iniciação Científica 3 - TCC

Autor Status Apresentação Nota
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Lucia da Rocha

TITULO Clima Organizacional e Motivação

INTRODUCAO

Cada vez mais organizações têm se preocupado com a perspectiva de seus colaboradores sobre seu ambiente ocupacional e
como este os afeta em sua produtividade e eficiência. A proposta desse projeto é averiguar quais variáveis do ambiente
organizacional da empresa PAIM Consultoria Contábil influenciam o nível de motivação e satisfação dos seus colaboradores.
Uma organização que dispõe de um ambiente de trabalho favorável, onde se encontra uma predisposição dos envolvidos a
manterem um clima de colaboração, comprometimento e relações saudáveis, pode promover imensamente a motivação e a
satisfação das pessoas com o trabalho.

OBJETIVOS

O objetivo desse projeto é identificar pontos de melhoria para trabalhar no ambiente de trabalho da empresa escolhida, para
um bom clima organizacional. Verificar a percepção e a satisfação dos funcionários em relação ao ambiente coorporativo.
Descrever a percepção dos funcionários sobre a organização e as atividades desenvolvidas na empresa, a partir do estudo de
indicadores de clima. Através dessa pesquisa mensurar para a organização todos os indicadores a curto, médio e longo
prazo.

METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho acadêmico, de natureza exploratória e real. Dados e problemas constatados em uma empresa (PAIM
Consultoria Contábil). Metodologia com base em literaturas e pesquisas disponíveis em trabalhos acadêmicos na base
Scielo.

RESULTADOS

Em meio à globalização e a atual situação econômica do país, as organizações necessitam saber o quão satisfação o seu
funcionário está e também agir para que essa motivação ocorra. Em relação ao clima Organizacional, as empresas devem
procurar melhorar a cada dia, para garantir assim o sucesso da Organização. É notável e bastante discutido o fato de que as
pessoas não vivem isoladas, nem são autossuficientes. Daí a importância de se avaliar o comportamento das pessoas e o
relacionamento das mesmas dentro do ambiente organizacional. A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento
têm se provado fatores de extrema importância no incentivo de funcionários, possibilitando uma sinergia maior entre equipes
e um desempenho melhor em trabalhos individuais.

CONCLUSOES

Procuramos identificar os fatores que influenciam o clima organizacional de uma empresa através dos fatores como
ambiente de trabalho, cooperação, reconhecimento, identificação com a empresa, comunicação, conflito, remuneração e
estabilidade. O clima organizacional observado não pode ser visto como permanente, mas como os funcionários estão
percebendo no momento, ele é temporário, referindo-se ao momento específico, e pode sofrer alterações no decorrer do
tempo em funções de várias variáveis, sendo elas internas e externas à organização.A pesquisa sobre clima organizacional é
um instrumento de suma importância para as empresas, pois é através dela que se pode analisar os efeitos dos fatores
internos e externos que influenciam de forma positiva ou negativa entre a organização e seus colaboradores.

REFERENCIAS

A relação de motivação para o trabalho com as metas do trabalhador Disponível em: (#60) http://www.scielo.br/scielo.(#62)
Acessado em 15/10/2014 Um novo modelo de pesquisa de Clima Organizacional Disponível em: (#60)
http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n2/06.pdf(#62) Gestão do conhecimento na administração de recursos humanos: A
informação para gerenciamento de pessoas. Disponível em:
(#60)http://meuartigo.brasilescola.com/administracao/gestaoconhecimento- na-administracao-recursos-humanos-
.htm(#62)Acessado em 02/10/2014
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Lucia da Rocha

TITULO Clima Organizacional e Motivação

INTRODUCAO

Cada vez mais organizações têm se preocupado com a perspectiva de seus colaboradores sobre seu ambiente ocupacional e
como este os afeta em sua produtividade e eficiência. A proposta desse projeto é averiguar quais variáveis do ambiente
organizacional da empresa PAIM Consultoria Contábil influenciam o nível de motivação e satisfação dos seus colaboradores.
Uma organização que dispõe de um ambiente de trabalho favorável, onde se encontra uma predisposição dos envolvidos a
manterem um clima de colaboração, comprometimento e relações saudáveis, pode promover imensamente a motivação e a
satisfação das pessoas com o trabalho.

OBJETIVOS

O objetivo desse projeto é identificar pontos de melhoria para trabalhar no ambiente de trabalho da empresa escolhida, para
um bom clima organizacional. Verificar a percepção e a satisfação dos funcionários em relação ao ambiente coorporativo.
Descrever a percepção dos funcionários sobre a organização e as atividades desenvolvidas na empresa, a partir do estudo de
indicadores de clima. Através dessa pesquisa mensurar para a organização todos os indicadores a curto, médio e longo
prazo.

METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho acadêmico, de natureza exploratória e real. Dados e problemas constatados em uma empresa (PAIM
Consultoria Contábil). Metodologia com base em literaturas e pesquisas disponíveis em trabalhos acadêmicos na base
Scielo.

RESULTADOS

Em meio à globalização e a atual situação econômica do país, as organizações necessitam saber o quão satisfação o seu
funcionário está e também agir para que essa motivação ocorra. Em relação ao clima Organizacional, as empresas devem
procurar melhorar a cada dia, para garantir assim o sucesso da Organização. É notável e bastante discutido o fato de que as
pessoas não vivem isoladas, nem são autossuficientes. Daí a importância de se avaliar o comportamento das pessoas e o
relacionamento das mesmas dentro do ambiente organizacional. A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento
têm se provado fatores de extrema importância no incentivo de funcionários, possibilitando uma sinergia maior entre equipes
e um desempenho melhor em trabalhos individuais.

CONCLUSOES

Procuramos identificar os fatores que influenciam o clima organizacional de uma empresa através dos fatores como
ambiente de trabalho, cooperação, reconhecimento, identificação com a empresa, comunicação, conflito, remuneração e
estabilidade. O clima organizacional observado não pode ser visto como permanente, mas como os funcionários estão
percebendo no momento, ele é temporário, referindo-se ao momento específico, e pode sofrer alterações no decorrer do
tempo em funções de várias variáveis, sendo elas internas e externas à organização.A pesquisa sobre clima organizacional é
um instrumento de suma importância para as empresas, pois é através dela que se pode analisar os efeitos dos fatores
internos e externos que influenciam de forma positiva ou negativa entre a organização e seus colaboradores.

REFERENCIAS

A relação de motivação para o trabalho com as metas do trabalhador Disponível em: (#60) http://www.scielo.br/scielo.(#62)
Acessado em 15/10/2014 Um novo modelo de pesquisa de Clima Organizacional Disponível em: (#60)
http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n2/06.pdf(#62) Gestão do conhecimento na administração de recursos humanos: A
informação para gerenciamento de pessoas. Disponível em:
(#60)http://meuartigo.brasilescola.com/administracao/gestaoconhecimento- na-administracao-recursos-humanos-
.htm(#62)Acessado em 02/10/2014
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Lucia da Rocha

TITULO Clima Organizacional e Motivação

INTRODUCAO

Cada vez mais organizações têm se preocupado com a perspectiva de seus colaboradores sobre seu ambiente ocupacional e
como este os afeta em sua produtividade e eficiência. A proposta desse projeto é averiguar quais variáveis do ambiente
organizacional da empresa PAIM Consultoria Contábil influenciam o nível de motivação e satisfação dos seus colaboradores.
Uma organização que dispõe de um ambiente de trabalho favorável, onde se encontra uma predisposição dos envolvidos a
manterem um clima de colaboração, comprometimento e relações saudáveis, pode promover imensamente a motivação e a
satisfação das pessoas com o trabalho.

OBJETIVOS

O objetivo desse projeto é identificar pontos de melhoria para trabalhar no ambiente de trabalho da empresa escolhida, para
um bom clima organizacional. Verificar a percepção e a satisfação dos funcionários em relação ao ambiente coorporativo.
Descrever a percepção dos funcionários sobre a organização e as atividades desenvolvidas na empresa, a partir do estudo de
indicadores de clima. Através dessa pesquisa mensurar para a organização todos os indicadores a curto, médio e longo
prazo.

METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho acadêmico, de natureza exploratória e real. Dados e problemas constatados em uma empresa (PAIM
Consultoria Contábil). Metodologia com base em literaturas e pesquisas disponíveis em trabalhos acadêmicos na base
Scielo.

RESULTADOS

Em meio à globalização e a atual situação econômica do país, as organizações necessitam saber o quão satisfação o seu
funcionário está e também agir para que essa motivação ocorra. Em relação ao clima Organizacional, as empresas devem
procurar melhorar a cada dia, para garantir assim o sucesso da Organização. É notável e bastante discutido o fato de que as
pessoas não vivem isoladas, nem são autossuficientes. Daí a importância de se avaliar o comportamento das pessoas e o
relacionamento das mesmas dentro do ambiente organizacional. A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento
têm se provado fatores de extrema importância no incentivo de funcionários, possibilitando uma sinergia maior entre equipes
e um desempenho melhor em trabalhos individuais.

CONCLUSOES

Procuramos identificar os fatores que influenciam o clima organizacional de uma empresa através dos fatores como
ambiente de trabalho, cooperação, reconhecimento, identificação com a empresa, comunicação, conflito, remuneração e
estabilidade. O clima organizacional observado não pode ser visto como permanente, mas como os funcionários estão
percebendo no momento, ele é temporário, referindo-se ao momento específico, e pode sofrer alterações no decorrer do
tempo em funções de várias variáveis, sendo elas internas e externas à organização.A pesquisa sobre clima organizacional é
um instrumento de suma importância para as empresas, pois é através dela que se pode analisar os efeitos dos fatores
internos e externos que influenciam de forma positiva ou negativa entre a organização e seus colaboradores.

REFERENCIAS

A relação de motivação para o trabalho com as metas do trabalhador Disponível em: (#60) http://www.scielo.br/scielo.(#62)
Acessado em 15/10/2014 Um novo modelo de pesquisa de Clima Organizacional Disponível em: (#60)
http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n2/06.pdf(#62) Gestão do conhecimento na administração de recursos humanos: A
informação para gerenciamento de pessoas. Disponível em:
(#60)http://meuartigo.brasilescola.com/administracao/gestaoconhecimento- na-administracao-recursos-humanos-
.htm(#62)Acessado em 02/10/2014
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renata Cardillo Homem de Mello

TITULO CAPTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO NA SAÚDE PÚBLICA NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

Os principais motivos que dificultam a contratação, segundo o Cremesp (2007) são: baixa remuneração, falta de plano de
carreira atrativo, carga horária excessiva e a falta de infraestrutura dos hospitais. E mesmo com o aumento de médicos
formados, conforme estudo da USP (2013), a falta desses ainda é uma realidade, principalmente quanto à carência de
algumas especialidades como pediatria e anestesista, situação que está tornando-se comum na saúde pública. Segundo
Chiavenato (2009) as necessidades sociais, de estima e autorrealização exercem um grande peso sobre as necessidades
fisiológicas e de segurança.

OBJETIVOS Identificar e analisar as dificuldades para contrações de médicos na rede pública de saúde na cidade e possíveis soluções.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Alguns fatores contribuem para a falta de médicos na rede pública de saúde, como a necessidade de recuperar o tempo e o
capital investido que acabam optando por instituições que oferecem melhores remunerações e condições de trabalho. Em
2014 o piso salarial inicial, conforme a FENAM, é de R$ 10.991,19, enquanto para o servidor publico não ultrapassa R$
3.700,00. É necessário implantar uma nova política salarial para competir no mercado. A localidade da unidade é um fator
determinante na fixação do profissional, alguns não se sujeitam a percorrer longas distancias. A carência de médicos nas
periferias é um grande desafio. A remuneração deveria ser mais atraente. A dificuldade de captar profissionais contribuiu
para prefeitura fazer parcerias com empresas particulares para suprir a falta desses e melhorar as condições de trabalho.
Essas parcerias devem focar em localidades onde o serviço público não consegue fixar os médicos.

REFERENCIAS

Scheffer, Mário, Demografia Médica no Brasil, 2013, CREMESP. O trabalho médico no Estado de São Paulo, 2007, CREMESP.
Mercado de Trabalho Médico no Estado de São Paulo: CREMESP / Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva – UFMG, 2002.
Chiavenato, Idalbeto. Iniciação à administração geral. – 2009 Rede Brasil Atual. Falta de Médicos castiga moradores das
periferias de São Paulo. Disponível, acesso: 14/10/2014. Universidade de São Paulo. Estudantes de Medicina e Médicos no
Brasil: Números Atuais e Projeções, acesso: 14/10/2014.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renata Cardillo Homem de Mello

TITULO CAPTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO NA SAÚDE PÚBLICA NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

Os principais motivos que dificultam a contratação, segundo o Cremesp (2007) são: baixa remuneração, falta de plano de
carreira atrativo, carga horária excessiva e a falta de infraestrutura dos hospitais. E mesmo com o aumento de médicos
formados, conforme estudo da USP (2013), a falta desses ainda é uma realidade, principalmente quanto à carência de
algumas especialidades como pediatria e anestesista, situação que está tornando-se comum na saúde pública. Segundo
Chiavenato (2009) as necessidades sociais, de estima e autorrealização exercem um grande peso sobre as necessidades
fisiológicas e de segurança.

OBJETIVOS Identificar e analisar as dificuldades para contrações de médicos na rede pública de saúde na cidade e possíveis soluções.

METODOLOGIA

A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Alguns fatores contribuem para a falta de médicos na rede pública de saúde, como a necessidade de recuperar o tempo e o
capital investido que acabam optando por instituições que oferecem melhores remunerações e condições de trabalho. Em
2014 o piso salarial inicial, conforme a FENAM, é de R$ 10.991,19, enquanto para o servidor publico não ultrapassa R$
3.700,00. É necessário implantar uma nova política salarial para competir no mercado. A localidade da unidade é um fator
determinante na fixação do profissional, alguns não se sujeitam a percorrer longas distancias. A carência de médicos nas
periferias é um grande desafio. A remuneração deveria ser mais atraente. A dificuldade de captar profissionais contribuiu
para prefeitura fazer parcerias com empresas particulares para suprir a falta desses e melhorar as condições de trabalho.
Essas parcerias devem focar em localidades onde o serviço público não consegue fixar os médicos.

REFERENCIAS

Scheffer, Mário, Demografia Médica no Brasil, 2013, CREMESP. O trabalho médico no Estado de São Paulo, 2007, CREMESP.
Mercado de Trabalho Médico no Estado de São Paulo: CREMESP / Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva – UFMG, 2002.
Chiavenato, Idalbeto. Iniciação à administração geral. – 2009 Rede Brasil Atual. Falta de Médicos castiga moradores das
periferias de São Paulo. Disponível, acesso: 14/10/2014. Universidade de São Paulo. Estudantes de Medicina e Médicos no
Brasil: Números Atuais e Projeções, acesso: 14/10/2014.
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1901338 - FABIANO MAGALHÃES DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster 6,5

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Karisa Santiago Nakahata

TITULO Cuidados de enfermagem em pacientes com doenças renais crônicas

INTRODUCAO

As doenças crônicas são doenças de longa duração e progresso lento; são permanentes, deixam incapacidade residual,
causadas por alterações patológicas não reversíveis, requerem treinamento especial do paciente para reabilitação, ou pede-
se que exigem um longo período de supervisão, observação e cuidado(1). A insuficiência renal crônica (IRC), também
denominada doença renal crônica (DRC) é uma enfermidade grave que altera a história de vida daqueles acometidos por
ela(2). A insuficiência renal crônica (IRC), também denominada doença renal crônica é uma enfermidade grave que altera a
história de vida daqueles acometidos por ela. Trata-se de uma doença de progressão geralmente lenta e insidiosa, que
consiste em perda progressiva da funcionalidade renal, cujo resultado é o aparecimento de sinais e sintomas decorrentes da
incapacidade dos rins em manter a homeostasia interna.A consequência direta da dificuldade ou perda da atividade renal se
traduz no acúmulo de líquidos e solutos tóxicos no organismo que repercutem no funcionamento de praticamente todos os
demais órgãos e sistemas corpóreos, ocasionando sinais e sintomas diversos. Fraqueza, mal-estar, fadiga, câimbras,
alteração da coloração da pele, hipertensão arterial, disfunção sexual e pruridos são algumas dessas manifestações(3)

OBJETIVOS Levantar e apresentar os cuidados de enfermagem para pacientes com insuficiência renal crônica

METODOLOGIA
É pesquisa de revisão bibliográfica, com recorte temporal de 2003 à 2013, em língua portuguesa, com consulta as bases de
dados online, com as palavras chave: Doença Crônica, Insuficiência Renal crônica, Cuidados ou intervenções de enfermagem.

RESULTADOS

As intervenções de Enfermagem para o portador de IRC estão baseadas em(3): - Avaliar eletrólitos: São níveis de eletrólitos
séricos, ureia, creatina, proteína transferrina e ferro que devem ser colhidos mensalmente em centros de referência com
pacientes em tratamento hemodialítico. Os dados basais permitem a monetarização das alterações e a avaliação das
prescrições feita para este paciente. - Realizar balanço hídrico: É de grande importância para o paciente, de autonomia do
enfermeiro os registros de ingestão e débitos de líquidos. - Pesar: Verificar diariamente o peso exato para percepção de
alterações entre ganho e perda de peso. - Verificar alimentação: Relacionar a ingesta de Sódio, náuseas, vômitos ou mesmo
anorexia ao portador de IRC.

CONCLUSOES

Para que haja segurança do paciente e qualidade da assistência de enfermagem com pacientes renais crônicos a capacitação
da equipe de enfermagem deve ser realizada de forma permanente, para que se possa oferecer qualidade e segurança ao
paciente, os profissionais de enfermagem por estarem sempre ao lado dos pacientes renais crônicos, mantendo uma estreita
relação com eles, tornam se fundamentais durante o processo de tratamento. A atuação e dedicação destes profissionais
diante as diferentes complicações da patologia compreendem um processo de detecção e rápida intervenção para não piorar
o quadro do paciente, tornando essas ações essências para a garantia de um processo seguro e eficiente. O profissional de
enfermagem por ser embasado em conhecimentos científicos deve utilizar-se de seu papel educador para conscientizar seus
pacientes de suas restrições e atribuições no tratamento, estimulando mudanças no comportamento, prevenindo assim, as
potenciais complicações.

REFERENCIAS Referências: 1. OMS 2. Riella 3. Brunner
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renata Cardillo Homem de Mello

TITULO QUALIDADE DE VIDA x GERAÇÃO Y

INTRODUCAO

Gerar qualidade de vida é um tema em alta entre os gestores, empresas e especializados na área, devido à importância do
bem estar dos colaboradores para a produtividade e ascensão das organizações. Trabalhamos com dois pontos que se
interligam, qualidade de vida e convivência diária, principalmente quando tratamos de grupos com diversas gerações em um
só ambiente, especificamente a Geração Y, constituída de jovens criativos, porém com certa rebeldia. Diante desta ótica
analisamos a necessidade de capacitar gestores motivados que consigam lidar com essas diferenças, a fim de obter os
resultados esperados.

OBJETIVOS
Enfatizar a importância do gestor no processo de qualidade de vida e nortear quanto às possibilidades de ferramentas que
devam ser utilizadas no processo de Qualidade de Vida para a Geração Y, tais como; feedback; reuniões; valorização pela
produtividade, entre outras.

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O grande desafio deste projeto é compreender uma geração nova, singular e produtiva diante de boas práticas no ambiente de
trabalho e demonstrar que o gestor adotando uma nova postura na execução de tarefas do cotidiano, com o envolvimento nas
ações de melhoria na Qualidade de Vida no desenvolvimento de seu trabalho. Após este estudo chegamos à conclusão que a
principal ferramenta é a comunicação, este é o caminho mais rápido e eficiente para alcançar a qualidade de vida para essa
geração, pois estamos lidando com a geração da comunicação e usar essa ferramenta para iniciar o processo de inserção de
qualidade de vida é sem duvida o melhor caminho. Temos a consciência de quão importante é o papel do gestor imediato em
todo o processo de melhoria do ambiente de trabalho, pois sua forma de lidar com seus subordinados, o método de delegar
tarefas e de manter motivada sua equipe é de extrema importância. Finalizamos com a certeza que a mudança de postura do
gestor imediato e as qualidades profissionais dessa geração resultará ambiente de trabalho agradável e produtivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos – Fundamentos básicos. São Paulo: Manole, 2009, 7ª ed.,
pp.121-142. Gerenciamento através das Gerações – Desenvolvimento Organizacional. Revista Info-Line. São Paulo.SP, pp 10
– 15. 2011. Muller, Jéssica e Dewes Fernando, O impacto da inserção da Geração Y no mercado de trabalho – Artigo
Científico – Universo Acadêmico, Taquara, v.5, n.1, jan./dez.2012. OLIVEIRA, Sidnei. Geração Y: p nascimento de uma nova
versão de líderes. São Paulo: Integrare Editora, 2010, 3ª Ed., pp. 70-145 Webgrafia:
http://revistavocerh.abril.com.br/noticia/especiais/conteudo_283592.shtml Acesso dia: 18/03/2011
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TITULO QUALIDADE DE VIDA x GERAÇÃO Y

INTRODUCAO

Gerar qualidade de vida é um tema em alta entre os gestores, empresas e especializados na área, devido à importância do
bem estar dos colaboradores para a produtividade e ascensão das organizações. Trabalhamos com dois pontos que se
interligam, qualidade de vida e convivência diária, principalmente quando tratamos de grupos com diversas gerações em um
só ambiente, especificamente a Geração Y, constituída de jovens criativos, porém com certa rebeldia. Diante desta ótica
analisamos a necessidade de capacitar gestores motivados que consigam lidar com essas diferenças, a fim de obter os
resultados esperados.

OBJETIVOS
Enfatizar a importância do gestor no processo de qualidade de vida e nortear quanto às possibilidades de ferramentas que
devam ser utilizadas no processo de Qualidade de Vida para a Geração Y, tais como; feedback; reuniões; valorização pela
produtividade, entre outras.

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O grande desafio deste projeto é compreender uma geração nova, singular e produtiva diante de boas práticas no ambiente de
trabalho e demonstrar que o gestor adotando uma nova postura na execução de tarefas do cotidiano, com o envolvimento nas
ações de melhoria na Qualidade de Vida no desenvolvimento de seu trabalho. Após este estudo chegamos à conclusão que a
principal ferramenta é a comunicação, este é o caminho mais rápido e eficiente para alcançar a qualidade de vida para essa
geração, pois estamos lidando com a geração da comunicação e usar essa ferramenta para iniciar o processo de inserção de
qualidade de vida é sem duvida o melhor caminho. Temos a consciência de quão importante é o papel do gestor imediato em
todo o processo de melhoria do ambiente de trabalho, pois sua forma de lidar com seus subordinados, o método de delegar
tarefas e de manter motivada sua equipe é de extrema importância. Finalizamos com a certeza que a mudança de postura do
gestor imediato e as qualidades profissionais dessa geração resultará ambiente de trabalho agradável e produtivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos – Fundamentos básicos. São Paulo: Manole, 2009, 7ª ed.,
pp.121-142. Gerenciamento através das Gerações – Desenvolvimento Organizacional. Revista Info-Line. São Paulo.SP, pp 10
– 15. 2011. Muller, Jéssica e Dewes Fernando, O impacto da inserção da Geração Y no mercado de trabalho – Artigo
Científico – Universo Acadêmico, Taquara, v.5, n.1, jan./dez.2012. OLIVEIRA, Sidnei. Geração Y: p nascimento de uma nova
versão de líderes. São Paulo: Integrare Editora, 2010, 3ª Ed., pp. 70-145 Webgrafia:
http://revistavocerh.abril.com.br/noticia/especiais/conteudo_283592.shtml Acesso dia: 18/03/2011
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Roberto de Oliveira Santanna

TITULO O IMPACTO DO TQC NA CONTABILIDADE GERENCIAL

INTRODUCAO

Com o mercado mais competitivo, as empresas preocupam-se com a qualidade dos produtos e seu processo operacional
(produto final, pós venda, etc). O TQC baseia-se na satisfação dos fabricantes e clientes. É uma filosofia administrativa e
empresarial, atuante em todos os setores da empresa. Esse trabalho apresenta o TQC como ferramenta contábil que auxilia
na identificação de falhas nos processos operacionais e mostra sua eficácia no processo de gestão das PME’s refletindo
positivamente nos resultados. Segundo Doutor Armand Feigenbaum, o TQC foi desenvolvido para levar satisfação aos
consumidores. Necessita de um sistema preparado e estrutura para que os funcionários possam colaborar na manutenção e
progresso da qualidade. Conforme Damazio (1998), os Custos da Qualidade abrangem diversas etapas (produção, prevenção,
etc). É necessário controlar gastos, pois ele nunca será zero, sempre existirá a parcela referente a Custos de Produção. Para
Robles (1996), os Sistemas de Custos da Qualidade são planejados em função da integração com o Sistema Contábil e
demais sistemas da empresa. Autores e pesquisadores reconhecem a necessidade de incorporar ao sistema contábil
gerencial, medidas qualitativas não financeiras, cujos indicadores serão baseados na estratégia organizacional para sucesso
na fabricação, comercialização, pesquisa e desenvolvimento, para tanto, é preciso analisar os indicadores internos e externos.
Assim, o TQC pode ser caracterizado como elemento estratégico com papel importantíssimo na Contabilidade Gerencial, para
o controle e diminuição dos custos sem prejudicar a qualidade da produção e gerar satisfação dos colaboradores.

OBJETIVOS
Apresentar motivos que fazem com o que o TQC colabore para o bom funcionamento da organização, e o quanto a
controladoria pode ser impactada com o nível de qualidade dos produtos e serviços.

METODOLOGIA
Pesquisas Qualitativas e Quantitativas por meio de bibliografia de autores renomados, complementados mediante sites
acadêmicos e científicos, revistas sobre o tema.

RESULTADOS O TQC como ferramenta gerencial é fator chave para a tomada de decisão e redutor de custos nas PME’s.

CONCLUSOES

O TQC é uma importante ferramenta na gestão dos negócios, pois identifica os pontos a serem melhorados; o controle sobre
custos, e em consequência afeta positivamente resultados. Conforme Jairo Martins, superintendente geral da Fundação
Nacional da Qualidade, o sucesso das empresas não está relacionado apenas à gestão da qualidade dos processos, mas à
qualidade da gestão. As PME’s perceberam, e sabem que investir na melhoria da qualidade da gestão é essencial para
sobreviver no mercado. Conclui-se que nas PME’s o papel do TQC junto à Contabilidade é essencial para seu crescimento e
melhoria da qualidade da gestão, seja ganhando espaço no mercado por conquistar clientes ao atenderem seus padrões de
qualidade, ou identificando e eliminando gastos desnecessários.

REFERENCIAS

DAMAZIO, Alex. Administrando pela Gestão da Qualidade Total. Rio de Janeiro. Interciência, 1998; JUNIOR, Antônio Robles;
Custos da Qualidade; Editora Atlas; São Paulo, 1996. PADOVEZE, Clovis Luiz; Contabilidade Gerencial; 7ª. Edição; São Paulo;
Editora Atlas, 2010.
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Elizabeth Bohland RODRIGO SILVERIO FERREIRA DA CRUZ; ADRIANA CORTEZ

TITULO Pneumomia verminótica em bezerro: relato de caso

INTRODUCAO

As pneumonias em bezerros representam um problema econômico atribuído ao custo de tratamento e principalmente ao
comprometimento do desenvolvimento corpóreo desses animais e da sua produção. Como principais causas estão os
agentes virais, bacterianos e parasitários. A pneumonia verminótica pelo Dictyocaulus viviparus é pouco diagnosticada pois é
frequentemente confundida com processos bacterianos.

OBJETIVOS Relatar um caso de pneumonia verminótica em um bezerro.

METODOLOGIA

Foi encaminhado ao HOVET (UNISA) um bezerro, Jersey, de aproximadamente 3 meses de idade e 67 kg, com sinais clínicos
de dispneia e ruídos respiratórios. O proprietário relatou que o animal apresentava há 15 dias, dispneia ao mamar, tendo sido
medicado com Sulfadiazina e Trimetropina sem sucesso e posteriormente com enrofloxacina. Apesar dos tratamentos o
animal continuou a apresentar dispneia e ruídos respiratórios. Ao exame físico verificou-se dispneia mista com extensão da
cabeça e pescoço e respiração com a boca aberta, secreção nasal aquosa, translucida e bilateral, tosse seca e respiração
ruidosa. O decúbito agravava o quadro clínico. Outros sinais: taquicardia (70 b.p.m.), taquipnéia (140 m.r.m.) e hipertermia
(40,1ºC). A auscultação pulmonar revelou a presença ruídos e sibilos. A suspeita clínica foi Pneumonia verminótica por
Dictiocaulose, sendo solicitados hemograma completo, determinação de fibrinogênio, exame coproparasitologico com
pesquisa de larvas através do método de Baermann. O animal apresentou leucocitose por linfocitose e discreta neutrofilia e
monocitose. No exame coproparasitológico (técnica de Mac Master) foram encontrados 11.300 opg de Strongyloides sp. No
exame de Baermann foi identificado presença de larvas de Dictyocaullus viviparus, confirmando a suspeita clínica.

RESULTADOS

Diante de tais resultados procedeu-se ao tratamento com amoxidectina por dois dias consecutivos na dose de 0,1mg/kg por
via subcutânea SID, sendo repetido após 15 dias com uma única dose de 0,2 mg/kg, via subcutânea SID. Adicionalmente o
animal recebeu oxigenoterapia por dois dias, antitérmico: dipirona, 25 mg/kg, dose única IV, anti -inflamatório: dexametasona,
7 mg/kg, SID por 3 dias) e antibioticoterapia com enrofloxacina, 5mg/kg, IM, SID por 5 dias,para prevenção de infecção
bacteriana secundária e broncodilatador clembuterol, na dose de 0,8 µg/kg, V.O. BID por 4 dias). No dia seguinte ao início do
tratamento, o bezerro já apresentava melhora do quadro clínico com diminuição da temperatura retal e apetite presente
porém, ainda se mostrava dispneico e taquipneico (64 mpm). Gradualmente foi observada uma melhora progressiva do
quadro clínico com diminuição da frequência respiratória e da dispneia e estabilização da temperatura e da frequência
cardíaca. A alta ocorreu após 11 dias.

CONCLUSOES Ressalta-se a importância do diagnóstico diferencial nos quadros de pneumonia em bezerros.

REFERENCIAS

Gonçalves, R.G.; Kuchembuck, M. R. G.; Curi, P. R.; Chiacchio, S. B.; Almeida, C. T.; Borges, A. S. Diferenciação clínica da
broncopneumonia moderada e grave em bezerros. Ciência Rural, Santa Maria, v.31, n.2, p.263-269, 2001. Silva, M.C.; Barros, R.
R.; Graça, D. L. Surto de dictiocaulose em bovinos no município de Santa Maria, RS, Brasil. Ciência Rural, v.35, n.3, mai-jun,
2005.
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Elizabeth Bohland RODRIGO SILVERIO FERREIRA DA CRUZ; ADRIANA CORTEZ

TITULO Pneumomia verminótica em bezerro: relato de caso

INTRODUCAO

As pneumonias em bezerros representam um problema econômico atribuído ao custo de tratamento e principalmente ao
comprometimento do desenvolvimento corpóreo desses animais e da sua produção. Como principais causas estão os
agentes virais, bacterianos e parasitários. A pneumonia verminótica pelo Dictyocaulus viviparus é pouco diagnosticada pois é
frequentemente confundida com processos bacterianos.

OBJETIVOS Relatar um caso de pneumonia verminótica em um bezerro.

METODOLOGIA

Foi encaminhado ao HOVET (UNISA) um bezerro, Jersey, de aproximadamente 3 meses de idade e 67 kg, com sinais clínicos
de dispneia e ruídos respiratórios. O proprietário relatou que o animal apresentava há 15 dias, dispneia ao mamar, tendo sido
medicado com Sulfadiazina e Trimetropina sem sucesso e posteriormente com enrofloxacina. Apesar dos tratamentos o
animal continuou a apresentar dispneia e ruídos respiratórios. Ao exame físico verificou-se dispneia mista com extensão da
cabeça e pescoço e respiração com a boca aberta, secreção nasal aquosa, translucida e bilateral, tosse seca e respiração
ruidosa. O decúbito agravava o quadro clínico. Outros sinais: taquicardia (70 b.p.m.), taquipnéia (140 m.r.m.) e hipertermia
(40,1ºC). A auscultação pulmonar revelou a presença ruídos e sibilos. A suspeita clínica foi Pneumonia verminótica por
Dictiocaulose, sendo solicitados hemograma completo, determinação de fibrinogênio, exame coproparasitologico com
pesquisa de larvas através do método de Baermann. O animal apresentou leucocitose por linfocitose e discreta neutrofilia e
monocitose. No exame coproparasitológico (técnica de Mac Master) foram encontrados 11.300 opg de Strongyloides sp. No
exame de Baermann foi identificado presença de larvas de Dictyocaullus viviparus, confirmando a suspeita clínica.

RESULTADOS

Diante de tais resultados procedeu-se ao tratamento com amoxidectina por dois dias consecutivos na dose de 0,1mg/kg por
via subcutânea SID, sendo repetido após 15 dias com uma única dose de 0,2 mg/kg, via subcutânea SID. Adicionalmente o
animal recebeu oxigenoterapia por dois dias, antitérmico: dipirona, 25 mg/kg, dose única IV, anti -inflamatório: dexametasona,
7 mg/kg, SID por 3 dias) e antibioticoterapia com enrofloxacina, 5mg/kg, IM, SID por 5 dias,para prevenção de infecção
bacteriana secundária e broncodilatador clembuterol, na dose de 0,8 µg/kg, V.O. BID por 4 dias). No dia seguinte ao início do
tratamento, o bezerro já apresentava melhora do quadro clínico com diminuição da temperatura retal e apetite presente
porém, ainda se mostrava dispneico e taquipneico (64 mpm). Gradualmente foi observada uma melhora progressiva do
quadro clínico com diminuição da frequência respiratória e da dispneia e estabilização da temperatura e da frequência
cardíaca. A alta ocorreu após 11 dias.

CONCLUSOES Ressalta-se a importância do diagnóstico diferencial nos quadros de pneumonia em bezerros.

REFERENCIAS

Gonçalves, R.G.; Kuchembuck, M. R. G.; Curi, P. R.; Chiacchio, S. B.; Almeida, C. T.; Borges, A. S. Diferenciação clínica da
broncopneumonia moderada e grave em bezerros. Ciência Rural, Santa Maria, v.31, n.2, p.263-269, 2001. Silva, M.C.; Barros, R.
R.; Graça, D. L. Surto de dictiocaulose em bovinos no município de Santa Maria, RS, Brasil. Ciência Rural, v.35, n.3, mai-jun,
2005.
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Renata Cardillo Homem de Mello

TITULO O Impacto do Absenteísmo sobre as Equipes de Trabalho

INTRODUCAO
Analisar as causas que levam os profissionais ao absenteísmo e avaliar as circunstancias que os fazem se ausentar das
organizações, e quais os caminhos que o RH busca para diminuir o impacto financeiro e estrutural dentro da organização.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo estudar as causas que levam os profissionais ao absenteísmo e as consequências
financeiras que as empresas podem sofrer. Para maior clareza da nossa intenção, indagamos a seguinte pergunta: Quais as
principais causas que levam os profissionais ao absenteísmo?

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se que uma das principais causas que levam ao absenteísmo além de problemas de saúde, é a falta de motivação
dos profissionais. Os profissionais de RH devem estar atentos para o ambiente de trabalho que oferece.

REFERENCIAS

Marchetti, Van. Absenteísmo e alto tunover: quem são os maiores prejudicados? Administrador.com, 15 de maio de 2013.
Lico, Luis Sérgio. Entrevisto o Absenteísmo tem cura? Disponível em
http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Entrevista/5071/o-absenteismo-tem-cura.html Navarro, Leila. Como fugir do
Absenteísmo
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Renata Cardillo Homem de Mello

TITULO O Impacto do Absenteísmo sobre as Equipes de Trabalho

INTRODUCAO
Analisar as causas que levam os profissionais ao absenteísmo e avaliar as circunstancias que os fazem se ausentar das
organizações, e quais os caminhos que o RH busca para diminuir o impacto financeiro e estrutural dentro da organização.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo estudar as causas que levam os profissionais ao absenteísmo e as consequências
financeiras que as empresas podem sofrer. Para maior clareza da nossa intenção, indagamos a seguinte pergunta: Quais as
principais causas que levam os profissionais ao absenteísmo?

METODOLOGIA

“A fundamentação deste artigo foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído através da revisão literária
em que se estabeleceu o método de pesquisa bibliográfica. O primeiro momento foi de composição da literatura direcionada
ao tema objeto de estudo, depois iniciamos a leitura e análise, comparando os diferentes pensamentos dos autores.
Definimos três autores para amparar e influenciar a abordagem, então iniciamos a escrita do texto que seguiu a linha
comparativa reflexiva, em que estabelecemos um diálogo entre nós: teóricos e autor do artigo.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se que uma das principais causas que levam ao absenteísmo além de problemas de saúde, é a falta de motivação
dos profissionais. Os profissionais de RH devem estar atentos para o ambiente de trabalho que oferece.

REFERENCIAS

Marchetti, Van. Absenteísmo e alto tunover: quem são os maiores prejudicados? Administrador.com, 15 de maio de 2013.
Lico, Luis Sérgio. Entrevisto o Absenteísmo tem cura? Disponível em
http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Entrevista/5071/o-absenteismo-tem-cura.html Navarro, Leila. Como fugir do
Absenteísmo
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Guaracy Carlos da Silveira

TITULO Subcultura - Hip Hop

INTRODUCAO

A ciência do estudo do Comportamento do Consumidor tem sido um dos pilares dos estudos empíricos do marketing e da
aplicação prática de inovações no processo de venda. O presente estudo busca verificar a adequação do composto de
marketing a uma variável comportamental do consumo. Especificamente, a vertente que observa as chamadas Influências
Situacionais sobre o consumo.

OBJETIVOS
Estudo exploratório, busca constatar se existem ajustes no composto de marketing, especificamente no tocante ao Ponto de
Venda, com intuito de criar Valor através da apropriação de elementos característicos de uma dada subcultura, aplicando-os
em todo composto comunicacional e mercadológico de determinada loja.

METODOLOGIA

O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte buscava-se verificar a possibilidade de classificar o comportamento
de consumo segundo gosto musical como pertencentes a uma subcultura. Para tanto utilizou-se de levantamento
bibliográfico para definição de subcultura e características de pertencentes a determinado grupo (ou tribo) musical. No
presente estudo optou-se por analisar o estilo Hip-hop. Na segunda, parte realizou-se uma análise de Ponto de Venda
buscando constatar a apropriação dos elementos de dada subcultura por parte do marketing e sua utilização na ambientação
da loja, treinamento e postura de funcionários e composto de comunicação. Nesta etapa utilizou-se de Pesquisa Descritiva
Não Estruturada nas modalidades Observação e Entrevista. No presente estudo foi analisado o estabelecimento Symbol

RESULTADOS

Relativo ao primeiro aspecto do estudo, constatou-se que SIM, é totalmente viável a criação de tipologias de consumo
baseadas no gosto musical. Ou seja, pode-se considerar o Hip-hop subcultura pois possui todos os elementos característicos
de uma como: valores, crenças, mitos, rituais, como por exemplo seus eventos onde se encontram para participar de
momentos próprios do hip-hop, como o graffiti e o breakdancing, ou até mesmo seu estilo característico de se vestir. Relativo
ao segundo aspecto do estudo constatou-se SIM a apropriação de elementos da subcultura, sendo utilizados no ponto de
venda, para o fortalecimento dos vínculos com o consumidor. Criando empatia, e consequentemente mais valor, e decorrente
disto a efetiva venda. Como foi observado por exemplo na ambientação musical e vestimentas dos vendedores

CONCLUSOES

O estudo do Comportamento do Consumidor, área nova e instigante, está ainda em consolidação como ciência,
especialmente no tocante a aspectos situacionais. O presente estudo tem caráter exploratório, especialmente se considerado
que nós alunos ainda não tivemos a disciplina de Metodologia Científica. Sendo assim, conclusões sem o devido
embasamento podem caracterizar-se como precipitadas. Por hora o que constatamos é a existência da utilização de
elementos de subcultura por parte do Marketing no PDV, ficando relegada para estudos futuros a análise de sua Eficácia.

REFERENCIAS

GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 4. ed. São Paulo, Pioneira : Thomson Learning, 2011. KARSAKLIAN, E.
Comportamento do consumidor. São Paulo : Atlas, 2000. UNDERHILL. Paco. Vamos as compras. A ciência do consumo nos
mercados globais. São Paulo. Campus 2009.
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TITULO O IMPACTO DAS LESÕES OCUPACIONAIS NA ENFERMAGEM VISANDO A PREVENÇÃO

INTRODUCAO

Entre os trabalhadores da área da saúde, os profissionais de enfermagem são os que mais estão expostos a riscos variados,
devido ao seu contato continuo e direto com os pacientes em virtude da rotina profissional. O estudo do impacto de trabalho
na saúde tem uma grande importância para a enfermagem e outras profissões de saúde, pois tratam da interferência e da
qualidade de vida dos indivíduos.

OBJETIVOS
O estudo teve como objetivo pesquisar na literatura os principais riscos ocupacionais a que estão expostos os trabalhadores
de enfermagem e descrever medidas preventivas para reduzir tais acidentes na equipe de enfermagem.

METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão da literatura. Para composição da amostra foram utilizados os
seguintes descritores: “acidentes de trabalho”, “riscos ocupacionais” “enfermagem”. Como resultado da pesquisa
bibliográfica, foram localizados 117 materiais bibliográficos, selecionado 24, mas somente 15 materiais atenderam aos
critérios estabelecidos para a pesquisa, sendo esta a amostra de estudo.

RESULTADOS

A enfermagem está exposta e vivência durante a sua jornada de trabalho diversos riscos, que ocorrerem através das
condições do ambiente ou processo operacional. Podendo ser causados por fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos,
ergonômicos e psicossociais, que podem ocasionar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Sendo mais evidenciados
os riscos biológicos, devido a sua constante manipulação com agulhas, bisturis, cateteres intravenosos. Tendo como principal
fator associado o reencape de agulhas e descarte inapropriado. Segundo o SCHMOELLER (2011), em relação à sobrecarga de
trabalho os estudos indicaram como responsáveis pelo desgaste dos profissionais, influenciando a ocorrência de acidentes
de trabalho e os problemas de saúde. Para recuperação do desgaste é importante o desenvolvimento de estratégias de
prevenção relacionadas ao ambiente do trabalhador como: descanso, refeições, busca de melhores condições de trabalho,
aumento da remuneração, maiores benefícios e investimentos na educação continuada.

CONCLUSOES
É necessário à inserção de medidas voltadas ao cuidado com o profissional promovendo um melhor ambiente ao trabalhador
e elaborar um programa de educação continuada para todos os profissionais, evitando os trabalhadores aos riscos
ocupacionais, além de garantir a saúde do trabalhador e uma boa qualidade na assistência ao cliente.

REFERENCIAS

Referências: Schmoeller R, Trindade LL, Neis MB, Gelbcke FL, Pires DEP. Cargas de trabalho e condições de trabalho da
enfermagem: revisão integrativa. Rev Gaúcha Enferm,., Porto Alegre (RS) 2011 jun;32 (2): 368-77 Marziale MHP, Rodrigues
CM. A produção cientifica sobre os acidentes de trabalho com material perfurocortante entre trabalhadores de enfermagem.
Rev Latino-am Enfermagem 2002 julho- agosto; 10 (4): 571-7 Oliveira BAC, Kluthcovsky AGC, Kluthcovsky FA. Estudo sobre a
ocorrência de acidentes de trabalho com material biológico em profissionais de enfermagem de um hospital. Cogitare Enferm
2008 Jan/Mar; 13 (2): 194-205
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TITULO Espaço e Poder na cidade de São Paulo: o bairro do Pari em 1910

INTRODUCAO

A cidade de São Paulo na década de 1910 é marcada por constantes mudanças físicas e sociais que reordenam sua geografia
urbana. Para entendermos como a cidade se tornou o que é hoje precisamos voltar ao passado e procurar por suas origens e
a partir daí traçar um paralelo com o momento atual da cidade. O estudo parte da troca de cartas Maximiliano Medina e Esther
Figueiredo, cujos indícios apontam a cidade e suas transformações como temas de interesses, pois dos conteúdos das cartas
inferimos sobre o momento social, econômico, político e cultural em que viviam, mas, sobretudo o geográfico

OBJETIVOS
Como objetivos pretendemos, a partir do conceito de Geografia Urbana, entender o bairro no contexto em que as cartas para
Esther foram escritas e quais eram as relações de poder que emanavam deste espaço no período delimitado, assim como
compara-lo com o presente em relação às mudanças espaciais e de poder que implicam o estudo do espaço geográfico.

METODOLOGIA

O método da pesquisa partiu da documentação epistolar como processo delimitador do espaço geográfico, estudado a partir
da consulta em arquivos que preservam a memória geográfica da cidade como o Arquivo do Município de São Paulo, no qual
se encontram mapas históricos da cidade, das ruas e construções. O método implica em incursões locais, possibilitadas pela
pesquisa de campo como recurso para a reunião de dados e registros sobre o bairro, considerado uma dos mais antigos da
cidade e menores em extensão.

RESULTADOS

O estudo parte da troca de cartas Maximiliano Medina e Esther Figueiredo, cujos indícios apontam a cidade e suas
transformações como temas de interesses, pois dos conteúdos das cartas inferimos sobre o momento social, econômico,
político e cultural em que viviam, mas, sobretudo o geográfico. Os endereços evidenciam o Pari, no período, um bairro
operário, que concentrava uma população significativa de trabalhadores imigrantes. A indicação de que o endereço era um
“sobrado”, escrito nos envelopes e cartões, permite considerar uma longa permanência da família no local, ou seja, não se
tratava de imigrantes e trabalhadores, ao contrário, permitem supor que eram residentes antigos. No contexto, o Pari passava
por uma revitalização urbana, inclusive, como parte do que a historiografia considera como higienização da cidade. É desse
tipo de fonte que iniciamos nossa pesquisa.

CONCLUSOES
Como conclusões parciais, é possível considerar que o estudo da geografia urbana é de interesse tanto para a formação em
licenciatura, quanto para o entendimento das condições sociais de transformação dos espaços e das relações de poder
geopolítico estabelecido.

REFERENCIAS
CAMARGO, A.M.Almeida, SÃO PAULO: UMA VIAGEM NO TEMPO . São Paulo: CIEE, 2005. 220 p. DEAN, Warren, A
INDUSTRIALIZAÇÃO DE SÃO PAULO, São Paulo, Universidade de São Paulo, p.p 1 - 88. REIS FILHO, Nestor Goulart, ALGUMAS
EXPERIÊNCIAS URBANÍSTICAS DO INÍCIO DA REPÚBLICA : 1890-1920, São Paulo,Universidade de São Paulo,1994, 62 p.
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TITULO O Sentimento como Informação: gênero e história nas cartas de Maximiliano Medina. Um estudo de escrita epistolar (1910)

INTRODUCAO

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a masculinidade a partir do conjunto documental formado pelas cartas
escritas por Maximiliano Medina para aquela que viria a ser sua esposa Esther Figueiredo no intervalo de 1910 a 1919. A
execução de tal pesquisa encontra justificativa nas perspectivas propostas pela história do sentimento como campo de
estudo capaz de informar sobre a constituição de identidades sociais. Relativamente recente para a maioria dos
historiadores, esse campo permite o uso de documentação diversa como fonte histórica a exemplo de correspondências, a
qual expande o campo historiográfico ampliando assim as possibilidades de entendimento de relações, suas praticas e
representações em diferentes contextos.

OBJETIVOS

Nesse sentido tal estudo tem como objetivo apreender à representação que Naninho – como assina as cartas – faz do que é
ser homem, ou seja, o estudo busca apreender aspectos representativos da masculinidade nos enunciados do conjunto
documental citado. Também objetiva-se apreender quais desses aspectos estão de acordo com o ideal de masculinidade do
período e aqueles que fogem a essa regra.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento desta pesquisa, partiu-se do levantamento bibliográfico em torno das relações de gênero, em
específico, no que se refere à masculinidade, assim como do uso da escrita epistolar como fonte para a pesquisa em história.
O conjunto documental em questão oferece múltiplos aspectos de interesse histórico. Escritas entre 1910 e 1919 em
resposta as que recebia de Esther, eram postadas na cidade de São Carlos, interior de São Paulo remetidas a cidade de São
Paulo, Capital. Por se achar estudando no interior de São Paulo, possivelmente na Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Maximiliano assumia um cargo na Directoria de Industria Animal, da Estação Zootechnica “Dr Padua Salles”, na
cidade de São Carlos as cartas para Esther vão além da linguagem tradicional, presente em cartas de amor, com frases feitas,
emocionadas e apaixonadas, mas relatam acontecimentos do cotidiano, relações sociais estabelecidas no convívio com
familiares e amigos, ambiente de trabalho, doenças, mortes, assim como relações de gênero, implícitas nos ajustes do
relacionamento amoroso que levou ao casamento celebrado supostamente entre o ano 1916 e 1917.

RESULTADOS

CONCLUSOES

A análise parcial das cartas permite considerar que Maximiliano era um homem apaixonado, elegante, sensível, dotado de um
refinamento que o diferenciava, mas também revela posicionamentos que delimitavam hierarquicamente as relações de
gênero implicadas na dominação do masculino, portanto, em consonância com os valores sociais vigentes à época e
preconizados pela elite paulista do período, da qual era representante.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. . Máquina de fazer machos: gênero e práticas culturais, desafio para o encontro das diferenças.
In: Ivana Guilherme Simili. (Org.). Corpo, Gênero e Sexualidade. 1ed. Maringá: Eduem, 2011, v. 1, p. 37-47. MARTINS, A. P. V. .
Apresentação. História. Questões e Debates, v. 59, 2013. p. 7-9. PESAVENTO, S. J. . Sensibilidades: escrita e leitura da alma.
In: _______; Langue, Frédérique. (Org.). Sensibilidades na história: memórias singulares e identidades sociais. 1 ed. Porto
Alegre: UFRGS, 2007. p. 9-21.
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TITULO Sacerdotisas de Afrodite: uma nova visão sobre as seguidoras de Afrodite

INTRODUCAO
Essa pesquisa recupera, no âmbito da História Antiga Ocidental, as sacerdotisas da deusa Afrodite. A problemática de
pesquisa implica considerar qual a representação das sacerdotisas de Afrodite no mundo antigo? De que maneira elas
evocam a condição das mulheres na antiguidade?

OBJETIVOS
Nesse sentido, a presente pesquisa visa atingir os seguintes objetivos: identificar as representações que a historiografia
aponta em relação às sacerdotisas de Afrodite, assim como caracterizar essas mulheres na sociedade antiga.

METODOLOGIA
Como metodologia de pesquisa, o estudo, nessa fase, encontra respaldo no método bibliográfico, isto é, a partir da consulta
de publicações que tratam o tema.

RESULTADOS

Sendo venerada e considerada a protetora das prostitutas sagradas. As prostitutas sagradas surgiram em um período
matriarcal, mulheres que carregavam o prazer, a espiritualidade e a paixão, características marcantes da deusa. Sendo as
prostitutas, mulheres que iniciavam o jovem rapaz a vida sexual, e levavam virtualidade e alegria aos homens. Muitas apenas
se prostituíam para levar fundos aos templos da deusa. Eram treinadas para levarem o amor e o sexo aos seus clientes. E
quando se fala em Afrodite vem o pensamento de uma deusa fútil e vingativa, e essa análise busca mostrar não só esse lado.
As mulheres não pensavam na deusa dessa forma, elas acreditavam em uma deusa que transmitia o amor, esperança e
fertilidade, tendo muitos rituais de fertilidade para a prosperidade das colheitas. E através desse pensamento, levavam os
homens a um encontro espiritual em orgias em nome da deusa Afrodite. Essa análise, permite concluir quão importante era o
pensamento e a crença que essas Sacerdotisas tinham na deusa Afrodite e sua importância na história.

CONCLUSOES

Afrodite sendo uma das mais poderosas deusas do olimpo, podendo levar os mesmos sentimentos de amor para deuses e
mortais. Sendo venerada e considerada a protetora das prostitutas sagradas. As prostitutas sagradas surgiram em um
período matriarcal da Grécia, mulheres que carregavam o prazer, a espiritualidade e a paixão, características marcantes da
deusa. E através desse pensamento, levavam os homens a um encontro espiritual em orgias em nome da deusa Afrodite.

REFERENCIAS

BULFINCH, Thomas. O livro da Mitologia: Histórias de Deuses e Heróis. São Paulo: Martin Claret, 2006. FUNARI, Pedro Paulo.
Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2002. QUALLS-CORBETT, NANCY. A prostituta Sagrada :a face eterna do feminino. São
Paulo: PAULUS, 2010. ROBLES, Martha. Mulheres, Mitos e Deusas: o feminino através do temp. São Paulo: Aleph, 2006.
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TITULO PROJETO INTREGRADOR III- CONTAMINAÇÃO DO SUCO ADES

INTRODUCAO Objeto de estudo para resolução de um problema: O impacto da contaminação no produto ADES.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas provavéis.Contaminação do suco Ades, valorização
da sua imagem perante o seu público alvo e para que não ocorram novamente os erros foi decidido fazer uma análise do plano
de Marketing e mantê-lo atualizado onde deve conter as principais ações que devem ser observadas: Monitoramento
(ANVISA) e controle dos riscos, para saber se as políticas e procedimentos adequados estão sendo seguidos, assim
minimizar cada um dos possíveis riscos.

METODOLOGIA

Segundo Gil (1999, p.43) “A pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores”. Através da pesquisa exploratória com caráter qualitativo, realizando pesquisas bibliográficas, enriquecida com
informações do site da empresa, noticiários tais como: (revistas veja diário oficial de SP).

RESULTADOS

A ferramenta 5W2H, conforme descreve WERKEMA (1995) permite-se estabelecer um plano de ação, no qual se resume a um
conjunto de contramedidas com objetivo de bloquear as causas fundamentais. Para cada contramedida constante no plano
de ação, deverá ser definido o “5W2H”. Ação 1: Segundo Chase (1980) “Observa que a pesquisa em gestão da produção era
dominada pela aplicação abstrata de técnicas, raramente envolvia estudos empíricos e assim, era de pouca utilidade para os
gerentes de produção”. Ação 2: De acordo com Casals (1997) “Inúmeras razões e situações estimulam uma organização a
fazer a gestão pela qualidade”. Ação 3: Segundo Nascimento (1993) “O processo de treinamento proporciona, em termos de
segmentos empresariais, os seguintes benefícios: Aperfeiçoamento de colaboradores e melhoria dos padrões profissionais
dos treinados, aprimoramento dos produtos ou serviços produzidos, e economia de custos pela eliminação dos erros na
execução no trabalho.”

CONCLUSOES
A empresa deve manter e monitorar a limpeza das máquinas, do ambiente organizacional e dos funcionários, avaliando de
forma qualitativa os processos para que sejam regulares para a garantia e segurança do consumidor e benefícios
administrativos e capitalistas da empresa.

REFERENCIAS Para Kotler (2007, p.6); Marketing Essencial: Conceitos, estratégias e casos.
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TITULO PROJETO INTREGRADOR III- CONTAMINAÇÃO DO SUCO ADES

INTRODUCAO Objeto de estudo para resolução de um problema: O impacto da contaminação no produto ADES.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas provavéis.Contaminação do suco Ades, valorização
da sua imagem perante o seu público alvo e para que não ocorram novamente os erros foi decidido fazer uma análise do plano
de Marketing e mantê-lo atualizado onde deve conter as principais ações que devem ser observadas: Monitoramento
(ANVISA) e controle dos riscos, para saber se as políticas e procedimentos adequados estão sendo seguidos, assim
minimizar cada um dos possíveis riscos.

METODOLOGIA

Segundo Gil (1999, p.43) “A pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores”. Através da pesquisa exploratória com caráter qualitativo, realizando pesquisas bibliográficas, enriquecida com
informações do site da empresa, noticiários tais como: (revistas veja diário oficial de SP).

RESULTADOS

A ferramenta 5W2H, conforme descreve WERKEMA (1995) permite-se estabelecer um plano de ação, no qual se resume a um
conjunto de contramedidas com objetivo de bloquear as causas fundamentais. Para cada contramedida constante no plano
de ação, deverá ser definido o “5W2H”. Ação 1: Segundo Chase (1980) “Observa que a pesquisa em gestão da produção era
dominada pela aplicação abstrata de técnicas, raramente envolvia estudos empíricos e assim, era de pouca utilidade para os
gerentes de produção”. Ação 2: De acordo com Casals (1997) “Inúmeras razões e situações estimulam uma organização a
fazer a gestão pela qualidade”. Ação 3: Segundo Nascimento (1993) “O processo de treinamento proporciona, em termos de
segmentos empresariais, os seguintes benefícios: Aperfeiçoamento de colaboradores e melhoria dos padrões profissionais
dos treinados, aprimoramento dos produtos ou serviços produzidos, e economia de custos pela eliminação dos erros na
execução no trabalho.”

CONCLUSOES
A empresa deve manter e monitorar a limpeza das máquinas, do ambiente organizacional e dos funcionários, avaliando de
forma qualitativa os processos para que sejam regulares para a garantia e segurança do consumidor e benefícios
administrativos e capitalistas da empresa.

REFERENCIAS Para Kotler (2007, p.6); Marketing Essencial: Conceitos, estratégias e casos.
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TITULO PROJETO INTREGRADOR III- CONTAMINAÇÃO DO SUCO ADES

INTRODUCAO Objeto de estudo para resolução de um problema: O impacto da contaminação no produto ADES.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas provavéis.Contaminação do suco Ades, valorização
da sua imagem perante o seu público alvo e para que não ocorram novamente os erros foi decidido fazer uma análise do plano
de Marketing e mantê-lo atualizado onde deve conter as principais ações que devem ser observadas: Monitoramento
(ANVISA) e controle dos riscos, para saber se as políticas e procedimentos adequados estão sendo seguidos, assim
minimizar cada um dos possíveis riscos.

METODOLOGIA

Segundo Gil (1999, p.43) “A pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores”. Através da pesquisa exploratória com caráter qualitativo, realizando pesquisas bibliográficas, enriquecida com
informações do site da empresa, noticiários tais como: (revistas veja diário oficial de SP).

RESULTADOS

A ferramenta 5W2H, conforme descreve WERKEMA (1995) permite-se estabelecer um plano de ação, no qual se resume a um
conjunto de contramedidas com objetivo de bloquear as causas fundamentais. Para cada contramedida constante no plano
de ação, deverá ser definido o “5W2H”. Ação 1: Segundo Chase (1980) “Observa que a pesquisa em gestão da produção era
dominada pela aplicação abstrata de técnicas, raramente envolvia estudos empíricos e assim, era de pouca utilidade para os
gerentes de produção”. Ação 2: De acordo com Casals (1997) “Inúmeras razões e situações estimulam uma organização a
fazer a gestão pela qualidade”. Ação 3: Segundo Nascimento (1993) “O processo de treinamento proporciona, em termos de
segmentos empresariais, os seguintes benefícios: Aperfeiçoamento de colaboradores e melhoria dos padrões profissionais
dos treinados, aprimoramento dos produtos ou serviços produzidos, e economia de custos pela eliminação dos erros na
execução no trabalho.”

CONCLUSOES
A empresa deve manter e monitorar a limpeza das máquinas, do ambiente organizacional e dos funcionários, avaliando de
forma qualitativa os processos para que sejam regulares para a garantia e segurança do consumidor e benefícios
administrativos e capitalistas da empresa.

REFERENCIAS Para Kotler (2007, p.6); Marketing Essencial: Conceitos, estratégias e casos.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO PROJETO INTREGRADOR III- CONTAMINAÇÃO DO SUCO ADES

INTRODUCAO Objeto de estudo para resolução de um problema: O impacto da contaminação no produto ADES.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas provavéis.Contaminação do suco Ades, valorização
da sua imagem perante o seu público alvo e para que não ocorram novamente os erros foi decidido fazer uma análise do plano
de Marketing e mantê-lo atualizado onde deve conter as principais ações que devem ser observadas: Monitoramento
(ANVISA) e controle dos riscos, para saber se as políticas e procedimentos adequados estão sendo seguidos, assim
minimizar cada um dos possíveis riscos.

METODOLOGIA

Segundo Gil (1999, p.43) “A pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores”. Através da pesquisa exploratória com caráter qualitativo, realizando pesquisas bibliográficas, enriquecida com
informações do site da empresa, noticiários tais como: (revistas veja diário oficial de SP).

RESULTADOS

A ferramenta 5W2H, conforme descreve WERKEMA (1995) permite-se estabelecer um plano de ação, no qual se resume a um
conjunto de contramedidas com objetivo de bloquear as causas fundamentais. Para cada contramedida constante no plano
de ação, deverá ser definido o “5W2H”. Ação 1: Segundo Chase (1980) “Observa que a pesquisa em gestão da produção era
dominada pela aplicação abstrata de técnicas, raramente envolvia estudos empíricos e assim, era de pouca utilidade para os
gerentes de produção”. Ação 2: De acordo com Casals (1997) “Inúmeras razões e situações estimulam uma organização a
fazer a gestão pela qualidade”. Ação 3: Segundo Nascimento (1993) “O processo de treinamento proporciona, em termos de
segmentos empresariais, os seguintes benefícios: Aperfeiçoamento de colaboradores e melhoria dos padrões profissionais
dos treinados, aprimoramento dos produtos ou serviços produzidos, e economia de custos pela eliminação dos erros na
execução no trabalho.”

CONCLUSOES
A empresa deve manter e monitorar a limpeza das máquinas, do ambiente organizacional e dos funcionários, avaliando de
forma qualitativa os processos para que sejam regulares para a garantia e segurança do consumidor e benefícios
administrativos e capitalistas da empresa.

REFERENCIAS Para Kotler (2007, p.6); Marketing Essencial: Conceitos, estratégias e casos.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO PROJETO INTREGRADOR III- CONTAMINAÇÃO DO SUCO ADES

INTRODUCAO Objeto de estudo para resolução de um problema: O impacto da contaminação no produto ADES.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Trazer a resolução do problema solucionando as causas provavéis.Contaminação do suco Ades, valorização
da sua imagem perante o seu público alvo e para que não ocorram novamente os erros foi decidido fazer uma análise do plano
de Marketing e mantê-lo atualizado onde deve conter as principais ações que devem ser observadas: Monitoramento
(ANVISA) e controle dos riscos, para saber se as políticas e procedimentos adequados estão sendo seguidos, assim
minimizar cada um dos possíveis riscos.

METODOLOGIA

Segundo Gil (1999, p.43) “A pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores”. Através da pesquisa exploratória com caráter qualitativo, realizando pesquisas bibliográficas, enriquecida com
informações do site da empresa, noticiários tais como: (revistas veja diário oficial de SP).

RESULTADOS

A ferramenta 5W2H, conforme descreve WERKEMA (1995) permite-se estabelecer um plano de ação, no qual se resume a um
conjunto de contramedidas com objetivo de bloquear as causas fundamentais. Para cada contramedida constante no plano
de ação, deverá ser definido o “5W2H”. Ação 1: Segundo Chase (1980) “Observa que a pesquisa em gestão da produção era
dominada pela aplicação abstrata de técnicas, raramente envolvia estudos empíricos e assim, era de pouca utilidade para os
gerentes de produção”. Ação 2: De acordo com Casals (1997) “Inúmeras razões e situações estimulam uma organização a
fazer a gestão pela qualidade”. Ação 3: Segundo Nascimento (1993) “O processo de treinamento proporciona, em termos de
segmentos empresariais, os seguintes benefícios: Aperfeiçoamento de colaboradores e melhoria dos padrões profissionais
dos treinados, aprimoramento dos produtos ou serviços produzidos, e economia de custos pela eliminação dos erros na
execução no trabalho.”

CONCLUSOES
A empresa deve manter e monitorar a limpeza das máquinas, do ambiente organizacional e dos funcionários, avaliando de
forma qualitativa os processos para que sejam regulares para a garantia e segurança do consumidor e benefícios
administrativos e capitalistas da empresa.

REFERENCIAS Para Kotler (2007, p.6); Marketing Essencial: Conceitos, estratégias e casos.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Aceitação de produto no varejo -Fleischeggs

INTRODUCAO

Atualmente para se destacar no mercado cada vez mais competitivo e acirrado, é necessário inovar, promover mudanças e
desenvolvimento econômico. Este trabalho acadêmico discorre da inovação de mercado e a importância de se investir em um
produto ainda pouco divulgado. Visando isto, o projeto foi criado para estudar e solucionar este problema, como o encontrado
na Fleischmann: Aceitação da linha Fleischeggs no varejo.

OBJETIVOS
Objetivo geral: promover o lançamento do produto em menor quantidade, uma embalagem stand up pouch. Objetivo
específico: adentrar em um novo nicho de mercado e se tornar referência no segmento após o sucesso do lançamento.

METODOLOGIA

Para desenvolvimento do projeto integrador utilizamos a pesquisa exploratória com análise qualitativa, pois é o primeiro
contato com o assunto, ou seja, não se tem todos os dados necessários e é de desconhecimento o assunto estudado.
Segundo Marconi; Lakatos (2002), As pesquisas exploratórias que diz respeito de uma das características da pesquisa,
podendo até enquadrar-se como um dos primeiros passos de uma pesquisa, que é de acordo com o autor a exploração
técnica, sistemática e exata, onde o pesquisador baseia-se em estudos já realizados por teóricos anteriores e pesquisas, a fim
ter a certeza do método a ser trabalhado e se realmente está com delineamento correto.

RESULTADOS

Logo abaixo cita - se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1ª Implantação da Ferramenta CRM Será criada uma
campanha de marketing para divulgar o produto através de peças Publicitárias, tais como: cartaz, e-mail marketing, panfletos
informativos além da mídia televisiva Uma pesquisa de Mercado junto às informações passadas pela empresa guiará o
trabalho que visa obter sucesso. . 2ª – Implantação da Campanha de Marketing De acordo com especialistas, deve haver
maior exposição e conhecimento das qualidades nutricionais e benefícios do ovo já que um dos grandes motivos do baixo
consumo de ovos também se deve ao fato de que o mesmo viria a trazer prejuízos à saúde por este motivo, a campanha será
direcionada para o trade. Nas peças sempre que possível deverá conter informações mais técnicas sobre o produto onde a
segurança alimentar deve ser ressaltada.•. 3ª Ações Pontuais no PDV Serão efetuadas demonstrações/ degustações do
produto, lançando no mercado uma versão em proporções menores em novas embalagens stand-up com preço atrativo para
o varejo, oferecendo produtos que trazem benefícios facilitando ainda mais o dia á dia do consumidor.

CONCLUSOES

A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, firma-se que a inovar é um fator decisivo no novo
cenário competitivo onde as indústrias brasileira de alimentos têm conseguido algumas conquistas que indicam claramente
que esta atividade de pasteurização no país vem seguindo a tendência internacional de buscar novos desenvolvimentos e
inovações vinculando mercado com rentabilidade.

REFERENCIAS MARCONI, M.A; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Aceitação de produto no varejo -Fleischeggs

INTRODUCAO

Atualmente para se destacar no mercado cada vez mais competitivo e acirrado, é necessário inovar, promover mudanças e
desenvolvimento econômico. Este trabalho acadêmico discorre da inovação de mercado e a importância de se investir em um
produto ainda pouco divulgado. Visando isto, o projeto foi criado para estudar e solucionar este problema, como o encontrado
na Fleischmann: Aceitação da linha Fleischeggs no varejo.

OBJETIVOS
Objetivo geral: promover o lançamento do produto em menor quantidade, uma embalagem stand up pouch. Objetivo
específico: adentrar em um novo nicho de mercado e se tornar referência no segmento após o sucesso do lançamento.

METODOLOGIA

Para desenvolvimento do projeto integrador utilizamos a pesquisa exploratória com análise qualitativa, pois é o primeiro
contato com o assunto, ou seja, não se tem todos os dados necessários e é de desconhecimento o assunto estudado.
Segundo Marconi; Lakatos (2002), As pesquisas exploratórias que diz respeito de uma das características da pesquisa,
podendo até enquadrar-se como um dos primeiros passos de uma pesquisa, que é de acordo com o autor a exploração
técnica, sistemática e exata, onde o pesquisador baseia-se em estudos já realizados por teóricos anteriores e pesquisas, a fim
ter a certeza do método a ser trabalhado e se realmente está com delineamento correto.

RESULTADOS

Logo abaixo cita - se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1ª Implantação da Ferramenta CRM Será criada uma
campanha de marketing para divulgar o produto através de peças Publicitárias, tais como: cartaz, e-mail marketing, panfletos
informativos além da mídia televisiva Uma pesquisa de Mercado junto às informações passadas pela empresa guiará o
trabalho que visa obter sucesso. . 2ª – Implantação da Campanha de Marketing De acordo com especialistas, deve haver
maior exposição e conhecimento das qualidades nutricionais e benefícios do ovo já que um dos grandes motivos do baixo
consumo de ovos também se deve ao fato de que o mesmo viria a trazer prejuízos à saúde por este motivo, a campanha será
direcionada para o trade. Nas peças sempre que possível deverá conter informações mais técnicas sobre o produto onde a
segurança alimentar deve ser ressaltada.•. 3ª Ações Pontuais no PDV Serão efetuadas demonstrações/ degustações do
produto, lançando no mercado uma versão em proporções menores em novas embalagens stand-up com preço atrativo para
o varejo, oferecendo produtos que trazem benefícios facilitando ainda mais o dia á dia do consumidor.

CONCLUSOES

A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, firma-se que a inovar é um fator decisivo no novo
cenário competitivo onde as indústrias brasileira de alimentos têm conseguido algumas conquistas que indicam claramente
que esta atividade de pasteurização no país vem seguindo a tendência internacional de buscar novos desenvolvimentos e
inovações vinculando mercado com rentabilidade.

REFERENCIAS MARCONI, M.A; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Aceitação de produto no varejo -Fleischeggs

INTRODUCAO

Atualmente para se destacar no mercado cada vez mais competitivo e acirrado, é necessário inovar, promover mudanças e
desenvolvimento econômico. Este trabalho acadêmico discorre da inovação de mercado e a importância de se investir em um
produto ainda pouco divulgado. Visando isto, o projeto foi criado para estudar e solucionar este problema, como o encontrado
na Fleischmann: Aceitação da linha Fleischeggs no varejo.

OBJETIVOS
Objetivo geral: promover o lançamento do produto em menor quantidade, uma embalagem stand up pouch. Objetivo
específico: adentrar em um novo nicho de mercado e se tornar referência no segmento após o sucesso do lançamento.

METODOLOGIA

Para desenvolvimento do projeto integrador utilizamos a pesquisa exploratória com análise qualitativa, pois é o primeiro
contato com o assunto, ou seja, não se tem todos os dados necessários e é de desconhecimento o assunto estudado.
Segundo Marconi; Lakatos (2002), As pesquisas exploratórias que diz respeito de uma das características da pesquisa,
podendo até enquadrar-se como um dos primeiros passos de uma pesquisa, que é de acordo com o autor a exploração
técnica, sistemática e exata, onde o pesquisador baseia-se em estudos já realizados por teóricos anteriores e pesquisas, a fim
ter a certeza do método a ser trabalhado e se realmente está com delineamento correto.

RESULTADOS

Logo abaixo cita - se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1ª Implantação da Ferramenta CRM Será criada uma
campanha de marketing para divulgar o produto através de peças Publicitárias, tais como: cartaz, e-mail marketing, panfletos
informativos além da mídia televisiva Uma pesquisa de Mercado junto às informações passadas pela empresa guiará o
trabalho que visa obter sucesso. . 2ª – Implantação da Campanha de Marketing De acordo com especialistas, deve haver
maior exposição e conhecimento das qualidades nutricionais e benefícios do ovo já que um dos grandes motivos do baixo
consumo de ovos também se deve ao fato de que o mesmo viria a trazer prejuízos à saúde por este motivo, a campanha será
direcionada para o trade. Nas peças sempre que possível deverá conter informações mais técnicas sobre o produto onde a
segurança alimentar deve ser ressaltada.•. 3ª Ações Pontuais no PDV Serão efetuadas demonstrações/ degustações do
produto, lançando no mercado uma versão em proporções menores em novas embalagens stand-up com preço atrativo para
o varejo, oferecendo produtos que trazem benefícios facilitando ainda mais o dia á dia do consumidor.

CONCLUSOES

A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, firma-se que a inovar é um fator decisivo no novo
cenário competitivo onde as indústrias brasileira de alimentos têm conseguido algumas conquistas que indicam claramente
que esta atividade de pasteurização no país vem seguindo a tendência internacional de buscar novos desenvolvimentos e
inovações vinculando mercado com rentabilidade.

REFERENCIAS MARCONI, M.A; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Aceitação de produto no varejo -Fleischeggs

INTRODUCAO

Atualmente para se destacar no mercado cada vez mais competitivo e acirrado, é necessário inovar, promover mudanças e
desenvolvimento econômico. Este trabalho acadêmico discorre da inovação de mercado e a importância de se investir em um
produto ainda pouco divulgado. Visando isto, o projeto foi criado para estudar e solucionar este problema, como o encontrado
na Fleischmann: Aceitação da linha Fleischeggs no varejo.

OBJETIVOS
Objetivo geral: promover o lançamento do produto em menor quantidade, uma embalagem stand up pouch. Objetivo
específico: adentrar em um novo nicho de mercado e se tornar referência no segmento após o sucesso do lançamento.

METODOLOGIA

Para desenvolvimento do projeto integrador utilizamos a pesquisa exploratória com análise qualitativa, pois é o primeiro
contato com o assunto, ou seja, não se tem todos os dados necessários e é de desconhecimento o assunto estudado.
Segundo Marconi; Lakatos (2002), As pesquisas exploratórias que diz respeito de uma das características da pesquisa,
podendo até enquadrar-se como um dos primeiros passos de uma pesquisa, que é de acordo com o autor a exploração
técnica, sistemática e exata, onde o pesquisador baseia-se em estudos já realizados por teóricos anteriores e pesquisas, a fim
ter a certeza do método a ser trabalhado e se realmente está com delineamento correto.

RESULTADOS

Logo abaixo cita - se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1ª Implantação da Ferramenta CRM Será criada uma
campanha de marketing para divulgar o produto através de peças Publicitárias, tais como: cartaz, e-mail marketing, panfletos
informativos além da mídia televisiva Uma pesquisa de Mercado junto às informações passadas pela empresa guiará o
trabalho que visa obter sucesso. . 2ª – Implantação da Campanha de Marketing De acordo com especialistas, deve haver
maior exposição e conhecimento das qualidades nutricionais e benefícios do ovo já que um dos grandes motivos do baixo
consumo de ovos também se deve ao fato de que o mesmo viria a trazer prejuízos à saúde por este motivo, a campanha será
direcionada para o trade. Nas peças sempre que possível deverá conter informações mais técnicas sobre o produto onde a
segurança alimentar deve ser ressaltada.•. 3ª Ações Pontuais no PDV Serão efetuadas demonstrações/ degustações do
produto, lançando no mercado uma versão em proporções menores em novas embalagens stand-up com preço atrativo para
o varejo, oferecendo produtos que trazem benefícios facilitando ainda mais o dia á dia do consumidor.

CONCLUSOES

A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, firma-se que a inovar é um fator decisivo no novo
cenário competitivo onde as indústrias brasileira de alimentos têm conseguido algumas conquistas que indicam claramente
que esta atividade de pasteurização no país vem seguindo a tendência internacional de buscar novos desenvolvimentos e
inovações vinculando mercado com rentabilidade.

REFERENCIAS MARCONI, M.A; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Página 325



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4542 Outros 0 - Iniciação Científica 2 - Relato de Experiência

Autor Status Apresentação Nota

3045269 - THAYANNE DE OLIVEIRA SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster 7

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO Aceitação de produto no varejo -Fleischeggs

INTRODUCAO

Atualmente para se destacar no mercado cada vez mais competitivo e acirrado, é necessário inovar, promover mudanças e
desenvolvimento econômico. Este trabalho acadêmico discorre da inovação de mercado e a importância de se investir em um
produto ainda pouco divulgado. Visando isto, o projeto foi criado para estudar e solucionar este problema, como o encontrado
na Fleischmann: Aceitação da linha Fleischeggs no varejo.

OBJETIVOS
Objetivo geral: promover o lançamento do produto em menor quantidade, uma embalagem stand up pouch. Objetivo
específico: adentrar em um novo nicho de mercado e se tornar referência no segmento após o sucesso do lançamento.

METODOLOGIA

Para desenvolvimento do projeto integrador utilizamos a pesquisa exploratória com análise qualitativa, pois é o primeiro
contato com o assunto, ou seja, não se tem todos os dados necessários e é de desconhecimento o assunto estudado.
Segundo Marconi; Lakatos (2002), As pesquisas exploratórias que diz respeito de uma das características da pesquisa,
podendo até enquadrar-se como um dos primeiros passos de uma pesquisa, que é de acordo com o autor a exploração
técnica, sistemática e exata, onde o pesquisador baseia-se em estudos já realizados por teóricos anteriores e pesquisas, a fim
ter a certeza do método a ser trabalhado e se realmente está com delineamento correto.

RESULTADOS

Logo abaixo cita - se as ações cabíveis para a solução do tema abordado: 1ª Implantação da Ferramenta CRM Será criada uma
campanha de marketing para divulgar o produto através de peças Publicitárias, tais como: cartaz, e-mail marketing, panfletos
informativos além da mídia televisiva Uma pesquisa de Mercado junto às informações passadas pela empresa guiará o
trabalho que visa obter sucesso. . 2ª – Implantação da Campanha de Marketing De acordo com especialistas, deve haver
maior exposição e conhecimento das qualidades nutricionais e benefícios do ovo já que um dos grandes motivos do baixo
consumo de ovos também se deve ao fato de que o mesmo viria a trazer prejuízos à saúde por este motivo, a campanha será
direcionada para o trade. Nas peças sempre que possível deverá conter informações mais técnicas sobre o produto onde a
segurança alimentar deve ser ressaltada.•. 3ª Ações Pontuais no PDV Serão efetuadas demonstrações/ degustações do
produto, lançando no mercado uma versão em proporções menores em novas embalagens stand-up com preço atrativo para
o varejo, oferecendo produtos que trazem benefícios facilitando ainda mais o dia á dia do consumidor.

CONCLUSOES

A partir do conteúdo apresentado na introdução, objetivo e resultados, firma-se que a inovar é um fator decisivo no novo
cenário competitivo onde as indústrias brasileira de alimentos têm conseguido algumas conquistas que indicam claramente
que esta atividade de pasteurização no país vem seguindo a tendência internacional de buscar novos desenvolvimentos e
inovações vinculando mercado com rentabilidade.

REFERENCIAS MARCONI, M.A; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
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Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO Representação Sentimental Feminina: Uma análise das cartas para Esther (1910-1919)

INTRODUCAO

Este trabalho de pesquisa tem como proposta o estudo da representação do feminino nas cartas de Maximiliano Medina para
Esther Figueiredo. Desta maneira, o estudo problematiza como tal representação está presente na fonte em questão. A
presente pesquisa busca compreender as formas em que a mulher é representada dentro e fora o âmbito familiar e na
sociedade em que está inserida. Naninho, como se autodenominava Maximiliano, remetente das cartas deixa transparecer
traços da personalidade de Esther como também as relações de gênero, a partir do modo com que ele lida com ela, com os
meios que utiliza para apaziguá-la, o é sutilmente realizado por meio dos elogios, das considerações de afeto e as sugestões
de como a mulher deveria e ser vista e se portar.

OBJETIVOS
Assim, nosso objetivo é estudar, a partir da história do sentimento, como a mulher é significada nas cartas, ou seja, busca
compreender como a mulher era retratada por Maximiliano Medina e como os significados atribuídos a Esther se enquadrava
no padrão feminino vigente na sociedade paulista da década de 1910.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada compreende o levantamento de referências bibliográficas sobre a história do sentimento e das
mulheres, bem como o método documental, fundado na análise da escrita epistolar. Os resultados parciais desvelam que a
história do sentimento emerge com a Escola dos Annales, que propôs novos objetos, abordagens e problemáticas aos
estudos históricos. Desta renovação historiográfica, surgiram novas fontes como as que esta pesquisa se serve. Deste modo,
ao trabalharmos a escrita epistolar como fonte primária, buscamos identificar a representação do feminino na figura de
Esther, desvendar sua personalidade, suas características enquanto mulher, noiva, esposa e mãe na época em que está
inserida.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Percebemos na visão de Maximiliano, a representação de Esther sugere que a mulher deveria ser dócil, frágil, compreensiva,
consoladora, religiosa ao mesmo tempo em que a desvela uma mulher geniosa, ciumenta e orgulhosa, o que se coaduna com
os valores característicos de uma mulher de elite. A análise da documentação permite considerar Esther como uma mulher
apaixonada e, portanto, preocupada com seu noivo, explicando sua vaidade e seu profundo desejo de atenção por parte de
seu amado, sempre visando ter suas cartas respondidas, se apresentando frustrada quando o mesmo não acontece.

REFERENCIAS

BURKE, Peter. A terceira geração. In: _____. Escola dos Annales: a Revolução Francesa na historiografia. 2. ed. São Paulo:
Editora Unesp, 1992, pp. 56-76. RODRIGUES, Marly. Vários cenários, múltiplas vidas. In:_____. O Brasil na Década de 1910: A
Fábrica e a Rua, dois palcos de luta. São Paulo: Editora Ática, 1997, pp. 34-56. BASTOS, Maria Helena C. ; CUNHA, Maria
Teresa S.; MIGNOT, Ana Chrystina V. Laços de Papel. In: _____. Destinos das letras: história, educação e escrita epistolar.
Passo Fundo: Editora Universitária, 2002, pp 05-09
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TITULO Representação Sentimental Feminina: Uma análise das cartas para Esther (1910-1919)

INTRODUCAO

Este trabalho de pesquisa tem como proposta o estudo da representação do feminino nas cartas de Maximiliano Medina para
Esther Figueiredo. Desta maneira, o estudo problematiza como tal representação está presente na fonte em questão. A
presente pesquisa busca compreender as formas em que a mulher é representada dentro e fora o âmbito familiar e na
sociedade em que está inserida. Naninho, como se autodenominava Maximiliano, remetente das cartas deixa transparecer
traços da personalidade de Esther como também as relações de gênero, a partir do modo com que ele lida com ela, com os
meios que utiliza para apaziguá-la, o é sutilmente realizado por meio dos elogios, das considerações de afeto e as sugestões
de como a mulher deveria e ser vista e se portar.

OBJETIVOS
Assim, nosso objetivo é estudar, a partir da história do sentimento, como a mulher é significada nas cartas, ou seja, busca
compreender como a mulher era retratada por Maximiliano Medina e como os significados atribuídos a Esther se enquadrava
no padrão feminino vigente na sociedade paulista da década de 1910.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada compreende o levantamento de referências bibliográficas sobre a história do sentimento e das
mulheres, bem como o método documental, fundado na análise da escrita epistolar. Os resultados parciais desvelam que a
história do sentimento emerge com a Escola dos Annales, que propôs novos objetos, abordagens e problemáticas aos
estudos históricos. Desta renovação historiográfica, surgiram novas fontes como as que esta pesquisa se serve. Deste modo,
ao trabalharmos a escrita epistolar como fonte primária, buscamos identificar a representação do feminino na figura de
Esther, desvendar sua personalidade, suas características enquanto mulher, noiva, esposa e mãe na época em que está
inserida.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Percebemos na visão de Maximiliano, a representação de Esther sugere que a mulher deveria ser dócil, frágil, compreensiva,
consoladora, religiosa ao mesmo tempo em que a desvela uma mulher geniosa, ciumenta e orgulhosa, o que se coaduna com
os valores característicos de uma mulher de elite. A análise da documentação permite considerar Esther como uma mulher
apaixonada e, portanto, preocupada com seu noivo, explicando sua vaidade e seu profundo desejo de atenção por parte de
seu amado, sempre visando ter suas cartas respondidas, se apresentando frustrada quando o mesmo não acontece.

REFERENCIAS

BURKE, Peter. A terceira geração. In: _____. Escola dos Annales: a Revolução Francesa na historiografia. 2. ed. São Paulo:
Editora Unesp, 1992, pp. 56-76. RODRIGUES, Marly. Vários cenários, múltiplas vidas. In:_____. O Brasil na Década de 1910: A
Fábrica e a Rua, dois palcos de luta. São Paulo: Editora Ática, 1997, pp. 34-56. BASTOS, Maria Helena C. ; CUNHA, Maria
Teresa S.; MIGNOT, Ana Chrystina V. Laços de Papel. In: _____. Destinos das letras: história, educação e escrita epistolar.
Passo Fundo: Editora Universitária, 2002, pp 05-09
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TITULO Conflitos de Gerações

INTRODUCAO

No cenário empresarial atual identifica-se algo inédito que são, três gerações distintas atuando juntas com visões valores e
crenças totalmente diferente. As três gerações são: Baby boomers, pessoas nascida após a segunda guerra mundial entre
1940 e 1960, Geração X, nascidas entre 1960 a 1980, Geração Y pessoas nascidas entre 1980 e 2000.Essas gerações na
organização geram muito conflitos por ter diferentes costumes de época, a baby boomers, são pessoas muito leais e
compromissada com a empresa e visão a ascensão profissional, a x valorizam o trabalho e a estabilidade financeira são
independentes e empreendedores a y é mais tecnológica e não se estabiliza muito em uma empresa seus índices de
rotatividade é muito alto, Para solucionar esses problemas conflituosos as organizações estão implementando treinamentos
e desenvolvimento no âmbito de solucionar esses conflitos visando o desenvolvimento humano da organização.

OBJETIVOS
Analisar as principais características das diferentes gerações e desenvolver programas de treinamento para sensibilizar e
desenvolver os líderes e os profissionais na equipe de trabalho.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica para o estudo das gerações e a estabilização de um treinamento e desenvolvimento com a área de
recursos humanos com a metodologia de pesquisa exploratória com fontes e citações que ajudam na metodologia da
pesquisa no caráter de sensibilizar os lideres e gerar conhecimento no perfil, as características e habilidades de cada
geração. “Treinamento é um processo de assimilação cultural em curto prazo, que objetiva capacitar, reciclar conhecimento,
habilidades e atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas, otimizaçãoe melhoria na equipe de trabalho (MARRAS
2001, p. 145).

RESULTADOS

As diferenças de épocas traz para empresa uma nova visãono processo de trabalho para adaptação e integração das pessoas
através da diversidade, personalidade na organização. Nos conflitos das equipes na empresa o indivíduo “Y”, que nasceu em
um período de intensas mudanças tecnológicas, está presente, sobretudo pela desenvoltura, rapidez e habilidades comoque
lida nas tecnologias recentes, diferentemente do indivíduo “X”, que aprendeu a solucionar problemas de uma forma mais
estruturada e baseada na aplicação de recursos imediatos e suas personalidades são distintas a “y” é mais participativa em
expressar ideias diferente da “x” que é mais reservada e autocrata. Segundo (Oliveira, 2009, p.63).

CONCLUSOES

empresas que investem adequadamente em seus funcionários vem tendo um crescimento notável, o foco está em solução e
resultados compessoas. Os valores organizacionais devem oferecer parâmetros para o equilíbrio das diferenças, refletindo as
políticas empresariais. A liderança tem a responsabilidade de monitorar a qualidade do ambiente de trabalho e de oferecer
feedback acerca do nivelamento nos comportamentos e de eventuais pontos conflituosos, dando acesso às informações
adequadas ao processo de convivência produtiva.

REFERENCIAS
MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico. 4. ed. SãoPaulo: Futura, 2001.OLIVEIRA,
Sidnei. Geração Y: Era das Conexões, tempo de Relacionamentos. São Paulo: Clube de Autores, 2009.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO Conflitos de Gerações

INTRODUCAO

No cenário empresarial atual identifica-se algo inédito que são, três gerações distintas atuando juntas com visões valores e
crenças totalmente diferente. As três gerações são: Baby boomers, pessoas nascida após a segunda guerra mundial entre
1940 e 1960, Geração X, nascidas entre 1960 a 1980, Geração Y pessoas nascidas entre 1980 e 2000.Essas gerações na
organização geram muito conflitos por ter diferentes costumes de época, a baby boomers, são pessoas muito leais e
compromissada com a empresa e visão a ascensão profissional, a x valorizam o trabalho e a estabilidade financeira são
independentes e empreendedores a y é mais tecnológica e não se estabiliza muito em uma empresa seus índices de
rotatividade é muito alto, Para solucionar esses problemas conflituosos as organizações estão implementando treinamentos
e desenvolvimento no âmbito de solucionar esses conflitos visando o desenvolvimento humano da organização.

OBJETIVOS
Analisar as principais características das diferentes gerações e desenvolver programas de treinamento para sensibilizar e
desenvolver os líderes e os profissionais na equipe de trabalho.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica para o estudo das gerações e a estabilização de um treinamento e desenvolvimento com a área de
recursos humanos com a metodologia de pesquisa exploratória com fontes e citações que ajudam na metodologia da
pesquisa no caráter de sensibilizar os lideres e gerar conhecimento no perfil, as características e habilidades de cada
geração. “Treinamento é um processo de assimilação cultural em curto prazo, que objetiva capacitar, reciclar conhecimento,
habilidades e atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas, otimizaçãoe melhoria na equipe de trabalho (MARRAS
2001, p. 145).

RESULTADOS

As diferenças de épocas traz para empresa uma nova visãono processo de trabalho para adaptação e integração das pessoas
através da diversidade, personalidade na organização. Nos conflitos das equipes na empresa o indivíduo “Y”, que nasceu em
um período de intensas mudanças tecnológicas, está presente, sobretudo pela desenvoltura, rapidez e habilidades comoque
lida nas tecnologias recentes, diferentemente do indivíduo “X”, que aprendeu a solucionar problemas de uma forma mais
estruturada e baseada na aplicação de recursos imediatos e suas personalidades são distintas a “y” é mais participativa em
expressar ideias diferente da “x” que é mais reservada e autocrata. Segundo (Oliveira, 2009, p.63).

CONCLUSOES

empresas que investem adequadamente em seus funcionários vem tendo um crescimento notável, o foco está em solução e
resultados compessoas. Os valores organizacionais devem oferecer parâmetros para o equilíbrio das diferenças, refletindo as
políticas empresariais. A liderança tem a responsabilidade de monitorar a qualidade do ambiente de trabalho e de oferecer
feedback acerca do nivelamento nos comportamentos e de eventuais pontos conflituosos, dando acesso às informações
adequadas ao processo de convivência produtiva.

REFERENCIAS
MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico. 4. ed. SãoPaulo: Futura, 2001.OLIVEIRA,
Sidnei. Geração Y: Era das Conexões, tempo de Relacionamentos. São Paulo: Clube de Autores, 2009.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO Conflitos de Gerações

INTRODUCAO

No cenário empresarial atual identifica-se algo inédito que são, três gerações distintas atuando juntas com visões valores e
crenças totalmente diferente. As três gerações são: Baby boomers, pessoas nascida após a segunda guerra mundial entre
1940 e 1960, Geração X, nascidas entre 1960 a 1980, Geração Y pessoas nascidas entre 1980 e 2000.Essas gerações na
organização geram muito conflitos por ter diferentes costumes de época, a baby boomers, são pessoas muito leais e
compromissada com a empresa e visão a ascensão profissional, a x valorizam o trabalho e a estabilidade financeira são
independentes e empreendedores a y é mais tecnológica e não se estabiliza muito em uma empresa seus índices de
rotatividade é muito alto, Para solucionar esses problemas conflituosos as organizações estão implementando treinamentos
e desenvolvimento no âmbito de solucionar esses conflitos visando o desenvolvimento humano da organização.

OBJETIVOS
Analisar as principais características das diferentes gerações e desenvolver programas de treinamento para sensibilizar e
desenvolver os líderes e os profissionais na equipe de trabalho.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica para o estudo das gerações e a estabilização de um treinamento e desenvolvimento com a área de
recursos humanos com a metodologia de pesquisa exploratória com fontes e citações que ajudam na metodologia da
pesquisa no caráter de sensibilizar os lideres e gerar conhecimento no perfil, as características e habilidades de cada
geração. “Treinamento é um processo de assimilação cultural em curto prazo, que objetiva capacitar, reciclar conhecimento,
habilidades e atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas, otimizaçãoe melhoria na equipe de trabalho (MARRAS
2001, p. 145).

RESULTADOS

As diferenças de épocas traz para empresa uma nova visãono processo de trabalho para adaptação e integração das pessoas
através da diversidade, personalidade na organização. Nos conflitos das equipes na empresa o indivíduo “Y”, que nasceu em
um período de intensas mudanças tecnológicas, está presente, sobretudo pela desenvoltura, rapidez e habilidades comoque
lida nas tecnologias recentes, diferentemente do indivíduo “X”, que aprendeu a solucionar problemas de uma forma mais
estruturada e baseada na aplicação de recursos imediatos e suas personalidades são distintas a “y” é mais participativa em
expressar ideias diferente da “x” que é mais reservada e autocrata. Segundo (Oliveira, 2009, p.63).

CONCLUSOES

empresas que investem adequadamente em seus funcionários vem tendo um crescimento notável, o foco está em solução e
resultados compessoas. Os valores organizacionais devem oferecer parâmetros para o equilíbrio das diferenças, refletindo as
políticas empresariais. A liderança tem a responsabilidade de monitorar a qualidade do ambiente de trabalho e de oferecer
feedback acerca do nivelamento nos comportamentos e de eventuais pontos conflituosos, dando acesso às informações
adequadas ao processo de convivência produtiva.

REFERENCIAS
MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico. 4. ed. SãoPaulo: Futura, 2001.OLIVEIRA,
Sidnei. Geração Y: Era das Conexões, tempo de Relacionamentos. São Paulo: Clube de Autores, 2009.
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TITULO Conflitos de Gerações

INTRODUCAO

No cenário empresarial atual identifica-se algo inédito que são, três gerações distintas atuando juntas com visões valores e
crenças totalmente diferente. As três gerações são: Baby boomers, pessoas nascida após a segunda guerra mundial entre
1940 e 1960, Geração X, nascidas entre 1960 a 1980, Geração Y pessoas nascidas entre 1980 e 2000.Essas gerações na
organização geram muito conflitos por ter diferentes costumes de época, a baby boomers, são pessoas muito leais e
compromissada com a empresa e visão a ascensão profissional, a x valorizam o trabalho e a estabilidade financeira são
independentes e empreendedores a y é mais tecnológica e não se estabiliza muito em uma empresa seus índices de
rotatividade é muito alto, Para solucionar esses problemas conflituosos as organizações estão implementando treinamentos
e desenvolvimento no âmbito de solucionar esses conflitos visando o desenvolvimento humano da organização.

OBJETIVOS
Analisar as principais características das diferentes gerações e desenvolver programas de treinamento para sensibilizar e
desenvolver os líderes e os profissionais na equipe de trabalho.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica para o estudo das gerações e a estabilização de um treinamento e desenvolvimento com a área de
recursos humanos com a metodologia de pesquisa exploratória com fontes e citações que ajudam na metodologia da
pesquisa no caráter de sensibilizar os lideres e gerar conhecimento no perfil, as características e habilidades de cada
geração. “Treinamento é um processo de assimilação cultural em curto prazo, que objetiva capacitar, reciclar conhecimento,
habilidades e atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas, otimizaçãoe melhoria na equipe de trabalho (MARRAS
2001, p. 145).

RESULTADOS

As diferenças de épocas traz para empresa uma nova visãono processo de trabalho para adaptação e integração das pessoas
através da diversidade, personalidade na organização. Nos conflitos das equipes na empresa o indivíduo “Y”, que nasceu em
um período de intensas mudanças tecnológicas, está presente, sobretudo pela desenvoltura, rapidez e habilidades comoque
lida nas tecnologias recentes, diferentemente do indivíduo “X”, que aprendeu a solucionar problemas de uma forma mais
estruturada e baseada na aplicação de recursos imediatos e suas personalidades são distintas a “y” é mais participativa em
expressar ideias diferente da “x” que é mais reservada e autocrata. Segundo (Oliveira, 2009, p.63).

CONCLUSOES

empresas que investem adequadamente em seus funcionários vem tendo um crescimento notável, o foco está em solução e
resultados compessoas. Os valores organizacionais devem oferecer parâmetros para o equilíbrio das diferenças, refletindo as
políticas empresariais. A liderança tem a responsabilidade de monitorar a qualidade do ambiente de trabalho e de oferecer
feedback acerca do nivelamento nos comportamentos e de eventuais pontos conflituosos, dando acesso às informações
adequadas ao processo de convivência produtiva.

REFERENCIAS
MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico. 4. ed. SãoPaulo: Futura, 2001.OLIVEIRA,
Sidnei. Geração Y: Era das Conexões, tempo de Relacionamentos. São Paulo: Clube de Autores, 2009.
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TITULO Conflitos de Gerações

INTRODUCAO

No cenário empresarial atual identifica-se algo inédito que são, três gerações distintas atuando juntas com visões valores e
crenças totalmente diferente. As três gerações são: Baby boomers, pessoas nascida após a segunda guerra mundial entre
1940 e 1960, Geração X, nascidas entre 1960 a 1980, Geração Y pessoas nascidas entre 1980 e 2000.Essas gerações na
organização geram muito conflitos por ter diferentes costumes de época, a baby boomers, são pessoas muito leais e
compromissada com a empresa e visão a ascensão profissional, a x valorizam o trabalho e a estabilidade financeira são
independentes e empreendedores a y é mais tecnológica e não se estabiliza muito em uma empresa seus índices de
rotatividade é muito alto, Para solucionar esses problemas conflituosos as organizações estão implementando treinamentos
e desenvolvimento no âmbito de solucionar esses conflitos visando o desenvolvimento humano da organização.

OBJETIVOS
Analisar as principais características das diferentes gerações e desenvolver programas de treinamento para sensibilizar e
desenvolver os líderes e os profissionais na equipe de trabalho.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica para o estudo das gerações e a estabilização de um treinamento e desenvolvimento com a área de
recursos humanos com a metodologia de pesquisa exploratória com fontes e citações que ajudam na metodologia da
pesquisa no caráter de sensibilizar os lideres e gerar conhecimento no perfil, as características e habilidades de cada
geração. “Treinamento é um processo de assimilação cultural em curto prazo, que objetiva capacitar, reciclar conhecimento,
habilidades e atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas, otimizaçãoe melhoria na equipe de trabalho (MARRAS
2001, p. 145).

RESULTADOS

As diferenças de épocas traz para empresa uma nova visãono processo de trabalho para adaptação e integração das pessoas
através da diversidade, personalidade na organização. Nos conflitos das equipes na empresa o indivíduo “Y”, que nasceu em
um período de intensas mudanças tecnológicas, está presente, sobretudo pela desenvoltura, rapidez e habilidades comoque
lida nas tecnologias recentes, diferentemente do indivíduo “X”, que aprendeu a solucionar problemas de uma forma mais
estruturada e baseada na aplicação de recursos imediatos e suas personalidades são distintas a “y” é mais participativa em
expressar ideias diferente da “x” que é mais reservada e autocrata. Segundo (Oliveira, 2009, p.63).

CONCLUSOES

empresas que investem adequadamente em seus funcionários vem tendo um crescimento notável, o foco está em solução e
resultados compessoas. Os valores organizacionais devem oferecer parâmetros para o equilíbrio das diferenças, refletindo as
políticas empresariais. A liderança tem a responsabilidade de monitorar a qualidade do ambiente de trabalho e de oferecer
feedback acerca do nivelamento nos comportamentos e de eventuais pontos conflituosos, dando acesso às informações
adequadas ao processo de convivência produtiva.

REFERENCIAS
MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico. 4. ed. SãoPaulo: Futura, 2001.OLIVEIRA,
Sidnei. Geração Y: Era das Conexões, tempo de Relacionamentos. São Paulo: Clube de Autores, 2009.
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Rafael Garabet Agopian KÁTIA DE OLIVEIRA PIMENTA GUIMARÃES / MARCOS VINICIUS MENDES SILVA

TITULO
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA COMPARATIVA DAS RAMIFICAÇÕES DO ARCO AÓRTICO DO TIGRE (Panthera tigres altaica) E DO
LEÃO (Panthera leo)

INTRODUCAO

O Leão Africano (Panthera leo) é o segundo maior felino selvagem, pesando entre 120 a 200 kg e com um comprimento de 2,6
a 3,3 metros, sendo menor apenas que o Tigre (Panthera tigris), os machos medem 2,9 m e 120 kg, e as fêmeas 2,5 m e 140
kg. Ambos são espécies importantes na manutenção do ecossistema tornando assim de suma importância o conhecimento
dos aspectos anatômicos destes animais para melhor compreensão.

OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo descrever morfologicamente as ramificações do arco aórtico do tigre e do leão, comparando-
as verificando as semelhanças e diferenças entre essas duas espécies.

METODOLOGIA

Foram utilizados dois animais, sendo um tigre (Panthera tigres altaica) e um leão (Panthera leo), ambos provenientes do
Zoológico do Parque das Hortências, localizado em Taboão da Serra-SP. Nos dois casos os indivíduos vieram a óbito por
causas naturais diversas, e foram encaminhados ao Serviço de Patologia Animal do HOVET-UNISA, onde através de
dissecção anatômica foram evidenciadas as particularidades e as ramificações do arco aórtico, bem como os ramos arteriais
colaterais do tronco braquicefálico.

RESULTADOS

O tigre possui duas ramificações provenientes do arco aórtico; uma delas, o tronco braquiocefálico com artéria subclávia
direita e as artérias carótidas comuns direita e esquerda, formando um pequeno tronco bicarotídeo; a outra ramificação
dando origem a artéria subclávia esquerda. O leão também possui duas ramificações provenientes do arco aórtico, porém, em
uma das ramificações nota-se o tronco braquiocefálico com artéria carótida comum esquerda originando-se no início deste,
separada da artéria carótida comum direita, a qual se origina no final do tronco em paralelo com a artéria subclávia direita, e a
outra ramificação, assim como no tigre, da origem a artéria subclávia esquerda.

CONCLUSOES
Ao comparar o arco aórtico das duas espécies observou-se que nos dois casos há duas ramificações provenientes do arco
aórtico, e uma delas dá origem a artéria subclávia esquerda. Por outro lado, notou-se que o tronco braquiocefálico e suas
ramificações possuem características morfológicas diferentes quando se trata da origem das artérias carótidas comuns.

REFERENCIAS
Daniel Fagundes. “Panthera tigris, o maior felino do planeta”. (Monografia – Centro Universitário de Brasilia, Faculdade de
Ciências da Saúde-UNICEUB) Brasília, 2002.
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Rafael Garabet Agopian KÁTIA DE OLIVEIRA PIMENTA GUIMARÃES / MARCOS VINICIUS MENDES SILVA

TITULO
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA COMPARATIVA DAS RAMIFICAÇÕES DO ARCO AÓRTICO DO TIGRE (Panthera tigres altaica) E DO
LEÃO (Panthera leo)

INTRODUCAO

O Leão Africano (Panthera leo) é o segundo maior felino selvagem, pesando entre 120 a 200 kg e com um comprimento de 2,6
a 3,3 metros, sendo menor apenas que o Tigre (Panthera tigris), os machos medem 2,9 m e 120 kg, e as fêmeas 2,5 m e 140
kg. Ambos são espécies importantes na manutenção do ecossistema tornando assim de suma importância o conhecimento
dos aspectos anatômicos destes animais para melhor compreensão.

OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo descrever morfologicamente as ramificações do arco aórtico do tigre e do leão, comparando-
as verificando as semelhanças e diferenças entre essas duas espécies.

METODOLOGIA

Foram utilizados dois animais, sendo um tigre (Panthera tigres altaica) e um leão (Panthera leo), ambos provenientes do
Zoológico do Parque das Hortências, localizado em Taboão da Serra-SP. Nos dois casos os indivíduos vieram a óbito por
causas naturais diversas, e foram encaminhados ao Serviço de Patologia Animal do HOVET-UNISA, onde através de
dissecção anatômica foram evidenciadas as particularidades e as ramificações do arco aórtico, bem como os ramos arteriais
colaterais do tronco braquicefálico.

RESULTADOS

O tigre possui duas ramificações provenientes do arco aórtico; uma delas, o tronco braquiocefálico com artéria subclávia
direita e as artérias carótidas comuns direita e esquerda, formando um pequeno tronco bicarotídeo; a outra ramificação
dando origem a artéria subclávia esquerda. O leão também possui duas ramificações provenientes do arco aórtico, porém, em
uma das ramificações nota-se o tronco braquiocefálico com artéria carótida comum esquerda originando-se no início deste,
separada da artéria carótida comum direita, a qual se origina no final do tronco em paralelo com a artéria subclávia direita, e a
outra ramificação, assim como no tigre, da origem a artéria subclávia esquerda.

CONCLUSOES
Ao comparar o arco aórtico das duas espécies observou-se que nos dois casos há duas ramificações provenientes do arco
aórtico, e uma delas dá origem a artéria subclávia esquerda. Por outro lado, notou-se que o tronco braquiocefálico e suas
ramificações possuem características morfológicas diferentes quando se trata da origem das artérias carótidas comuns.

REFERENCIAS
Daniel Fagundes. “Panthera tigris, o maior felino do planeta”. (Monografia – Centro Universitário de Brasilia, Faculdade de
Ciências da Saúde-UNICEUB) Brasília, 2002.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

INTRODUCAO

A Qualidade de Vida no Trabalho-QVT contribui no desenvolvimento das organizações, que buscam melhorar sua eficiência e
eficácia. E é importante visar a qualidade junto aos seus colaboradores. Oferecer condições de trabalho onde o
desenvolvimento possa expandir conhecimentos, gerando resultados mais eficazes. Os indicadores existentes mostram que
a preocupação da organização com os colaboradores para a qualidades de viva no trabalho tem sido de grande importância,
inclusive como um diferencial no mercado competitivo Chiavenato (2004)

OBJETIVOS Desenvolver um programa de qualidade de vida, visando melhoria e gerando maior satisfação na realização do trabalho.

METODOLOGIA
Foi abordados métodos e técnicas para melhorar o ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e mais
satisfatório. O estudo foi realizado com base nas referências bibliográficas, acessos a artigos, pesquisados na internet e
revistas especializadas, disponíveis ao público em geral.

RESULTADOS

Em tempos de grandes mudanças e transformações, o capital humano cada vez mais se torna um fator decisivo para as
organizações se destacarem no mercado competitivo. A Qualidade de Vida no Trabalho é tema de discussão e importância
como diferencial para os colaboradores e o desenvolvimento de suas atividades. Identifica-se que colaboradores mais
satisfeitos produzem mais. Fernandes (1994).Ter qualidade de vida no trabalho é ter segurança, condições ambientais
favoráveis e apropriadas, é ter comprometimento e prazer em realizar o trabalho, tendo em vista a preocupação com o bem
estar físico e emocional do profissional na empresa.

CONCLUSOES

Através dos aspectos observados conclui-se que a Qualidade de vida no Trabalho apresenta significativas melhoras nos
resultados da organização, aumentando a disposição dos profissionais nas realizações das tarefas, o grau de satisfação, o
clima organizacional gerando bem-estar a todos. Através da iniciativa de proporcionar um programa que oferece benefícios
para melhorias, a organização demonstra o quanto está interessada no bem-estar de todos que fazem parte da organização.
Embora seja desafiador implantar um programa de QVT, muitas organizações estão buscando cada vez mais formas de
melhorias para ambas as partes, os resultados são positivos, as empresas adquire um diferencial competitivo no mercado,
tornando o ambiente de trabalho saudável, satisfatório e mais produtivo, com lucratividade empresarial. Segundo Newstrom,
(2001, p. 146) "Por Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) queremos dizer os pontos favoráveis e desfavoráveis de um
ambiente de trabalho para as pessoas. A proposta básica é desenvolver ambientes de trabalho que sejam tão bons para as
pessoas como para a saúde econômica da organização."

REFERENCIAS

http://www.coladaweb.com/administracao/qualidade-de-vida-no-trabalho-qvt
http://www.ergonomia.ufpr.br/PB%20qvt%20realiz%20humana.pdf http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?
idc_cad=a7o2sdrwi
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2968045 - FLAVIA SABRINA GONÇALVES ADAMASTOR 2 - Aprovado 1 - Poster 6,5
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Ana Lucia da Rocha

TITULO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

INTRODUCAO

A Qualidade de Vida no Trabalho-QVT contribui no desenvolvimento das organizações, que buscam melhorar sua eficiência e
eficácia. E é importante visar a qualidade junto aos seus colaboradores. Oferecer condições de trabalho onde o
desenvolvimento possa expandir conhecimentos, gerando resultados mais eficazes. Os indicadores existentes mostram que
a preocupação da organização com os colaboradores para a qualidades de viva no trabalho tem sido de grande importância,
inclusive como um diferencial no mercado competitivo Chiavenato (2004)

OBJETIVOS Desenvolver um programa de qualidade de vida, visando melhoria e gerando maior satisfação na realização do trabalho.

METODOLOGIA
Foi abordados métodos e técnicas para melhorar o ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e mais
satisfatório. O estudo foi realizado com base nas referências bibliográficas, acessos a artigos, pesquisados na internet e
revistas especializadas, disponíveis ao público em geral.

RESULTADOS

Em tempos de grandes mudanças e transformações, o capital humano cada vez mais se torna um fator decisivo para as
organizações se destacarem no mercado competitivo. A Qualidade de Vida no Trabalho é tema de discussão e importância
como diferencial para os colaboradores e o desenvolvimento de suas atividades. Identifica-se que colaboradores mais
satisfeitos produzem mais. Fernandes (1994).Ter qualidade de vida no trabalho é ter segurança, condições ambientais
favoráveis e apropriadas, é ter comprometimento e prazer em realizar o trabalho, tendo em vista a preocupação com o bem
estar físico e emocional do profissional na empresa.

CONCLUSOES

Através dos aspectos observados conclui-se que a Qualidade de vida no Trabalho apresenta significativas melhoras nos
resultados da organização, aumentando a disposição dos profissionais nas realizações das tarefas, o grau de satisfação, o
clima organizacional gerando bem-estar a todos. Através da iniciativa de proporcionar um programa que oferece benefícios
para melhorias, a organização demonstra o quanto está interessada no bem-estar de todos que fazem parte da organização.
Embora seja desafiador implantar um programa de QVT, muitas organizações estão buscando cada vez mais formas de
melhorias para ambas as partes, os resultados são positivos, as empresas adquire um diferencial competitivo no mercado,
tornando o ambiente de trabalho saudável, satisfatório e mais produtivo, com lucratividade empresarial. Segundo Newstrom,
(2001, p. 146) "Por Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) queremos dizer os pontos favoráveis e desfavoráveis de um
ambiente de trabalho para as pessoas. A proposta básica é desenvolver ambientes de trabalho que sejam tão bons para as
pessoas como para a saúde econômica da organização."

REFERENCIAS

http://www.coladaweb.com/administracao/qualidade-de-vida-no-trabalho-qvt
http://www.ergonomia.ufpr.br/PB%20qvt%20realiz%20humana.pdf http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?
idc_cad=a7o2sdrwi
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Ana Lucia da Rocha

TITULO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

INTRODUCAO

A Qualidade de Vida no Trabalho-QVT contribui no desenvolvimento das organizações, que buscam melhorar sua eficiência e
eficácia. E é importante visar a qualidade junto aos seus colaboradores. Oferecer condições de trabalho onde o
desenvolvimento possa expandir conhecimentos, gerando resultados mais eficazes. Os indicadores existentes mostram que
a preocupação da organização com os colaboradores para a qualidades de viva no trabalho tem sido de grande importância,
inclusive como um diferencial no mercado competitivo Chiavenato (2004)

OBJETIVOS Desenvolver um programa de qualidade de vida, visando melhoria e gerando maior satisfação na realização do trabalho.

METODOLOGIA
Foi abordados métodos e técnicas para melhorar o ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e mais
satisfatório. O estudo foi realizado com base nas referências bibliográficas, acessos a artigos, pesquisados na internet e
revistas especializadas, disponíveis ao público em geral.

RESULTADOS

Em tempos de grandes mudanças e transformações, o capital humano cada vez mais se torna um fator decisivo para as
organizações se destacarem no mercado competitivo. A Qualidade de Vida no Trabalho é tema de discussão e importância
como diferencial para os colaboradores e o desenvolvimento de suas atividades. Identifica-se que colaboradores mais
satisfeitos produzem mais. Fernandes (1994).Ter qualidade de vida no trabalho é ter segurança, condições ambientais
favoráveis e apropriadas, é ter comprometimento e prazer em realizar o trabalho, tendo em vista a preocupação com o bem
estar físico e emocional do profissional na empresa.

CONCLUSOES

Através dos aspectos observados conclui-se que a Qualidade de vida no Trabalho apresenta significativas melhoras nos
resultados da organização, aumentando a disposição dos profissionais nas realizações das tarefas, o grau de satisfação, o
clima organizacional gerando bem-estar a todos. Através da iniciativa de proporcionar um programa que oferece benefícios
para melhorias, a organização demonstra o quanto está interessada no bem-estar de todos que fazem parte da organização.
Embora seja desafiador implantar um programa de QVT, muitas organizações estão buscando cada vez mais formas de
melhorias para ambas as partes, os resultados são positivos, as empresas adquire um diferencial competitivo no mercado,
tornando o ambiente de trabalho saudável, satisfatório e mais produtivo, com lucratividade empresarial. Segundo Newstrom,
(2001, p. 146) "Por Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) queremos dizer os pontos favoráveis e desfavoráveis de um
ambiente de trabalho para as pessoas. A proposta básica é desenvolver ambientes de trabalho que sejam tão bons para as
pessoas como para a saúde econômica da organização."

REFERENCIAS

http://www.coladaweb.com/administracao/qualidade-de-vida-no-trabalho-qvt
http://www.ergonomia.ufpr.br/PB%20qvt%20realiz%20humana.pdf http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?
idc_cad=a7o2sdrwi
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3079422 - MARIA THAIS DE JESUS CARVALHO 2 - Aprovado 1 - Poster 6,5

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Lucia da Rocha

TITULO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

INTRODUCAO

A Qualidade de Vida no Trabalho-QVT contribui no desenvolvimento das organizações, que buscam melhorar sua eficiência e
eficácia. E é importante visar a qualidade junto aos seus colaboradores. Oferecer condições de trabalho onde o
desenvolvimento possa expandir conhecimentos, gerando resultados mais eficazes. Os indicadores existentes mostram que
a preocupação da organização com os colaboradores para a qualidades de viva no trabalho tem sido de grande importância,
inclusive como um diferencial no mercado competitivo Chiavenato (2004)

OBJETIVOS Desenvolver um programa de qualidade de vida, visando melhoria e gerando maior satisfação na realização do trabalho.

METODOLOGIA
Foi abordados métodos e técnicas para melhorar o ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e mais
satisfatório. O estudo foi realizado com base nas referências bibliográficas, acessos a artigos, pesquisados na internet e
revistas especializadas, disponíveis ao público em geral.

RESULTADOS

Em tempos de grandes mudanças e transformações, o capital humano cada vez mais se torna um fator decisivo para as
organizações se destacarem no mercado competitivo. A Qualidade de Vida no Trabalho é tema de discussão e importância
como diferencial para os colaboradores e o desenvolvimento de suas atividades. Identifica-se que colaboradores mais
satisfeitos produzem mais. Fernandes (1994).Ter qualidade de vida no trabalho é ter segurança, condições ambientais
favoráveis e apropriadas, é ter comprometimento e prazer em realizar o trabalho, tendo em vista a preocupação com o bem
estar físico e emocional do profissional na empresa.

CONCLUSOES

Através dos aspectos observados conclui-se que a Qualidade de vida no Trabalho apresenta significativas melhoras nos
resultados da organização, aumentando a disposição dos profissionais nas realizações das tarefas, o grau de satisfação, o
clima organizacional gerando bem-estar a todos. Através da iniciativa de proporcionar um programa que oferece benefícios
para melhorias, a organização demonstra o quanto está interessada no bem-estar de todos que fazem parte da organização.
Embora seja desafiador implantar um programa de QVT, muitas organizações estão buscando cada vez mais formas de
melhorias para ambas as partes, os resultados são positivos, as empresas adquire um diferencial competitivo no mercado,
tornando o ambiente de trabalho saudável, satisfatório e mais produtivo, com lucratividade empresarial. Segundo Newstrom,
(2001, p. 146) "Por Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) queremos dizer os pontos favoráveis e desfavoráveis de um
ambiente de trabalho para as pessoas. A proposta básica é desenvolver ambientes de trabalho que sejam tão bons para as
pessoas como para a saúde econômica da organização."

REFERENCIAS

http://www.coladaweb.com/administracao/qualidade-de-vida-no-trabalho-qvt
http://www.ergonomia.ufpr.br/PB%20qvt%20realiz%20humana.pdf http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?
idc_cad=a7o2sdrwi
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3081001 - ROBERTA DO CARMO AMARO DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster 6,5

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Lucia da Rocha

TITULO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

INTRODUCAO

A Qualidade de Vida no Trabalho-QVT contribui no desenvolvimento das organizações, que buscam melhorar sua eficiência e
eficácia. E é importante visar a qualidade junto aos seus colaboradores. Oferecer condições de trabalho onde o
desenvolvimento possa expandir conhecimentos, gerando resultados mais eficazes. Os indicadores existentes mostram que
a preocupação da organização com os colaboradores para a qualidades de viva no trabalho tem sido de grande importância,
inclusive como um diferencial no mercado competitivo Chiavenato (2004)

OBJETIVOS Desenvolver um programa de qualidade de vida, visando melhoria e gerando maior satisfação na realização do trabalho.

METODOLOGIA
Foi abordados métodos e técnicas para melhorar o ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e mais
satisfatório. O estudo foi realizado com base nas referências bibliográficas, acessos a artigos, pesquisados na internet e
revistas especializadas, disponíveis ao público em geral.

RESULTADOS

Em tempos de grandes mudanças e transformações, o capital humano cada vez mais se torna um fator decisivo para as
organizações se destacarem no mercado competitivo. A Qualidade de Vida no Trabalho é tema de discussão e importância
como diferencial para os colaboradores e o desenvolvimento de suas atividades. Identifica-se que colaboradores mais
satisfeitos produzem mais. Fernandes (1994).Ter qualidade de vida no trabalho é ter segurança, condições ambientais
favoráveis e apropriadas, é ter comprometimento e prazer em realizar o trabalho, tendo em vista a preocupação com o bem
estar físico e emocional do profissional na empresa.

CONCLUSOES

Através dos aspectos observados conclui-se que a Qualidade de vida no Trabalho apresenta significativas melhoras nos
resultados da organização, aumentando a disposição dos profissionais nas realizações das tarefas, o grau de satisfação, o
clima organizacional gerando bem-estar a todos. Através da iniciativa de proporcionar um programa que oferece benefícios
para melhorias, a organização demonstra o quanto está interessada no bem-estar de todos que fazem parte da organização.
Embora seja desafiador implantar um programa de QVT, muitas organizações estão buscando cada vez mais formas de
melhorias para ambas as partes, os resultados são positivos, as empresas adquire um diferencial competitivo no mercado,
tornando o ambiente de trabalho saudável, satisfatório e mais produtivo, com lucratividade empresarial. Segundo Newstrom,
(2001, p. 146) "Por Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) queremos dizer os pontos favoráveis e desfavoráveis de um
ambiente de trabalho para as pessoas. A proposta básica é desenvolver ambientes de trabalho que sejam tão bons para as
pessoas como para a saúde econômica da organização."

REFERENCIAS

http://www.coladaweb.com/administracao/qualidade-de-vida-no-trabalho-qvt
http://www.ergonomia.ufpr.br/PB%20qvt%20realiz%20humana.pdf http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?
idc_cad=a7o2sdrwi
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2338211 - BRUNA BRECHT ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster 8,5

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Isaac Rosa Marques

TITULO Manifestações da Síndrome de Burnout e do Estresse em estudantes de enfermagem.

INTRODUCAO

Os casos de Síndrome de Burnout e de estresse estão crescendo gradativamente de forma silenciosa e acometendo os
profissionais da saúde, principalmente enfermeiros, até mesmo os estudantes desta área. Acredita se, que pela enfermagem
ser uma das profissões que está inteiramente ligada aos pacientes e familiares, ou seja, que estão próximos aos
acontecimentos de adoecimento até a morte, acabam absorvendo o sentimento de padecimento. Por conta disto os
estudantes de enfermagem entram nesta linha de estudo, devido a experiência de ter o contato com os pacientes, alguns
tendo este impacto pela primeira vez, outros por outro lado, por já atuarem na área.

OBJETIVOS
Identificar na literatura quais fatores que levam os estudantes de enfermagem adquirirem a Síndrome de Burnout e o
estresse, enfatizando as manifestações através dos sintomas.

METODOLOGIA
Realizada revisão da literatura com busca em artigos nas bases de dados LILACS e SciElo, utilizando como critério para a
composição da amostr de pesquisa as palavras-chave: "Estudantes de Enfermagem", "Burnout" e "Estresse", com artigos na
língua portuguesa e espanhol, publicados entre os anos de 2005 a 2014.

RESULTADOS

De acordo com grande parte dos estudantes estudados nas pesquisas realizadas de acordo com a literatura, foram apontados
fatores que influenciam para a Síndrome de Burnout e o estresse como: a sobrecarga de atividades acadêmicas, devido ao
conteúdo programático da grade curricular; expectativas e preocupações com o mundo do trabalho, ou seja foi apontado os
sentimentos frente ao futuro profissional no atual mercado de trabalho; relação trabalho/estudo, pois para os estudantes que
optam realizar estas duas atividades acabam tendo o tempo limitado para cumprir as exigências acadêmicas e profissionais
ocupando suas horas de lazer e de estar com a família para que possam executar as pendencias; relação estudo/vida
familiar/moradia, os estudantes citaram a dificuldade em conciliar estas relações, por conta de muitas vezes demorarem
muito tempo de viajem para se deslocarem para a Universidade, comprometendo a dedicação necessária aos estudos.

CONCLUSOES

Foi possível observar que grande parte dos estudantes se sentem estressados, devido as sobrecargas que possuem tanto
referente as universidades, quanto na vida pessoal. Contudo em relação a Síndrome de Burnout, não foi possível constatar
casos entre os estudantes, porém os sinais de alerta estão em evidencia e para que os mesmos não venham adquirir esta
síndrome, a prevenção deve ser realizada desde o período da graduação, para que futuramente estes sintomas não
atrapalhem a vida profissional.

REFERENCIAS

1. Gomes H, Jesus AG, Síndrome de Burnout em enfermeiros. Rev de Trabalhos Academicos, Jornada Cientifica da UNIVERSO,
Suplemento Saúde, Brasil. 2012, 4(6):41-53. 2. Murofuse NT, Abranches SS, Napoleão AA. Reflexões sobre estresse e Burnout
e a relação com a enfermagem. Rev Latino-am Enfermagem 2005 março-abril; 13(2):255-61. 3. Silva VLS, Chiquito NC,
Andrade RAPO, Brito MFP, Camelo SHH. Fatores de estresse no último ano do curso de graduação em enfermagem:
percepção dos estudantes. Rev Enfermagem. 2011 jan-mar; 19(1):121-6.
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TITULO Diagnóstico por Imagem no linfoma canino

INTRODUCAO
O linfoma é uma neoplasia linfóide, com origem em órgãos sólidos hematopoiéticos, tais como baço, fígado e linfonodos.
Dentre todas as neoplasias do sistema hematopoiético, é considerada a mais comum nos cães, representando cerca de 5 à
10% de todas as neoplasias desta espécie.

OBJETIVOS
O objetivo foi avaliar fatores raciais, etários, sexuais, classificação anatômica, estadiamento clínico, métodos diagnósticos e
auxiliares de cães com linfoma, atendidos no HOVET- UNISA.

METODOLOGIA
Foi realizado estudo retrospectivo de casos de cães diagnosticados com linfoma em 2010. Foram obtidos dados como raça,
idade, sexo, sinais clínicos e resultados de exames de imagem e laboratoriais. Os animais foram classificados de acordo com
a forma anatômica do linfoma e estadiados de acordo com a classificação da OMS.

RESULTADOS

Os 17 animais do estudo apresentaram sintomas inespecíficos da doença, como emagrecimento progressivo, aumento dos
linfonodos periféricos e anorexia. Dos 17 animais todos realizaram exames de hemograma e bioquímicos, 13 realizaram
exame ultrassonográfico e 12 realizaram exame radiográfico. A incidência racial foi de animais sem raça definida2 , além de
outras raças que também possuem predileção como o Boxer e Pastor Alemão. A média de faixa etária foi de cerca de 9 anos,
concordando com a literatura, que cita a alta incidência em cães de 6 à 12 anos de idade1,3. A forma mais comum foi a
multicêntrica1. O diagnóstico da doença foi realizado por exame citológico em 76% dos casos, demonstrando assim a
praticidade e facilidade citada pelos trabalhos4. Aos exames radiográficos foram encontradas poucas alterações com relação
a doença, sendo que 25% apresentaram hepatomegalia, e 8% apresentaram esplenomegalia e linfonodomegalia. A
ultrassonografia mostrou maior sensibilidade, já que a hepatomegalia foi um achado em 54% e a esplenomegalia em 85% dos
casos. Alterações de ecogenicidade, ecotextura e contornos também foram achados do ultrassom. Comparando as alterações
ultrassonográficas hepáticas com os exames laboratoriais, o aumento das enzimas séricas esteve presente em apenas 14%
dos casos. Os resultados mostram a importância do diagnóstico precoce do linfoma em cães, e como os exames
radiográficos e ultrassonográficos podem auxiliar no mesmo.

CONCLUSOES
Os achados deste estudo confirmam os descritos em literatura, que afirmam que a doença pode afetar diversas raças, não
havendo predileção sexual e alta incidência em animais de 6 à 12 anos. Permite concluir que a forma mais comum é a
multicêntrica, e que o diagnóstico precoce da doença, pode auxiliar no tratamento e melhora do prognóstico.

REFERENCIAS

1 CÁPUA, M.L. B. et al. Linfoma canino: clínica, hematologia e tratamento com o protocolo de Madison-Wisconsin. Ciência
Rural, n.7, p. 1245-1251, mai/jun. 2011. 2 MORENO, K. BRACARENSE, A.P.F.R.L. Estudo retrospectivo de linfoma canino no
período de 1990-2004 na região norte do Paraná, Brazilian Journal os Veterinary Research and Animal Science, v. 44,
suplemento, p. 46-52, 2007. 3 NELSON, R.W.; COUTO, C.G.; Linfoma em cães e gatos. In: Medicina Interna de pequenos
animais. 3. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 1087-1091 4 SUZANO, S.M.C. et al. Classificação citológica dos linfomas
caninos, Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.47, n.1, p. 47-54, 2010.
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TITULO Diagnóstico por Imagem no linfoma canino

INTRODUCAO
O linfoma é uma neoplasia linfóide, com origem em órgãos sólidos hematopoiéticos, tais como baço, fígado e linfonodos.
Dentre todas as neoplasias do sistema hematopoiético, é considerada a mais comum nos cães, representando cerca de 5 à
10% de todas as neoplasias desta espécie.

OBJETIVOS
O objetivo foi avaliar fatores raciais, etários, sexuais, classificação anatômica, estadiamento clínico, métodos diagnósticos e
auxiliares de cães com linfoma, atendidos no HOVET- UNISA.

METODOLOGIA
Foi realizado estudo retrospectivo de casos de cães diagnosticados com linfoma em 2010. Foram obtidos dados como raça,
idade, sexo, sinais clínicos e resultados de exames de imagem e laboratoriais. Os animais foram classificados de acordo com
a forma anatômica do linfoma e estadiados de acordo com a classificação da OMS.

RESULTADOS

Os 17 animais do estudo apresentaram sintomas inespecíficos da doença, como emagrecimento progressivo, aumento dos
linfonodos periféricos e anorexia. Dos 17 animais todos realizaram exames de hemograma e bioquímicos, 13 realizaram
exame ultrassonográfico e 12 realizaram exame radiográfico. A incidência racial foi de animais sem raça definida2 , além de
outras raças que também possuem predileção como o Boxer e Pastor Alemão. A média de faixa etária foi de cerca de 9 anos,
concordando com a literatura, que cita a alta incidência em cães de 6 à 12 anos de idade1,3. A forma mais comum foi a
multicêntrica1. O diagnóstico da doença foi realizado por exame citológico em 76% dos casos, demonstrando assim a
praticidade e facilidade citada pelos trabalhos4. Aos exames radiográficos foram encontradas poucas alterações com relação
a doença, sendo que 25% apresentaram hepatomegalia, e 8% apresentaram esplenomegalia e linfonodomegalia. A
ultrassonografia mostrou maior sensibilidade, já que a hepatomegalia foi um achado em 54% e a esplenomegalia em 85% dos
casos. Alterações de ecogenicidade, ecotextura e contornos também foram achados do ultrassom. Comparando as alterações
ultrassonográficas hepáticas com os exames laboratoriais, o aumento das enzimas séricas esteve presente em apenas 14%
dos casos. Os resultados mostram a importância do diagnóstico precoce do linfoma em cães, e como os exames
radiográficos e ultrassonográficos podem auxiliar no mesmo.

CONCLUSOES
Os achados deste estudo confirmam os descritos em literatura, que afirmam que a doença pode afetar diversas raças, não
havendo predileção sexual e alta incidência em animais de 6 à 12 anos. Permite concluir que a forma mais comum é a
multicêntrica, e que o diagnóstico precoce da doença, pode auxiliar no tratamento e melhora do prognóstico.

REFERENCIAS

1 CÁPUA, M.L. B. et al. Linfoma canino: clínica, hematologia e tratamento com o protocolo de Madison-Wisconsin. Ciência
Rural, n.7, p. 1245-1251, mai/jun. 2011. 2 MORENO, K. BRACARENSE, A.P.F.R.L. Estudo retrospectivo de linfoma canino no
período de 1990-2004 na região norte do Paraná, Brazilian Journal os Veterinary Research and Animal Science, v. 44,
suplemento, p. 46-52, 2007. 3 NELSON, R.W.; COUTO, C.G.; Linfoma em cães e gatos. In: Medicina Interna de pequenos
animais. 3. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 1087-1091 4 SUZANO, S.M.C. et al. Classificação citológica dos linfomas
caninos, Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.47, n.1, p. 47-54, 2010.

Página 343



7412 - Congresso de Iniciação Científica 2014

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2014 4556 Ciências Humanas 0 - Iniciação Científica 2 - Relato de Experiência

Autor Status Apresentação Nota

3199827 - DANIELE NUNES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 8

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO História da Saúde em São Paulo: Campos do Jordão e os banhos medicinais

INTRODUCAO
O presente estudo é parte de uma pesquisa maior intitulada Cartas para Esther: ciência, saúde e sentimento na década de
1910 em São Paulo e tem como tema o estudo de uma doença conhecida como Tuberculose.

OBJETIVOS

Trata-se de uma doença causada por uma bactéria bacilo (Mycobacterium tuberculosis) e que pode afetar qualquer parte do
corpo, mas normalmente os pulmões. Seus sintomas são tosse por mais de duas semanas, febre, dores no peito e escarro
algumas vezes acompanhado por sangue. Seu contágio é transmitido pelo ar, ou seja, um tuberculoso ao tossir, pode passar
essa bactéria para as pessoas mais próximas. Porém, existem pessoas que já possuem a doença, mas não manifestam,
mesmo assim, são transmissoras da bactéria. Em meados do século XX, a Tuberculose preocupou o mundo, pois uma das
maiores causas de morte. As cartas narram acontecimentos do cotidiano, relações sociais estabelecidas no convívio com
familiares e amigos, no ambiente de trabalho como também a preocupação com a saúde. Sua saúde debilitada,
frequentemente exigia que fosse para Campos do Jordão por indicação médica e como parte de tratamentos. Lugares fora da
cidade como Campos do Jordão eram considerados favoráveis para o tratamento, pois seu clima limpo, suas águas
radioativas, produziam efeitos terapêuticos, logo, seria um bom lugar para tratamento de doentes pulmonares. Assim, foram
criadas clínicas, casas e pensões para o tratamento para ricos e pobres. Mediante tais informações, podemos destacar o caso
de Esther Figueiredo, nas quais é possível identificar tratamentos feitos por banhos em Campos do Jordão, mesmo não sendo
claro o diagnóstico de sua doença nas trocas de cartas.

METODOLOGIA
A análise preliminar das cartas indica que no dia 22 de Julho de 1910 encontra-se doente. Nos anos seguintes como na carta
de 01 de Agosto de 1914, novamente Esther é incentivada a continuar seu tratamento com banhos em Campos do Jordão.

RESULTADOS
Tais banhos eram direcionados a pessoas tísicas como vimos anteriormente. Esses banhos seriam Balneoterapia,
Termalismo e Falassoterapia importados da Europa como práticas terapêuticas das quais a presente pesquisa se ocupa, pois
na década de 1910 a cidade de São Paulo é historicamente reconhecida por epidemias que mataram muitas pessoas.

CONCLUSOES
A pesquisa, em desenvolvimento, pretende para essa comunicação apresentar o material documental, bem como caracterizar
os estudos em história da saúde.

REFERENCIAS
Referências: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300673258_ARQUIVO_HAMMERL,P.pdf
http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/tb/hist.htm http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
311X2006000200023(#38)script=sci_arttext Jornal Agora, A Saúde de Nossos Filhos,2003.
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Ana Lucia da Rocha

TITULO Planejamento de Carreira e Sucessão

INTRODUCAO

As organizações sempre esperam resultados contínuos de seus colaboradores, assim como os colaboradores contam com
um o crescimento profissional e financeiro dentro das organizações. Por Consequência como as organizações são as maiores
interessadas, é de suma importância fazer com que os seus colaboradores sintam-se motivados e engajados, ocasionando
neles sentimento de transparência e justiça. As empresas que não tomam medidas pró-ativas para planejar suas futuras
necessidades de talentos em todos os níveis, utilizando toda a sua força de trabalho, enfrentarão turbulências, altos custos
financeiros e até desastres, quando funcionários importantes se aposentarem ou forem atraídos por concorrentes.

OBJETIVOS
A pesquisa proporcionou verificar uma forma de elaborar um plano de carreira, articulando nesse plano como variáveis a
priorização dos seus colaboradores. Realizar pesquisas internas e externas de modo que sejam resolvidas as questões
negativas encontradas nessas pesquisas, no que referirem à política atual de Recursos Humanos da empresa.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa acadêmica com sugestões de melhoria, descrevendo a situação real da empresa, no qual a
pesquisa se propõe solucionar.

RESULTADOS

Para que as empresas se insiram em seus mercados com vantagens competitivas, elas necessitam engajar e comprometer as
pessoas com os resultados de seu trabalho. Plano de carreira é uma das ferramentas utilizadas pelo RH para estruturar o
desenvolvimento profissional dos colaboradores e, também, para incentivá-los . Uma vez estruturado, o plano de carreira dá
ao profissional a visibilidade da sua ascensão, pois este recurso detalha competências necessárias para a evolução do cargo,
responsabilidades e os salários compatíveis. Esta ferramenta necessita ser apresentada para os colaboradores ainda em sua
integração, pois é ela que norteará o comportamento e as atitudes que ele terá ao longo de sua estadia na empresa. Sem um
norte, facilmente o profissional sairá de sua rota e problemas começarão a ocorrer. Sempre que pensarmos em ofertar uma
evolução de cargos para um colaborador, necessariamente, precisamos pensar em qual pessoa ocupará o lugar dele. O
problema é que muitos líderes e RH’s só refletem sobre o assunto no momento da mobilidade interna e, geralmente, se
deparam com a falta de backups capacitados.

CONCLUSOES

Contribuir no desenvolvimento destes talentos, buscando mantê-los preparados para assumirem novas responsabilidades e
futuras sucessões em cargos chaves dentro das empresas. Para as empresas, resta a certeza de que aquelas que
concentrarem o maior número de talentos, desenvolvê-los e capacitá-los, certamente serão mais eficientes e atingirão o
alcance dos resultados propostos. Estimulando os funcionários não só através de salários e benefícios como também
através do desenvolvimento profissional dentro da organização.

REFERENCIAS
(www.inicepg.univap.br/ acessado ás 14:53 hs, em 22/08/2014. ) (www.bnpparibascardif.com.br/ acessado ás 14:13hs, em
22/08/2014,) (www.directionrh.com.br Acesso 19:06 hs, 15/09/14)
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Carolina de Oliveira Ghirelli

TITULO Espondilomielopatia Cervical em Cães

INTRODUCAO

A Espondilomielopatia Cervical é representada, na maioria das vezes, pela raça Doberman Pinscher, mas também pode ser
vista em Dogues Alemães, Bull Mastiffis, Labradores Retriviers entre outras raças de cães grandes e gigantes, na faixa etária
de 6 a 9 anos de idade, na maioria das vezes em machos. A síndrome de Woobler é representada por um distúrbio das
vértebras cervicais caudais e dos discos intervertebrais (espondilopatia), que causa uma compressão no cordão espinhal
(mielopatia); também é conhecida como síndrome do cambaleio, espondilomielopatia cervical caudal, espondilopatia cervical,
espondilopatia do disco cervical associado a compressão, instabilidade vertebral cervical (estática ou dinâmica), síndrome de
mal formação cervical/ mal articulação, espondilolistese cervical, mielopatia cervical estenótica, estenose espinhal cervical,
subluxação cervical, síndrome de instabilidade e mal formação vertebral e mielopatia cervical espondilótica. A variedade de
descrições existentes para esta síndrome ocorre pelo fato de sua patogenia ser mal elucidada, contudo, todas elas são
aceitas É diagnosticada através da observação de compressões medulares e estenose em região cervical, onde os corpos
vertebrais mais comumentes acometidos são C6 e C7, porém podem afetar também corpos adjacentes. O diagnóstico é
realizado através de métodos de imagem como mielografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. A
radiografia é utilizada como teste de triagem na exclusão de outras doenças. Sua etiologia pode ser hereditária, congênita e
de conformação corporal, onde animais predispostos nascem com uma estenose do canal vertebral da região, ou por causas
aleatórias como traumas e nutrição.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é a dissertação sobre a Espondilomielopatia Cervical em Cães, visando demonstrar sua
predisposição, etiologias, manifestações clínicas, métodos de diagnósticos e possíveis tratamentos, tanto conservativos
quanto cirúrgicos.

METODOLOGIA

Este trabalho consiste na dissertação sobre a Espondilomielopatia Cervical em Cães, visando demonstrar sua predisposição,
etiologias, manifestações clínicas, métodos de diagnósticos e possíveis tratamentos, tanto conservativos quanto cirúrgicos.
Realizado como forma de revisão bibliográfica, onde foram utilizados grandes e principais autores presentes na Medicina
Veterinária englobando matérias de neurologia, clínica cirúrgica, clínica médica, ortopedia e diagnóstico por imagem.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Por ser uma doença que envolve importantes estruturas nervosas, seu tratamento não é bem elucidado devido as suas
diversas formas, e tais métodos são de escolhas diferentes por cada autor, sendo que pode ser tratada de forma conservativa
ou cirúrgica e o prognóstico é reservado.

REFERENCIAS

BURBIDG, H.M.; Caudal cervical malformation in the Doberman pinscher [PhD Thesis. New Zealand: Massey University; 1999.
p. 121–35 CHRISMAN, C.L.; Neurologia dos Pequenos Animais; páginas 305 á 308; Ed.ROCA; 1985 COSTA, et al; Comparison
of Magnetic Resonance Imaging and Myelography in 18 Doberman Pinscher Dogs With Cervical Spondylomyelopathy;
Veterinary Radiology (#38) Ultrasound; vol. 47; No.6; páginas 523 á 531; 2006 (b). COSTA, R. C.; Cervical Spondylomyelopathy
(Wobbler Syndrome) in Dogs; VetClinic; páginas a á 33; 2006 (a). COSTA, RC, Parent JP, Dobson H, et al. Comparison of
magnetic resonance imaging and myelography in 18 Doberman pinscher dogs with cervical spondylomyelopathy; Vet Radiol
Ultrasound 2006; 47(6):523–31.
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TITULO A representação imagética da escola, professor e aluno do século XX ao XXI

INTRODUCAO

O presente trabalho visa investigar a representação imagética da escola e do aluno dos séculos XX ao XXI, que vem passando
por várias transformações em decorrência das mudanças culturais e sociais ocorridas ao longo dos séculos, por isso uma
abordagem cronológica e panorâmica será o caminho, para a construção desta visão, tomando como base, a História e a
Sociologia considerando elementos da Arte e da Educação. Considerando os pensadores como, Sócrates, Platão, Aristóteles,
Alexandre Magno, São Tomás de Aquino, Martinho Lutero Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Friedrich, Froebel, Froebel,
Motessori, Piaget, Paulo Freire, entre outros, que serão utilizados para retratar as práticas pedagógicas que ocorriam da
Antiguidade até Idade Contemporânea. Além de retratarem as práticas pedagógicas, estes pensadores irão deixar
contribuição a respeito das transformações idealizadas para estas épocas e que nos embasam para nossas práticas na
atualidade. As indagações que permeiam esta pesquisa convergem para perguntas como: O que esperavam os professores
destes séculos? Quais eram as expectativas destes alunos? As imagens destas épocas trazem consigo, que tipo de memória
e que tipo de identificação cultural? Quais significados estão presentes, nas imagens apresentadas? Os capítulos serão
estruturados, começando pela reflexão a respeito de criança e de infância, que comporá o capítulo I, em seguida, o capítulo II
irá retratar as práticas pedagógicas vivenciadas pelos professores e alunos desde a Antiguidade até a Idade Contemporânea,
dando continuidade com a representação escolar por meio de imagens que será descrito no capítulo 3 posteriormente com
reflexões, a respeito da análise imagética no capítulo 4 e finalizando com a conclusão. As obras pictóricas apresentadas
retratarão estas épocas, através da apresentação de imagens, que encerram uma mensagem particular desta trajetória
educacional. Estas imagens serão analisadas através de uma abordagem qualitativa considerando os estudos de alguns
autores, um deles será Erwin Panofisk (1955), sobre iconografia, que de um modo geral, descreve dados de formas básicas,
de uma expressão artística, tendo como ponto de partida, nossa experiência prática quanto as cores, por exemplo. Enquanto
que a Iconologia se responsabilizará em interpretar esta obra a partir de sua consciência. Todos estes relatos serão descritos
em seus respectivos capítulos com mais detalhes abrangendo o todo desta pesquisa.

OBJETIVOS • Explicar o que esperavam os professores dos séculos XX ao XXI.

METODOLOGIA
O método utilizado para esta pesquisa será o qualitativo, que visa interpretar os dados apresentados através da bibliografia
dos autores, bem como a análise das imagens selecionadas. (#38)#8195;

RESULTADOS
A discussão dos resultados se dará mediante análise das obras bibliográficas, da linha histórica a respeito da educação e, de
teóricos que descrevem a respeito das práticas pedagógicas dos séculos XX ao XXI, bem como os que conceituam as
imagens e as suas definições nestes séculos.

CONCLUSOES
Procuramos discorrer, neste trabalho sobre a trajetória da educação desde a Antiguidade até a Idade Contemporânea, fixando
nos modelos de práticas pedagógicas e analisando as imagens dos séculos XX ao XXI.
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