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UM ESTUDO SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS E O USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO AO ENSINO TÉCNICO  

PP&I201709663 

 
NELSON LUZETTI CRIADO 

Orientador(a): MARIANA ARANHA DE SOUZA 

 

Introdução: 

Esta pesquisa se propõe a investigar como ocorre o trabalho com Temas Transversais no Ensino Médio 

Integrado ao Ensino Técnico. O tema da pesquisa foi motivado por minha vivência como professor de um 

Curso de Informática, de Nível Técnico, integrado ao Ensino Médio, por, aproximadamente, vinte anos. No 

decorrer da caminhada como professor, tive o prazer de trabalhar com alunos de outras faixas etárias, desde 

o Ensino Fundamental II até a Graduação. À medida que os alunos vão avançando no sistema acadêmico é 

notório que em cada faixa etária as brincadeiras, as angústias e as preocupações são diferentes. Durante todo 

esse tempo dentro da sala de aula, outros assuntos surgiam nas discussões. Observei que, muitas vezes, os 

alunos questionavam ou se interessavam por assuntos que envolviam a sexualidade, questões raciais, 

ambientais, sociais, éticas entre outras. 

Objetivos: 

Compreender as aprendizagens que professores e alunos de um Curso de Informática em Nível Médio 

Integrado ao Ensino Profissional constroem ao elaborarem atividades que trabalhem temas transversais 

utilizando ferramentas tecnológicas. Uma vez que os alunos deveriam ser considerados na centralidade do 

processo educativo, acabam se transformando em grupos que são silenciados nas suas necessidades e em 

suas dúvidas. 

Metodologia: 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, uma vez que se propõe, a partir da realização de um 

projeto colaborativo entre docentes e estudantes, compreender a percepção que estes sujeitos possuem do 

percurso da pesquisa e das aprendizagens por eles adquiridas. A pesquisa está sendo desenvolvida em uma 

Instituição de Ensino privada, pertencente a um município da região metropolitana de São Paulo. A partir do 

levantamento de quais Temas Transversais alunos e professores do Ensino Médio Integrado ao Ensino 

Técnico diagnosticam com carentes de um trabalho na escola, estão participando da pesquisa dois docentes 

desta modalidade de ensino e dez alunos voluntários do 2º do Curso de Informática e que já participaram da 

disciplina Tecnologia Web. Divididos em dois grupos de trabalho e tutoriados por um docente, os alunos 

estão planejando e construindo um site que trate de um Tema Transversal escolhido pelo grupo docente e 

discente da escola. Após a implantação do site, os alunos participantes do grupo de trabalho participarão de 

um Grupo Focal, relatando a experiência de ter participado deste processo e a percepção que possuem 

acerca deste trabalho, considerando a dimensão curricular dos Temas Transversais, o uso de tecnologias nos 

processos de aprendizagem na escola, o trabalho em equipe, a partir de uma perspectiva colaborativa e a 

tutoria exercida por um docente durante a realização do projeto. Os dois docentes tutores participarão de 

uma entrevista semiestruturada, cujo roteiro tem o objetivo de tratar das mesmas questões investigadas com 

os alunos, acrescidas de sua compreensão acerca do papel da docência em projetos dessa natureza. 

Resultado: 

Pretende-se compreender como professores e alunos constroem suas aprendizagens na escola, por meio de 

atividades colaborativas com o uso de tecnologias, de forma a contribuir com o desenvolvimento da 

docência e seu papel na construção de redes de aprendizagens nas escolas. 
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A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS 

PÚBLICAS DE UM MUNICÍPIO DO VALE DO PARAÍBA 

PP&I201713418 

 
CAMILA APARECIDA SILVA ROSA MARINELO 

Orientador(a): MARCIA MARIA DIAS PACHECO 

 

Introdução: 

O presente projeto de pesquisa representa a busca por um desenvolvimento intelectual e profissional da 

pesquisadora, a qual atua na educação há 14 anos. Com essa pesquisa, espera-se renovar e conceituar as 

ideias e a busca por um ensino que traga significados ao conhecimento oferecido nas instituições escolares 

formais, valorizando os saberes dos quais os estudantes já são portadores. Atualmente, com base nos 

conhecimentos construídos no exercício da profissão, procura-se no Mestrado em Desenvolvimento 

Humano, apoiando-se nos conhecimentos provenientes do curso, realizar uma pesquisa que permita a 

construção de conhecimentos sistemáticos sobre a concepção e práticas de docentes acerca da 

interdisciplinaridade em escolas públicas de um município do Vale do Paraíba. O tema interdisciplinaridade, 

presente no âmbito do ensino fundamental, tem sido discretamente pesquisado e estudado, apresentando a 

necessidade da realização de trabalhos científicos que desenvolvam conhecimento nesse nível de ensino, 

para propiciar discussões e reflexões sobre a temática. 

Objetivos: 

O objetivo geral deste projeto é investigar as concepções e práticas interdisciplinares de professores atuantes 

no ensino fundamental em escolas públicas. Objetivos específicos: investigar as concepções de professores 

sobre interdisciplinaridade; conhecer práticas interdisciplinares desenvolvidas no anos finais do ensino 

fundamental nas escolas pesquisadas; analisar documentos, como Parâmetros Curriculares Nacionais e a 

Matriz Curricular da Secretaria de Educação do município pesquisado. 

Metodologia: 

O presente estudo alinha-se com uma metodologia qualitativa e classifica-se como básica, exploratória e 

descritiva. A população desta pesquisa será composta por vinte professores efetivos que ministram aulas nos 

anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) em duas escolas públicas de um município do Vale do 

Paraíba Paulista, as quais foram selecionadas por atingirem a meta estabelecida para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica no ano de 2015 e apresentam em seus Projetos Políticos Pedagógicos 

propostas de práticas interdisciplinares. A amostra será não-probabilística escolhida por conveniência, foi 

definida de acordo com a oportunidade do contato direto da pesquisadora com as escolas, além do número 

docentes que se mostraram dispostos a participar e contribuir com a pesquisa. Como instrumentos de coleta 

de dados serão utilizados questionário, entrevistas e pesquisa documental, no qual o primeiro, questionário, 

terá a finalidade de traçar o perfil dos participantes do estudo e também tratará de questões que podem 

evidenciar as concepções dos professores sobre interdisciplinaridade. Para o segundo (entrevistas), será 

elaborado um roteiro para nortear o diálogo com os professores, as questões do roteiro de entrevista serão 

elaboradas a partir dos resultados da primeira etapa da coleta de dados. A pesquisa documental, será feita 

por meio da exploração dos documentos (PCN e Matriz Curricular Municipal) que norteiam a prática 

educacional no Brasil e no município pesquisado, com o objetivo de verificar as orientações explicitas sobre 

a interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas. A análise de conteúdo será desenvolvida, conforme prevê 

Bardin (2011), por meio da pré-análise: a exploração do material, o tratamento dos resultados incluindo a 

inferência e a interpretação. 
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Resultado: 

Por meio da análise dos dados coletados, espera-se identificar as concepções dos professores sobre 

interdisciplinaridade, conhecer as práticas interdisciplinares desenvolvidas nos anos finais do ensino 

fundamental e relacioná-las com as orientações que constam nos documentos oficiais analisados durante a 

pesquisa, apontando os possíveis caminhos para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares assertivas. 

Os dados serão coletados, analisados e discutidos com base na revisão literária. E os resultados serão 

discutidos e divulgados em artigos e produções científicas, e também por meio de participações em 

seminários e congressos acadêmicos que atuem sobre o tema da interdisciplinaridade e da educação. 

Acredita-se que assim seja possível compartilhar os resultados obtidos com esta pesquisa, e modo que se 

possa contribuir com o fomento e complementariedade da produção acadêmica nacional. 
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO 

SONO: UM ESTUDO DE CASOS 

PP&I201716462 

 
LAÍS MALVÃO LEMOS, AMANDA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA 

Orientador(a): DANIELA MACHADO FARIA PAES DE BARROS 

 

Introdução: 

A síndrome da apnéia do sono (SAOS) é caracterizada por eventos regulares de obstrução parcial ou 

completa das vias aéreas superiores durante o sono. É identificada pela diminuição ou ausência de fluxo 

aéreo, apesar da manutenção dos esforços respiratórios, frequentemente resultando em dessaturação de 

oxigênio e despertares noturnos recorrentes, com a consequente sonolência excessiva.Os sintomas 

importantes de SAOS são as pausas respiratórias, roncos, movimentação intensa durante o sono, respiração 

bucal forçada, sudorese noturna, sonolência diurna excessiva, hipertensão arterial sistêmica , hipertensão 

pulmonar, além de alterações cognitivas e comportamentais, o que resulta em prejuízo nas atividades de 

vida diária, sociais, neuropsicológicas e cognitivas. O tratamento objetiva a normalização dos eventos 

respiratórios durante o sono, melhora da qualidade do sono e da qualidade de vida. Englobam medidas 

comportamentais, bons hábitos para uma melhor qualidade do sono, terapia posicional, Pressão Positiva 

Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) e cirurgia. 

Objetivos: 

Avaliar a qualidade de vida e sinais vitais de indivíduos com SAOS. E Comparar os resultados obtidos após 

o tratamento em indivíduos que utilizaram o CPAP e em indivíduos que fizeram o uso técnicas respiratórias, 

como alongamento e fortalecimento da musculatura inspiratório, além de condicionamento físico e uso do 

Threshold. 

Metodologia: 

A amostra será constituída por 2 indivíduos com diagnóstico clínico de apnéia obstrutiva do sono. Um dos 

indivíduos utilizará o CPAP noturno e o outro indivíduo fará técnicas respiratórias, como alongamento e 

fortalecimento da musculatura inspiratório, além de condicionamento físico e uso do Threshold. Como 

critérios de inclusão: pacientes com polissonografia com diagnóstico de Síndrome da Apnéia Obstrutiva do 

Sono e que não estejam participando de nenhum outro protocolo de tratamento à apnéia obstrutiva do sono. 

Definem-se como critérios de exclusão: Pacientes com sintomas de apnéia do sono, mas não diagnosticados, 

pacientes portadores da Síndrome da Apnéia Central do Sono, que utilizam medicamentos indutores do sono 

e que estejam participando de outros protocolos. A aplicação do protocolo de atendimento para o indivíduo 

que fará o tratamento com o uso de técnicas respiratórias, inicialmente será realizado dez minutos de 

alongamento dos principais músculos envolvidos na respiração, vinte minutos de Threshold no qual o 

paciente realizará o programa com carga de 40% da pressão inspiratória máxima (PImáx), obtida através do 

manovacuômetro, que será mensurada no dia da avaliação, e vinte minutos de caminhada, na qual a 

intensidade será definida em 60% a 80% da freqüência cardíaca máxima. Para realização da pesquisa com 

os indivíduos que farão o tratamento com técnicas respiratórias, além do questionário de qualidade de vida 

baseado no método WHOQOL e o questionário de Pittsburgh Sleep Quality Index traduzido para a língua 

portuguesa. Para o indivíduo que fará o tratamento com o CPAP, será apresentado o kit do aparelho ilustrado 

na figura 01 e serão dadas orientações de como utilizá-lo e por no mínimo 6 horas/noite, 6-7 dias/semana. 

Os resultados experimentais para análise da amostra serão submetidos inicialmente ao teste de Wilcoxon e o 

teste de Mann-Whitney, para verificar se o tratamento aplicado junto aos indivíduos terá efeito ou não. 
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Resultado: 

Apesar de já terem sido realizados vários estudos em relação à apnéia obstrutiva do sono e já existirem 

alguns parâmetros utilizados para o diagnóstico preciso, ainda existem várias possibilidades de tratamento. 

Sabendo que o padrão ouro para o tratamento da Síndrome da apneia obstrutiva do sono é o CPAP, muitos 

indivíduos portadores da síndrome não têm condição financeira para aderirem ao tratamento por ser um 

equipamento de alto custo, além de não se adaptarem a máscara. Como essa síndrome é uma condição 

duradoura e crônica, uma abordagem efetiva de tratamento se torna mandatória. A idéia do trabalho é 

verificar se há melhora somente com a fisioterapia respiratória nesses pacientes com apneia obstrutiva do 

sono e se isso acontecer quanto tempo leva para uma resposta eficaz em relação a melhora com o uso do 

CPAP, de acordo com os questionários de qualidade de vida e sinais vitais. 
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USO DA BIOTECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE ENZIMAS  

PP&I201718068 

 
MATEUS CABRAL VASCONCELLOS TEIXEIRA, LUCAS SILVA VAZ 

Orientador(a): VANIA BATTESTIN 

 

Introdução: 

A aplicação de enzimas é uma alternativa aos processos químicos convencionais por se tratar de uma 

tecnologia mais limpa, que consome pouca energia e gera mínimo impacto ambiental. Os processos 

enzimáticos representam ainda uma fronteira de conhecimento pouco explorada pela indústria. A 

expectativa é que as enzimas exerçam, em um futuro próximo, um papel fundamental e transformador na 

indústria alimentícia, cosmética, farmacêutica, dentre outras (Embrapa). Nesse contexto, a proposta desse 

estudo será a produção da enzima tanase, uma enzima com aplicações na indústria alimentícia, química, 

farmacêutica, dentre outras. Por definição as tanases (E.C: 3.1.1.20) são esterases que hidrolisam ligações 

éster e ligações depsídicas em substratos como ácido tânico, epicatequina galato, epigalocatequina galato 

em meio aquoso e sintetizam ésteres de ácido gálico em meio não aquoso (Battestin, 2007).   

Objetivos: 

Verificar a influência da exposição de microorganismos da linhagem LAB1VW inseridos na fermentação 

sólida para a produção da enzima tanase. 

Metodologia: 

A linhagem fúngica utilizada no presente estudo foi isolada no IFSP e identificada como LAB1VW e 

conservada em meio de ágar batata dextrose em temperatura de 10ºC. 

Em Erlenmeyers de 250 mL foram adicionados 20 g da mistura de farelo de trigo na proporção inicial de 

1:1, sendo o farelo de trigo acrescido de solução de sais e ácido tânico na concentração de 10%. O meio de 

fermentação foi esterilizado em autoclave à 120ºC por 20 minutos. A inoculação ocorreu com 2 mL de 

solução de esporos e os frascos foram incubados a 32ºC em estufa bacteriológica durante 3, 5 e 7 dias de 

fermentação. Após fermentação, foram adicionados 70 mL de solução tampão acetato 20 mM (pH 5), e os 

frascos agitados a 150 rpm por 1 hora. A solução foi filtrada e centrifugada por 15 minutos a 3.000 rpm. No 

sobrenadante foi determinada a atividade enzimática de acordo com metodologia proposta por Lekha & 

Lonsane (1994). 

A solução substrato foi preparada pela adição de ácido tânico 0,18 % (p.v-1) em tampão acetato 0,2 M (pH 

5,5). A reação foi realizada adicionando 0,3 mL da solução de substrato com 0,5 mL de extrato enzimático 

bruto deixado em banho maria à 60oC por 10 minutos. Após a incubação, a reação foi paralisada pela adição 

de 3 mL de solução de BSA preparada na concentração de 1 mg. mL-1 de BSA e de NaCl a 0,17 M em 

tampão acetato 0,2 M (pH 5), em seguida, centrifugada a 3.000 rpm por 10 minutos. A absorbância foi 

medida após 15 minutos a 530 nm de acordo com metodologia sugerida por Mondal et al. (2001). 

Resultado: 

Variação no tempo de fermentação na produção da enzima 

Os testes foram realizados para verificar o melhor tempo de fermentação para produção da enzima. A 

atividade enzimática foi determinada após 3, 5 e 7 dias de fermentação (Figura 1). 

O melhor tempo de fermentação foi de cinco dias, obtendo-se 100% de atividade relativa. Observou-se que 

com três dias de fermentação a atividade relativa da enzima foi de 70%. A medida que o tempo de 

fermentação avançou para sete dias, observou-se um declínio na produção, passando para 95%. O aumento 

no tempo de fermentação levou ao declínio na atividade enzimática, uma das hipóteses para esse ocorrido é 

que com aumento no tempo de fermentação há produção de co-produtos resultante do metabolismo 

microbiano, esgotamento de nutrientes, levando inibição do crescimento do fungo e consequentemente a 

baixa produção da enzima (WHITAKER, 1994). 
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UM ESTUDO SOBRE O USO DA GAMIFICAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PP&I201720786 

 
LUCIO LUZETTI CRIADO 

Orientador(a): MARIANA ARANHA DE SOUZA 

 

Introdução: 

Não é difícil de perceber como os jovens estão cada vez mais inserindo as tecnologias no seu cotidiano e, 

quando se observa o campo do entretenimento, os jogos ocupam um espaço maior ainda no contexto da vida 

deles. 

Sob essa perspectiva e pela percepção de professor, que está mais difícil lecionar sem ter que ficar 

chamando a atenção dos alunos, entre tantos motivos, o uso acentuado da tecnologia, nasce desse cenário a 

motivação para o tema deste projeto. 

Das tecnologias vivenciadas, o jogo já faz parte da vida dos alunos e não podemos simplesmente excluí-los, 

pois permitem apreender por meios de experiências que os envolvam e que os motivem, em resumo os jogos 

lhes proporcionam momentos de prazer. 

A inquietação levou-me a questionar porque não agregar às aulas a utilização de games que permitam 

motivar os alunos ao mesmo tempo em que eles estão aprendendo? 

Objetivos: 

O objetivo principal é investigar se o uso de games no Ensino de Matemática possibilita a aprendizagem 

significativa de estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Como objetivo específico, desenvolver e utilizar um game como estratégia para o ensino de matemática no 

5º ano do ensino fundamental e verificar a aplicabilidade no ensino de matemática. 

Metodologia: 

Neste projeto, será utilizada a metodologia de pesquisa ação, pois pretende investigar se o uso da 

gamificação é uma grande aliada no processo de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, sua 

observação ocorrerá através do relato dos professores após o uso do game em determinadas aulas práticas 

nos laboratórios de informática. 

Dessa maneira, o projeto conta com algumas etapas, sendo a entrevista com os professores de matemática 

do ensino fundamental (1º ao 4º anos) como o primeiro passo da coleta de dados e será realizada com 4 

professores de ensino fundamental I da disciplina de matemática. Estas entrevistas têm como objetivos, 

identificar o perfil dos professores atuantes com o ensino da matemática, como o tempo atuante na área, na 

instituição, sua formação acadêmica, as práticas e métodos aplicados no ensino da matemática e o 

conhecimento dos professores sobre gamificação, e principalmente coletar as sugestões de assuntos 

relevantes em matemática para a criação dos games. 

A observação da aplicação do game será realizada após a construção do game (elaborados pelos alunos dos 

9º ano do ensino fundamental II) e ocorrerá durante as aulas de informática. O objetivo é observar como 

ocorrerá a orientação do professor, o desenvolvimento dos alunos dos 5º anos do ensino fundamental, a 

receptividade deles, o uso da tecnologia do game e o aprendizado do conteúdo de matemática. 

Após a observação, ocorrerá a entrevista com o professor de matemática do 5º ano das turmas nas quais os 

games foram aplicados e tem como objetivo responder as perguntas como foi utilização do game, se 

notaram interesse dos alunos, quais as dificuldades e facilidades encontradas e principalmente se os alunos 

aprenderam no game ou se o game apenas reforçou o aprendido. 
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Resultado: 

Pretende-se levantar assuntos relevantes do ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, 

procurando verificar qual a relevância da utilização de tecnologias, neste caso, o uso de games para este tipo 

de ensino. 

Nesse sentido, pretende-se ainda compreender o que os professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental pensam acerca de intervenções educativas em suas práticas e como percebem o seu próprio 

processo de formação a partir de atividades colaborativas de pesquisa e de intervenção de outros docentes e 

alunos em sua prática. 

Acredita-se que esta pesquisa possa trazer contribuições significativas ao estudo da profissão docente, do 

uso de tecnologias e da própria gamificação no processo de aprendizagem. 
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O MERCADO DE ECOTURISMO NOS LENÇÓIS MARANHENSES: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 

ALUNOS E PROFESSORES 

PP&I201724068 

 
TIAGO GUELSSI ARMOA VIEIRA 

Orientador(a): PATRICIA DIANA EDITH BELFORT DE SOUZA E CAMARGO ORTIZ MONTEIRO 

 

Introdução: 

Dentre os vários segmentos da atividade turística, o Ecoturismo vem ganhando notoriedade, em razão dos 

aspectos de sustentabilidade, haja vista que sua atratividade está na contemplação da natureza. O 

planejamento emerge como ação primordial para que se possa lograr sucesso na atividade turística de uma 

determinada localidade. 

O presente estudo procura elucidar, à luz da Teoria das Representações Sociais, de que forma o mercado de 

ecoturismo é compreendido pelos alunos e docentes de uma instituição de ensino técnico, município de 

Barreirinhas-MA. 

O intento deste projeto é compreender as contribuições da educação profissionalizante para o 

desenvolvimento do turismo na cidade de Barreirinhas, Estado do Maranhão, em razão se seu forte potencial 

turístico, sobretudo, por se tratar da Capital dos Lençóis Maranhenses. Cumpre aqui ressaltar que é do 

interesse da pesquisa analisar, através de um procedimento de campo, como os discentes e docentes do Eixo 

de Turismo, Hospitalidade e Lazer. 

Objetivos: 

Geral: Identificar as representações sociais sobre o mercado de Ecoturismo por Alunos e Docentes do curso 

técnico de turismo. 

Específicos: Caracterizar o perfil sociodemográfico dos alunos e dos professores do curso técnico de 

turismo. Comparar as representações sociais, buscando semelhanças e diferenças entre os discursos dos 

alunos da 1ª e 3ª série. Conhecer o mercado de ecoturismo dos Lençóis Maranhenses. 

Metodologia: 

Segundo a abordagem do problema a pesquisa define-se como qualitativa e quantitativa. Do ponto de vista 

dos objetivos é determinada como exploratória e descritiva. Dos procedimentos técnicos a pesquisa é 

bibliográfica, por ser extraído de pesquisas secundárias já desenvolvidas por outros pesquisadores e 

cientistas e experimental definindo os efeitos que as variáveis produzem no objeto. 

Resultado: 

Pretende-se com esta pesquisa, contextualizar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, através das 

políticas públicas que vem sendo desenvolvidas, no âmbito municipal, estadual e federal, ilustrar o mercado 

do Ecoturismo, afim de contribuir com os agentes e atores envolvidos na atividade turística. 

Ademais, ao caracterizar o perfil sociodemográfico dos alunos do curso técnico integrado em Agenciamento 

de Viagens, a pesquisa possibilitará adequar futuros conteúdos curriculares a realidade local. 

Também pretende-se a partir da carcacterização do perfil sociodemográfico dos docentes, colaborar no 

norteamento de formação, bem como verificar a realidade da qualificação da instituição de ensino. 

Por fim, ao comparar as diferentes Representações Sociais apresentadas na pesquisa, poderá ser analisado 

de que forma está se dando a formação profissional do Eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer, e desta 

forma colaborar junto as demais pesquisas da área. 
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OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA DOCÊNCIA NA VISÃO DOS ALUNOS NUM CURSO DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES EM EAD 

PP&I201727128 

 
SIMONE GUIMARÃES CUSTÓDIO 

Orientador(a): MARCIA MARIA DIAS PACHECO 

 

Introdução: 

A revolução tecnológica chegou às salas de aula da universidade e não se pode negar que esta tem 

transformado consideravelmente a prática docente. O uso intensivo das TICs faz surgir a modalidade de 

ensino que traz consigo elementos que favorecem a acessibilidade à formação superior. 

De acordo com o Censo da Educação Superior (INEP, 2014), a E AD no Brasil deu um salto quantitativo 

entre os anos de 2000 e 2014 de cerca de 13.550%. 

A presente pesquisa visa estudar quais sentidos e significados os alunos atribuem à docência, mediante a 

realização do curso de Pedagogia na modalidade de Educação a Distância. 

[...] a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas) mas sim 

através de um trabalho de reflexidade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma 

identidade pessoal (NÓVOA, 1995, p. 25). 

Objetivos: 

Compreender os sentidos e os significados construídos e partilhados por alunos sobre o ensinar e sua 

importância na constituição do ser professor. 

- Analisar a história da Educação a Distância no Brasil; 

- Discutir os aspectos históricos, sociais e educacionais, em especial, as condições de ensino e 

aprendizagem; 

Metodologia: 

Esta pesquisa é classificada como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa 

(SILVA e MENEZES, 2005). A coleta de dados será feita em duas fases, a primeira, por meio de 

questionário adaptado do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (ENADE) onde serão 

entrevistados 200 alunos, sendo metade destes ingressantes e a outra metade concluintes. A segunda fase 

será feita por meio de entrevista semiestruturada com pelo menos 5% dos alunos que participaram da 

primeira fase. 

Para os dados estatísticos será feita a investigação por meio de análise documental, fornecidos pela 

instituição. A análise dos dados será feita pela abordagem sócio-histórcia utilizando-se como referencial 

teórico os autores Vygotsky, Bakhtin e Luria, que fundamentam seus trabalhos na perspectiva que considera 

o sujeito de maneira integral, como ser histórico, concreto e social. A Universidade escolhida para a coleta 

de dados é uma instituição com mais de 60 anos de atuação no ensino superior, com uma longa e bem 

conhecida tradição nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Tem atualmente cerca de 10 mil alunos. Sua 

maior oferta é de cursos presenciais, mas, há sete anos, passou a oferecer também os cursos de graduação, 

sendo 01 curso de bacharelado, 07 cursos Superiores de Tecnologia e 12 cursos de Licenciatura na 

modalidade à distância, oferecidos em pelo menos quatro polos de apoio presencial. 

No curso de licenciatura em Pedagogia, a Universidade tem 346 alunos matriculados. 

Resultado: 

A presente pesquisa pretende apresentar a compreensão sobre os sentidos e os significados construídos e 

partilhados por alunos do Curso de Pedagogia na modalidade EAD, considerando as condições de ensino e 

aprendizagem, bem como todo o contexto de organização didático-pedagógico. 
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AS TIC NA EDUCAÇÃO: CONCEPÇÕES DOCENTES E DISCENTES SOBRE AS FERRAMENTAS DIGITAIS 

GOOGLE FOR EDUCATION 

PP&I201728688 

 
PRISCILA CRISTIANE ESCOBAR SILVA 

Orientador(a): LETÍCIA MARIA PINTO DA COSTA 

 

Introdução: 

Podemos dizer que vivemos na sociedade da tecnologia dada à presença das TIC (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) nas diversas atividades realizadas. Em casa, no trabalho, na escola, na rua é 

comum observar o uso das TIC para a busca de informação, entretenimento, entre outras. Para Moran, 

Masetto e Behrens (2013) não existem dúvidas de que as TIC atingiu a todos como uma avalanche e 

constatar sua presença na sociedade é tarefa fácil de se concluir, pois está presente em quase todas as áreas 

da atividade humana. Além disso, Mercado (1998) e Demo (2011) destacam que as TIC invadiram a 

educação abrindo novas possibilidades e oportunidades de aprendizagem praticamente inesgotáveis 

exigindo dos educadores uma nova postura. No entanto, as TIC apresentam rápido crescimento e sempre 

com uma nova tendência no mercado e, é nesse cenário que nascem as ferramentas digitais Google for 

Education contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. 

Objetivos: 

Nesse sentido, objetiva-se com o estudo conhecer as opiniões dos corpos docentes e discentes presentes no 

Ensino Básico e Superior sobre a relação tecnologia e educação sob o viés das ferramentas digitais Google 

for Education no que diz respeito a sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem. 

Metodologia: 

Para cumprimento dessa tarefa realizou-se um estudo de caso, por basear-se em um fenômeno 

contemporâneo e em contexto real, com uma amostra não aleatória intencional valendo-se da estatística 

descritiva com a escolha dos participantes propositadamente pelo pesquisador. A coleta de dados ocorreu 

com uso do diário de campo para registro de fatos verificados durante as visitas, com a realização de um 

grupo focal para obter opiniões com base na interação dos indivíduos e na aplicação do questionário para 

aferir com exatidão as opiniões dos participantes sem restringir o número de questões. Por fim, a 

interpretação dos resultados baseou-se na análise de conteúdo sob a ótica de Bardin (2011). Em relação ao 

desenvolvimento do estudo foi realizado o grupo focal com 7 professores, sendo 4 do Ensino Superior e 3 

da Educação Básica em momentos distintos devido a demanda educacional distinta entre os níveis de 

ensino. O grupo focal foi dividido em três momentos, sendo eles, a apresentação dos participantes, 

introdução a temática e discussão profunda sobre os eixos da pesquisa. Por outro lado, o questionário foi 

elaborado com questões mistas por meio da ferramenta Google Forms e disponibilizado via Classroom para 

os alunos da Educação Básica presentes nos 8º e 9º anos e Ensino Médio e na Educação Superior aos que 

cursam Pedagogia. Por último o diário de campo foi utilizado para anotações de todas as impressões da 

autora durante a coleta de dados. 

Resultado: 

Os resultados apontam para as TIC como um fenômeno social e uma realidade cada vez maior educação 

tanto em relação às concepções docentes como as discentes. É visto ainda que o uso das TIC de forma geral 

e as ferramentas digitais Google for Education fazem parte prática dos professores em sala de aula e estes 

percebem oportunidades e entraves no emprego dos recursos no que se refere ao processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido é percebido que as ferramentas têm contribuído parcialmente nessa atividade, 

pois oferece subsídios de apoio ao professor e representa o princípio da construção do saber, no entanto é o 

conhecimento efetivo somente é alcançado por meio da figura docente. Por outro lado, é observado nas 

opiniões dos alunos que as ferramentas Google for Education tem contribuído significativamente para sua 

aprendizagem, onde os mesmo indicam a melhora em seus resultados nas atividades acadêmicas. 
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SAÚDE NA ESCOLA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS NUM DIÁLOGO INTERSETORIAL ENTRE EQUIPES 

DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

PP&I201730395 

 
FATIMA ARTHUZO PINTO 

Orientador(a): RENATO DE SOUSA ALMEIDA 

 

Introdução: 

O ambiente escolar é espaço de produção da vida e, portanto, da saúde. A parceria efetiva entre educação e 

saúde, podem transformar esse espaço em um território adequado aos aspectos de saúde, de uma 

comunidade saudável e de uma escola que atenda as necessidades quanto a saúde, permitindo, o 

enfrentamento efetivo das principais vulnerabilidades existentes no público infantil e adolescente. As 

políticas públicas reconhecem o espaço escolar como espaço privilegiado para práticas promotoras, 

preventivas e de educação para a saúde, através da criação de programas intersetoriais. Porém ainda destaca-

se uma presente desarticulação entre os setores da saúde e educação na efetivação das ações de saúde no 

âmbito escolar. Dessa forma, a integração dos ambientes que permeiam a vida de crianças e adolescentes, é 

essencial para subsidiar o enfrentamento das principais vulnerabilidades existentes nesse público, 

garantindo a intersetorialidade das ações e permitindo o reconhecimento da dinâmica social local (BRASIL, 

2007). 

Objetivos: 

Conhecer a realização do Programa Saúde na Escola por meio da equipe de saúde e equipe escolar em um 

município do Vale do Paraíba, afim de identificar a compreensão dos profissionais, se o planejamento e as 

ações desenvolvidas estão em consonância com as propostas preconizadas e analisar se as ações 

desenvolvidas interferem no planejamento e atividades dos profissionais na escola. 

Metodologia: 

Tratar-se de uma pesquisa social sendo a abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, 

buscando descrever em profundidade uma experiência no contexto em que é desenvolvido. O estudo terá 

um delineamento transversal do tipo estudo de caso, sendo realizada com os profissionais da equipe de 

educação e equipe de saúde envolvidos no Programa Saúde na Escola em uma escola do município. A 

escola selecionada será aquela que apresente as maiores vulnerabilidades e riscos à saúde das crianças e 

adolescentes da região, conforme os parâmetros abordados e previstos no âmbito do Programa. A coleta de 

dados, inicialmente será realizado uma análise documental por meio de documentos legais na Secretaria 

Municipal da Educação e na Secretaria Municipal de Saúde a respeito do Programa Saúde na Escola 

implantado na rede municipal de ensino. Os sujeitos da pesquisa irão participar de uma entrevista individual 

e semiestruturada, permitindo assim a identificação de uma dada realidade. A entrevista estrutura-se em 

duas partes: a primeira, na identificação do perfil sóciodemográfico, atuação e formação profissional; a 

segunda, por questões norteadoras que busquem atender aos componentes preconizados pelo programa: 

quanto a compreensão do programa, compreensão da realidade local, planejamento e desenvolvimento das 

ações, resultados e avaliação dos impactos das ações. Para a análise dos dados terá como referencial teórico 

a Técnica de Análise de Conteúdo, com auxílio, para o processamento dos dados obtidos, do software 

IRAMUTEQ. O projeto segue os preceitos éticos, conforme preconizado pela Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, sendo iniciado após a aprovação do comitê de ética em pesquisa da 

Universidade de Taubaté. 

Resultado: 

A partir da pesquisa, espera-se aprofundar o tema a respeito da compreensão dos profissionais de educação e 

de saúde sobre o programa e suas práticas no âmbito escolar e contribuir na promoção integral à saúde das 

crianças e adolescentes a partir do reconhecimento das necessidades locais e enfrentamento das 

vulnerabilidades. 
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A EDUCAÇÃO INTEGRAL E AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL EM UMA 

CIDADE DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA 

PP&I201731219 

 
RAFAELA CRISTINA RIBEIRO DA LUZ 

Orientador(a): RENATO DE SOUSA ALMEIDA 

 

Introdução: 

A sociedade brasileira tem como característica principal a miscigenação de várias etnias e por consequência, 

uma grande variação de valores, crenças e culturas. Frente a esta diversidade, a escola contemporânea não 

pode impor um acervo cultural fechado, para que seja democrática ela deverá desenvolver um trabalho que 

favoreça as diferentes culturas e classes sociais. Nesta perspectiva, busca-se uma nova identidade para a 

escola, sobretudo a pública, para que se consiga associar a instrução escolar com a socialização e a 

integração social de boa parte da população. Que seja capaz de oferecer em complementação ao horário 

escolar práticas ricas e multidimensionalmente enriquecedoras aos alunos. Os temas “Educação Integral” e 

“Escola de Tempo Integral” ressurgem, assim, nos debates políticos, sociais e acadêmicos não como mero 

programa de atendimento especial às crianças em idade escolar, mas como política pública que vem em 

atendimento à legislação brasileira vigente e às exigências da sociedade. 

Objetivos: 

Objetivo geral: investigar o funcionamento do Programa de Ensino Integral (PEI) em um município do Vale 

do Paraíba Paulista. Objetivos específicos: analisar a implementação do PEI nas escolas de Ensino 

Fundamental segundo os oficineiros (educadores) e gestores escolares; compreender como a educação 

integral vem sendo contemplada e, investigar como tais atores escolares se reconheciam como sujeitos 

ativos no Programa. 

Metodologia: 

Esta pesquisa classificou-se como básica - exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa e 

qualitativa dos dados. A população foi composta pelos 49 gestores e 309 educadores escolares das unidades 

de ensino fundamental de tempo integral (ETI) da rede municipal de uma cidade do Vale do Paraíba 

Paulista. Entre 2015 e 2016, tal rede contava com 44 escolas de Ensino Fundamental e mais 05 unidades 

destinadas exclusivamente a este critério de atendimento, distribuídas pelas áreas urbana e rural do 

município. O cálculo da amostragem para a pesquisa quantitativa (questionários) resultou em um total de 

172 educadores como sujeitos-respondentes. Os gestores foram os sujeitos da pesquisa qualitativa 

(entrevista) e a amostra ficou em torno de 30% da população (ou seja, 14 sujeitos), pois atingiu-se a 

saturação teórica. A definição lócus de pesquisa aconteceu de forma intencional e considerou as diversas 

regiões da cidade, afim de se garantir uma visão ampla sobre a implementação deste Programa (Ensino 

Integral). Para iniciar à pesquisa, solicitamos autorização junto à Secretaria de Educação Municipal. 

Juntamente à autorização, foram apresentados os objetivos da pesquisa, o Termo de Livre Consentimento e 

Esclarecido aos educadores e gestores, os questionários e o roteiro de entrevistas que seriam aplicados aos 

participantes desta investigação. O projeto, então, foi encaminhado ao Conselho de Ética em Pesquisa, 

posteriormente, procedermos a coleta de dados que aconteceu entre 2015 e 2016. Os questionários 

apresentaram dois tipos de questões: abertas e fechadas, enquanto que as entrevistas aconteceram de forma 

semi-estruturada – todos dentro da perspectiva da ETI. Os dados quantitativos foram tratados pelo software 

Sphinx® que permitiu a apresentação dos resultados em forma de gráficos. O software Iramuteq® foi 

utilizado para os dados qualitativos e possibilitou uma discussão a partir da Análise de Similitude entre as 

respostas coletas, as quais foram analisadas à luz das teorias pesquisadas. 
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Resultado: 

Para atender à demanda de alunos, o PEI do município conta com as oficinas de Acompanhamento 

Pedagógico, Esportes, Artes, Música, Dança, Teatro, Capoeira e Informática, as turmas não possuem salas 

fixas, os alunos circulam pelas salas-temáticas de acordo com um horário previamente definido. A ETI deste 

município apresenta pontos favoráveis como a satisfação dos alunos, a participação da comunidade local e a 

baixa evasão de alunos, em contrapartida, a adequação dos alunos ao espaço físico escolar aparece como 

ponto desfavorável. A partir da análise dos dados coletados, foi possível observar que existe a preocupação 

de se educar o aluno integralmente, ou seja, contemplá-los como seres multidimensionais. Considerando os 

relatos dos educadores escolares, percebeu-se que se reconhecem positivamente como sujeitos-ativos no 

PEI, acreditam que podem fazer a diferença na vida de seus alunos e têm a concepção de que ETI vai além 

da ampliação da jornada diária. 
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O PROFESSOR DE SUCESSO DOS CURSOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

PP&I201736207 

 
EMILTON ALVES DE CARVALHO 

Orientador(a): ANA MARIA GIMENES CORREA CALLIL 

 

Introdução: 

O docente realiza uma atividade extremamente complexa e difícil de desempenhar, a construção do 

conhecimento, em um ambiente que, nos dias de hoje, se mostra quase hostil e resistente, mas sujeito a 

mudanças, os profissionais da Engenharia e Tecnologia são integrantes na condição de docentes. E A 

identidade docente se constrói perante uma interação entre o ser, pessoa, e suas experiências tanto 

individuais como também profissionais e a profissionalidade requer o reconhecimento pela sociedade do 

professor como detentor de uma profissão na qual este atua como articulador, organizador da aprendizagem. 

Este projeto de pesquisa teve por objetivo pesquisar os professores que obtêm sucesso na condução de suas 

salas de aula como docentes dos cursos superiores de Engenharia e Tecnologia de uma instituição de ensino 

em uma cidade do interior paulista. 

Objetivos: 

Conhecer a formação desses professores. Analisar como constroem o seu conhecimento docente. Identificar 

onde esses professores, profissionais de Engenharia e Tecnologia, buscam amparo pedagógico; Identificar se 

as estratégias de ensino utilizadas por esses professores, em sala de aula, podem servir como indicativo para 

atingirem o patamar de sucesso dentro da instituição e perante seus alunos. 

Metodologia: 

Por tratar-se de estudo qualitativo, o recorte inicia-se em primeiro plano pela decisão de selecionar os 

sujeitos da pesquisa tomando por base somente os professores que ministram aulas nos cursos superiores de 

Engenharia e de Tecnologia da Instituição que em sua totalidade somam 54 professores. Dentre esses 

sujeitos foram escolhidos de acordo com os objetivos deste trabalho, pelos discentes das turmas em que 

lecionam no período da pesquisa e por aqueles com quem já não estão em contato neste período, porém 

estiveram no passado e que ainda prosseguem na sua formação dentro da instituição totalizando 2316 

alunos, através da análise quantitativa do resultado da aplicação do questionário na plataforma digital 

Google, através das suas ferramentas Google For Education, tendo como objetivo evidenciar os sujeitos 

foco da pesquisa, ou seja, os 5 professores melhor avaliados das turmas de Engenharia e de Tecnologia, 

totalizando 10 indivíduos que foram submetidos a entrevista semiestruturada. 

Resultado: 

Pretendeu-se levantar os dados relevantes para a elaboração fundamentada e completa a respeito dos 

docentes universitários dos cursos superiores de Engenharia e Tecnologia. O que leva esse professor a se 

comprometer com o seu fazer? E o que faz para ser considerado um professor bem sucedido por seus alunos 

e seus pares? Espera-se encontrar respostas para a compreensão das implicações sociais da formação 

profissional docente universitária nas áreas de Engenharia e Tecnologia, através da análise dos dados 

coletados a partir das entrevistas realizadas. Principalmente, levantar quais os pontos relacionados à 

contextualização da formação docente universitária que nos leva a cumprir o objetivo da pesquisa, bem 

como às condições e aos desafios advindos dos processos psicossociais de inserção dos professores 

universitários dos cursos de Engenharia e Tecnologia no trabalho educativo. 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DEPRESSÃO PARA GRADUANDOS NO VALE DO PARAÍBA PAULISTA 

PP&I201739393 

 
RUBIA PAULA DIAS DA SILVA 

Orientador(a): EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON 

 

Introdução: 

A depressão tem como características que mais se destacam o humor triste e o desânimo. Entretanto, ela 

caracteriza-se por uma multiplicidade de sintomas afetivos, instintivos e neurovegetativos, ideativos e 

cognitivos, relativos à autovaloração, à vontade e à psicomotricidade (DALGALARRONDO, 2008).O 

quadro de depressão frequentemente traz consequências que conduzem o graduando à busca pela busca pelo 

serviço de apoio psicológico, considerando as representações que a depressão pode trazer para o mesmo. 

Umas das funções das representações sociais é facilitar a comunicação entre indivíduos e possibilitar que 

conhecimentos estranhos se tornem familiares (MOSCOVICI, 2003), assim como o serviço de apoio 

psicológico busca fundamentar esta realidade. 

Objetivos: 

Investigar as representações sociais da depressão junto aos graduandos em uma instituição de ensino 

superior no Vale do Paraíba – SP.   

Metodologia: 

Esta pesquisa de abordagem qualitativa/ quantitativa se caracterizará como exploratória e descritiva. 

A pesquisa qualitativa, segundo Silva (2005), apresenta uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode 

ser traduzido em números. 

A pesquisa qualitativa busca compreender em profundidade o fenômeno contido no problema em toda a sua 

complexidade e a sua interpretação, na qual as atribuições de significados são básicas no processo.A 

abordagem quantitativa é importante para garantir a precisão dos resultados, evitando assim, distorções de 

análise e interpretação, permitindo uma margem de segurança com relação a possíveis interferências, 

buscando analisar o comportamento de uma população através da amostra. 

Resultado: 

Por meio do registro e análise dos questionários, entrevistas e análise documental pretendemos conseguir 

identificar as percepções dos graduandos em relação à representação social da depressão para eles. 

Os dados serão apresentados sob a forma de quadros-síntese e poderão ser utilizados para a compreensão da 

percepção dos graduandos, e das interações sociais estabelecidas relacionando as teorias de Moscovici, 

Jodelet ,e os documentos legais. 
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PP&I201746686 

 
NATALIA TAKEUCHI AYRES 

Orientador(a): MARIA APARECIDA CAMPOS DINIZ DE CASTRO 

 

Introdução: 

Considerando o contexto de trabalho próprio da Educação Básica, o qual atende grande número de alunos 

com diferentes tipos de necessidades especiais, neste estudo, interessa investigar como acontece a formação 

dos graduandos do curso de Pedagogia quanto ao que se refere à Inclusão. Isto é, espera-se conhecer as 

alternativas apresentadas no âmbito desse curso, que oferece a formação inicial para professores da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que contribuem para prepara-los para atuar junto à inclusão 

nesses contextos. 

Objetivos: 

Identificar na matriz curricular do curso de Pedagogia, no qual se dá a formação inicial docente, os 

conteúdos que tratam sobre Educação Inclusiva. 

Metodologia: 

Será foco de análise os currículos dos cursos de Pedagogia de duas instituições de ensino em dois 

municípios da Região do Vale do Paraíba, observando em quais aspectos os mesmos oportunizam a 

Educação Inclusiva no decorrer da formação. 

A pesquisa em questão será exploratória, realizada através de abordagem qualitativa do problema. Serão 

analisadas duas instituições de ensino superior com o curso de pedagogia. Além da análise das matrizes 

curriculares, será realizada entrevista semiestruturada com os coordenadores do curso de Pedagogia nas 

instituições pesquisadas, com intuito de identificar a visão do profissional que participa deste processo. 

Resultado: 

Considerando as questões: O curso de Pedagogia oferece formação em relação à Educação Inclusiva? Qual 

o preparo dos professores iniciantes para acolher as diferenças e para atuar na diversidade das salas de aula? 

Ao final de sua formação acadêmica o profissional o pedagogo sente-se apto e seguro para lidar com as 

diferenças no contexto pedagógico da sala de aula? Espera-se encontrar respostas após analisar a matriz 

curricular dos dois cursos de Pedagogia em relação à Educação Inclusiva. Ao longo da coleta de dados, após 

abordar os gestores escolares, espera-se e identificar a aplicabilidade de tais conteúdos teóricos junto à 

prática, especialmente nas vivencias dos estágios obrigatórios. 
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PROBLEM BASED LEARNING: A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO 

TÉCNICO SOBRE ESTA METODOLOGIA DE ENSINO 

PP&I201746791 

 
RENATO JOSÉ FERNANDO 

Orientador(a): MARIANA ARANHA DE SOUZA 

 

Introdução: 

A relevância desta pesquisa parte da necessidade percebida pelo mercado de trabalho, que tem recebido 

profissionais recém-formados em cursos de formação acadêmica e profissional que não apresentam as 

competências técnicas mínimas esperadas e não demonstram uma dinâmica de trabalho mais prática e pró 

ativa. 

Essa necessidade de profissionais recém-formados está fundamentada em uma pesquisa feita pela 

Consultoria McKinsey&Company em nove países, incluindo o Brasil, (Brasil, Alemanha, Índia, México, 

Marrocos, Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos), denominada como ”Educação para o 

Trabalho: desenhando um sistema que funcione” (MOURSHED; FARRELL; BARTON, 2013), que retrata a 

situação do desemprego juvenil nestes países além da falta de competências necessárias para que esses 

jovens possam ocupar posições no mundo do trabalho, sendo esse segundo fator um dos motivos desta 

pesquisa. 

Objetivos: 

Com esse cenário, esta pesquisa será realizada com 4 turmas do ensino médio integrado ao técnico 

(Administração, Informática e Mecatrônica). Pretende-se observar e verificar se as novas formas de ensino-

aprendizagem, denominadas metodologias ativas, são realmente mais eficazes do que o método tradicional 

de ensino, focando na metodologia do PBL (Problem Based Learning) ou ABP (Aprendizagem Baseada em 

Problema). 

Metodologia: 

Foi aplicado um questionário para uma turma de alunos ingressos no 1º ano e para 3 turmas de alunos do 3º 

ano do Ensino Médio integrado ao técnico,de cursos como Administração, Informática e Mecatrônica. Este 

questionário continha 11 questões fechadas e 3 abertas que abordam os temas: Competências transversais, 

Interdisciplinaridade, Viabilidade do método PBL e sua relação com o mercado de trabalho e infraestrutura 

oferecidas para o desenvolvimento do projeto, buscando uma percepção dos discentes quanto a metodologia 

PBL que foi aplicada no projeto integrador desenvolvido por estes alunos. 

Foi utilizada a pesquisa tipo Survey que conforme Gil (1999) é caracterizada pela: Interrogação direta das 

pessoas, cujo comportamento se deseja conhecer. Solicita-se informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões 

correspondentes dos dados coletados (GIL, 2010, p. 70). Babbie (1999), complementa que o que diferencia 

o método de pesquisa survey de um censo é a definição da população a ser pesquisada, pois no método 

survey é necessário ter uma amostra bem definida da população e no censo busca uma enumeração de toda 

população. 

Resultado: 

É esperado nesta pesquisa que os resultados obtidos por meio do questionário respondido pelos alunos, 

possa validar a relevância e utilidade desta metodologia de ensino baseada em problemas, avaliando 

questões como capacitações técnicas e comportamentais, sendo possível esta melhor preparação do 

profissional para essa demanda de mercado, já a partir do ensino técnico. Serão também realizadas 

entrevistas com os professores orientadores destes alunos, para que haja um cruzamento destes resultados 

com as percepções dos professores que orientaram estes projetos para obter uma validação mais abrangente 

e sólida deste método que contraria o nosso modelo tradicional de ensino, onde o professor continua a ser o 

centro das atenções no processo de ensino x aprendizagem. 
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ANÁLISE DA REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA FABRICAÇÃO DE 

TIJOLOS MODULARES SOLO-CIMENTO. 

PP&I201748767 
 

LUIZ FERNANDO DA SILVA IMEDIATO 

Orientador(a): PAULO FORTES NETO 
 

Introdução: 

O tijolo modular solo-cimento é um produto obtido através da mistura de solo, cimento e água, que após a 

compactação em prensa hidráulica ou manual, apresenta características de durabilidade e grande resistência 

mecânica. Na busca do aprimoramento das técnicas atuais, a reutilização dos resíduos de construção e 

demolição na fabricação de tijolos modulares solo-cimento, é uma alternativa capaz de reduzir custos e 

proporcionar vantagens técnicas. Aliado a isso, tão importante ou mais, caracteriza-se por ser um produto 

ecologicamente sustentável. 

Objetivos: 

Analisar a viabilidade da reutilização de resíduos sólidos da construção civil na mistura-base dos tijolos 

modulares solo-cimento, visando à melhoria nas propriedades mecânicas, em especial sua resistência à 

compressão. 

Ao final do projeto, espera-se o resultado positivo dos ensaios a serem realizados com os resíduos sólidos, 

em capacidade de resistência igual ou superior àquela exigida pelas normas. 

Metodologia: 

Na etapa inicial, será realizado um levantamento bibliográfico acerca do tema proposto, com a finalidade de 

se ter base teórica para o desenvolvimento do presente projeto. Serão analisadas, em especial importância, 

as normas técnicas da ABNT relacionadas ao tema. 

A primeira análise será a do solo, definidas na ABNT NBR 6457:2016. O solo é a matéria prima principal 

para a composição e fabricação do tijolo solo-cimento. Está analise é de suma importância para determinar o 

procedimento para a escolha do solo, bem como, determinar as características mínimas do solo a ser 

utilizado. 

Levando em consideração que o cimento é um componente importante na composição da mistura base do 

tijolo solo-cimento, é de suma importância estudar as características do tipo de cimento existentes no 

mercado. Como suporte para esta pesquisa, serão analisados os dados técnicos elaborados pela Associação 

Brasileira de Cimento Portland – ABCP e as normas da ABNT afins. 

De acordo com a Resolução Nº 307 do CONAMA, existem alguns tipos de resíduos sólidos provenientes da 

construção civil que podem ser reutilizados como agregado. Desta forma, serão coletadas amostras dos 

materiais que se enquadram na Classe A (determinados e classificados pela Resolução) para que se possa 

analisar a viabilidade de adição de cada resíduo sólido à mistura base do tijolo solo-cimento. 

Diferentemente de outras técnicas utilizadas para a fabricação de tijolos, o tijolo modular solo-cimento 

diferencia-se e sobressai aos demais por não ter em seu processo de fabricação a queima do produto, 

dependendo da extração de madeira ou emissão de gases para o aquecimento de fornos. Neste caso, o 

processo de secagem ocorre por através da cura, por convenção natural. 

Os tijolos produzidos e devidamente identificados com suas proporções e resíduo utilizado passarão por 

ensaios de resistência à compressão, a fim de que se possa medir sua durabilidade e resistência 

Resultado: 

Com o presente projeto, objetiva-se analisar qual o tipo de solo e cimento ideal para a composição da 

mistura base para a fabricação do tijolo solo-cimento. Aliado a isto, tem por objetivo avaliar os resíduos 

sólidos provenientes da construção civil, autorizados por norma específica, a comporem uma mistura como 

agregados. Ainda, tem como objetivo principal, analisar a capacidade de resistência à compressão, levando-

se em conta qual a melhor composição e técnica, para que este resultado ocorra. 

Ademais, tem-se o ensejo de detalhar os procedimentos para a definição dos componentes a serem 

utilizados, com vistas a sanar ou remediar um grande problema de descarte de resíduos sólidos, encontrado 

pelos Municípios e Estados brasileiros. 
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MOBILIDADE URBANA E TECNOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE 

UBER® EM UM MUNICÍPIO VALE PARAIBANO 

PP&I201754044 

 
ADELSON SANTOS DA SILVA 

Orientador(a): LETÍCIA MARIA PINTO DA COSTA 

 

Introdução: 

A mobilidade urbana, caracterizada pela ONU em 2016 como um grande desafio mundial contemporâneo, é 

hoje um problema para às cidades, principalmente as de grande porte como capitais. A mobilidade urbana é 

o deslocamento de pessoas e mercadorias em um espaço geográfico nas cidades. Esse deslocamento de 

pessoas provoca interações promovendo o desenvolvimento humano. Com a tecnologia fazendo parte da 

vida cotidiana das pessoas, surge em 2014, no Brasil, o serviço de transporte remunerado individual de 

passageiros UBER®, que unindo o útil ao agradável faz uso de tecnologias móveis para ser solicitado. O 

serviço vem se expandindo e hoje a UBER® está em mais de 630 cidades pelo mundo. 

Objetivos: 

Investigar os reflexos do serviço de transporte UBER® na mobilidade urbana numa grande cidade do Vale 

do Paraíba Paulista. A UBER®, de fato, representa uma melhoria para a mobilidade urbana? 

Metodologia: 

A pesquisa será de natureza básica com abordagem quantitativa e qualitativa, o tipo de estudo será 

descritivo e exploratório com sustentação num estudo de caso. A população do estudo será levantada após 

análise documental na Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, além de um especialista da área, e a 

amostra serão os sujeitos que participarão da pesquisa online por adesão. Serão utilizados como 

instrumentos uma análise documental junto a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, um questionário 

com 8 perguntas fechadas online através do Google Forms, por adesão e uma entrevista semiestruturada 

com 4 perguntas direcionadas a um especialista da área. Os instrumentos só serão aplicados após aprovação 

do Conselho de Ética por envolver seres humanos. A análise dos dados se dará pela triangulação, por trazer 

riqueza de interpretações, diferentes perspectivas sobre o objeto de pesquisa, possibilitar uma maior 

densidade das conclusões.   

Resultado: 

Espera-se que o estudo exponha os impactos, que um serviço de transporte remunerado individual de 

passageiro como a UBER®, possam trazer a mobilidade urbana de um grande município do Vale do Paraíba 

Paulista. Espera-se que o estudo possa indicar, no contexto estudado, se a UBER® realmente é um fator 

determinante para a questão da mobilidade urbana ou chega a ser apenas mais uma alternativa de transporte 

para um determinado grupo de usuários. Espera-se que os resultados obtidos tragam a lume, conhecimentos 

que contribuam com a comunidade cientifica e incentivem futuras pesquisas. 
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PROJETO DE AVALIAÇÃO INTERNA DESENVOLVIDO PELO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL (SEM): O 

PAPEL DA EQUIPE GESTORA 

PP&I201759232 
 

GIOVANNA VELLOSO DOS SANTOS 

Orientador(a): MARCIA MARIA DIAS PACHECO 
 

Introdução: 

A presente pesquisa é fruto de um interesse da pesquisadora a respeito de estratégias direcionadas para a 

melhoria no índice de desempenho dos alunos e as relações que se estabelecem nas escolas e refletem 

positivamente na qualidade da educação. 

A intercomunicação entre avaliação externa e qualidade na educação vem crescendo pontualmente no âmbito 

educacional e em inúmeras instâncias desses sistemas, promovida por todos os setores governamentais 

responsáveis pela organização educacional do país. 

Recentemente, observa-se uma tendência das redes municipais de ensino em elaborar sistemas próprios de 

avaliação com os mesmos objetivos, organização e estruturação das questões para monitorar o rendimento dos 

alunos e, consequentemente, o trabalho desenvolvido no interior das escolas. 

Objetivos: 

Conhecer e analisar a organização de um projeto de avaliação interna e os reflexos desse trabalho sobre o 

rendimento dos alunos, visando colaborar para o debate acerca dos sistemas próprios de avaliação com valiosas 

reflexões, discussões e apresentação de ações pedagógicas direcionadas para este processo. 

Metodologia: 

O projeto em questão busca realizar uma pesquisa caracterizada por um estudo qualitativo de caráter exploratório 

e descritivo. 

Quanto ao lócus de pesquisa, será escolhida uma escola deste SEM, que atende alunos do Ensino Fundamental I 

e II. Definiu-se como critério de escolha a Unidade de Ensino que apresentasse maior acréscimo no IDEB nos 

anos de 2013 a 2015, últimos dados lançados na plataforma QEdu. 

Quanto aos procedimentos de pesquisa será realizado um protocolo para análise dos documentos oficiais da 

Secretaria de Educação do SEM selecionado com base na pesquisa documental. 

A seleção pelo instrumento e coleta será dada, a princípio, a partir da documentação escrita oficial organizada e 

encontrada na Secretaria de Educação do SEM selecionado, considerando ser esta uma fonte estável de consulta 

que permite seu manuseio inúmeras e quantas vezes forem precisas. 

Num segundo momento, será elaborado um roteiro semiestruturado para a realização de entrevistas com o trio 

responsáveis, equipe responsável pela coordenação pedagógica e administrativa da escola, bem como pela 

formação profissional dos docentes envolvidos no processo em encontros ocorridos nos Horários de Trabalho 

Pedagógico Coletivo. O tratamento das informações levantadas será feito por meio da Análise de Conteúdo de 

Bardin (2011), objetivando extrair o maior número de dados relevantes para convertê-los em registros 

condizentes com o propósito da pesquisa. Desta forma, a análise será desenvolvida por meio da pré-análise, da 

exploração do material, do tratamento dos resultados incluindo a inferência e a interpretação da pesquisadora, de 

modo que estas informações serão organizadas em categorias para melhor análise do material e identificação das 

tendências e padrões de respostas associadas com o tema de estudo. 

Resultado: 

Busca-se levantar dados relevantes que permitam uma compreensão a respeito da organização e implantação do 

projeto de avaliação interna de um SEM, encontrando respostas às questões apontadas nos objetivos da referida 

pesquisa, de modo que se possa estabelecer as relações entre o desempenho dos alunos nas avaliações externas, 

internas e elaboradas pelos docentes mediante trabalho desenvolvido durante implantação do projeto de 

avaliação interna em larga escala. Após finalização da pesquisa, espera-se, também, compreender o papel e as 

ações desenvolvidas pela equipe gestora no interior da escola que geram impactos no rendimento dos alunos e, 

consequentemente, no IDEB na Instituição. Pretende-se, por fim, apresentar os dados levantados por meio da 

divulgação em artigos científicos para ciência a todos os interessados do meio acadêmico, atores envolvidos com 

o processo educativo e população da Região do Vale do Paraíba, a fim de destacar e evidenciar as ações político-

pedagógicas desenvolvidas no município. 
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MAPEAMENTO COLABORATIVO DAS ÁREAS DE INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 

PP&I201760110 

 
LUCAS GUIMARÃES DA SILVA 

Orientador(a): MARCELO DOS SANTOS TARGA 

 

Introdução: 

O uso e ocupação do solo modifica o ambiente e provoca inundações, as quais podem ser, em dado 

momento, mapeadas e geoprocessadas com auxílio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Uma 

das formas mais atuais de obtenção de informação sobre determinado assunto de modo espacializado é o 

acesso aos mapeamentos colaborativos. Nesse sentido, o OpenStreetMap pode ser um aliado para o 

mapeamento colaborativo pois é construído através da cooperação fragmentada de informações geográficas 

voluntárias de quaisquer pessoas, viabilizando a circulação de registros de baixo custo. Essa ferramenta 

pode ser manuseada de maneira hábil por pessoas com instruções básicas sobre técnicas cartográficas 

mediante a utilização de um ambiente interativo capaz de favorecer a compreensão do usuário, além de 

permitir uma nova maneira de representar os recursos naturais e impactos sofridos pelo meio ambiente. Esse 

tipo de mapeamento pode acarretar o aumento de pessoas envolvidas em prol de um ambiente sustentável. 

Objetivos: 

O objetivo geral dessa pesquisa é elaborar um mapa colaborativo e interativo das áreas de inundação no 

município de São José dos Campos. 

Metodologia: 

No presente projeto visa-se buscar o registro de fatos e a identificação de áreas de inundação, abordando 

dois tipos de procedimentos: o documental e o participante. Será utilizada uma plataforma SIG disponível 

na internet, de forma gratuita e de uso aberto, que permite o mapeamento colaborativo de áreas afetadas por 

desastres denominada de OpenStreetMap. A plataforma SIG é desenvolvida em ambiente web 2.0 e para sua 

utilização o usuário poderá por meio de um computador ou celular acessar à rede internet para edição e 

inserção de informações, consulta do banco de dados e manuseio de funcionalidades. A inserção de registros 

de inundações e alagamentos ocorrerá, no período de um ano, em duas etapas: primeiramente, serão 

levantados dados provenientes de registros promovidos por órgãos oficiais como a Prefeitura municipal e 

Defesa civil de São José dos Campos, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 

(DAEE, SP), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), além daqueles publicados em artigos 

científicos e em documentos jornalísticos. Após a disponibilização da plataforma e sua correspondente 

divulgação na internet, espera-se que o usuário possa fazer inserções de situações e pontos de alagamentos 

que ele encontre na cidade, de modo a ampliar o mapeamento dessas áreas. 

Resultado: 

Espera-se que esse estudo possibilite o desenvolvimento e utilização do mapeamento colaborativo sobre as 

áreas de inundação em São José dos Campos, se torne um incremento para composição de informações 

voluntárias sobre inundações, incentivando a sociedade na participação de questões relacionadas às ciências 

ambientais por meio de ações cartográficas contemporâneas e seja uma ferramenta utilizada pelos Comitês 

de Bacias Hidrográficas da região. 
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MULHERES DO CAMPO: A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR PARA AS 

EGRESSAS DO PROCAMPO NO VALE DO PARAÍBA PAULISTA 

PP&I201760406 

 
PRISCILA LANDIM COELHO 

Orientador(a): EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON 

 

Introdução: 

A mulher apresenta um desenvolvimento histórico marcado por lutas e crescimento de sua autonomia, e os 

destaques da mulher do campo são reflexos das transformações contemporâneas, mas traz como agravante a 

condição da localidade onde vive, sendo necessárias políticas sociais voltadas para o campo e no campo. O 

Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), lançou o 

edital para as instituições públicas de educação e apresentou propostas de Cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo. Uma Universidade do Vale do Paraíba aceitou o desafio e finalizou em 2017 a 

primeira turma. Diante disso, a ideia consiste em investigar as Representações Sociais da Formação em 

Licenciatura Interdisciplinar para as mulheres do PROCAMPO no vale do Paraíba. 

Objetivos: 

Objetivo Geral 

 

Investigar as representações sociais da formação em licenciatura interdisciplinar para as mulheres egressas 

do PROCAMPO de três cidades da Região do Vale do Paraíba Paulista. 

 

Objetivos Específicos 

 

•Traçar o perfil sociodemográfico das mulheres egressas do PROCAMPO; 

•Apontar as crenças, valores, atitudes sobre a formação para as egressas do campo. 

Metodologia: 

Será feita uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos, 

uma ficha com questões para verificar o perfil sociodemográfico, entrevista semi-estruturada e análise dos 

desenhos feitos durante e após a formação. Com os dados coletados será feita a análise de conteúdo com o 

suporte do software IRaMuTeQ®. Os desenhos serão analisados através de uma perspectiva iconológica, 

que permite analisar símbolos e signos apresentados no material a fim de interpreta-los, possibilitando 

verificar a visão de mundo dos seus produtores. 

Resultado: 

Conseguir verificar a Representação Social da formação em Licenciatura Interdisciplinar para as mulheres 

egressas do PROCAMPO no Vale do Paraíba, afim de analisar as transformações ocorridas na vida das 

mesmas, considerando seus projetos de vida e suas relações profissionais e pessoais com base na teoria das 

Representações Sociais e construção da identidade. 
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ANÁLISE DO TRABALHO PSICOMOTOR NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO DE 

CRIANÇAS NO ENSINO INFANTIL 

PP&I201762977 

 
EMERSON MATOS DE OLIVEIRA 

Orientador(a): RENATO DE SOUSA ALMEIDA 

 

Introdução: 

A educação psicomotora e seus benefícios são pontuados por diversos autores e estudos direcionados a 

diversos grupos, sejam eles em intervenções, grupos com algum tipo de deficiência, ou melhora do 

desempenho pedagógico (DEMEDA, 2013; LE BOUCH, 1987; AJURIAGUERA, 1980; OLIVEIRA, 2013; 

FERREIRA, 2010; LIMA, 2017). Porém Barros (2009), cita que cada vez mais o lúdico e o brincar vem 

perdendo espaço para as avaliações e metas que a escola deve alcançar, pois cabe a escola desenvolver as 

expectativas para alcançar os “índices” desejados. Demeda (2013), cita também, que a psicomotricidade 

vem ganhando cada vez mais espaço nos segmentos da saúde, educação, se fundamentando em pesquisas 

sobre o desenvolvimento humano e quadros psicomotores que poderiam interferir nesse processo. Todavia, 

é preciso analisar qual é o espaço que a psicomotricidade ocupa em nossas escolas e os resultados que sua 

não aplicação podem trazer ao educando, especificamente na educação infantil. 

Objetivos: 

O objetivo geral é analisar os efeitos do projeto de psicomotricidade no desenvolvimento motor e cognitivo 

de crianças no ensino infantil. Os objetivos específicos são avaliar o desenvolvimento motor e cognitivo de 

participantes e não participantes do projeto de psicomotricidade na educação infantil. 

Metodologia: 

O Presente estudo é uma pesquisa de característica descritiva, na qual a natureza da pesquisa é de cunho 

quantitativo e transversal, com previsão de realização dos testes entre setembro a dezembro de 2017. 

Pretende-se realizar os testes em escolas de educação infantil em um município de Taubaté-SP, na qual 

participarão da pesquisa 4 escolas em regiões distintas totalizando 67 alunos com nível de confiança de 95% 

e erro amostral de 5%. Para grupo controle de não participantes, serão escolhidos 67 alunos de escolas de 

regiões distintas com mesma idade cronológica do grupo de participantes. Para avaliação do 

desenvolvimento motor, pretende-se utilizar a bateria de testes, ou provas motoras, sugeridas por Rosa Neto 

(2002). O autor sugere os seguintes componentes para análise: motricidade fina, motricidade global, 

equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e temporal. Para verificação do desenvolvimento 

cognitivo pretende-se utilizar o inventário Portage. Cada item do inventário contém várias questões, e sua 

pontuação varia entre 0, 0,5 e 1. Sendo que 0 a criança não consegue realizar o que lhe foi proposto, 0,5 ela 

realiza com dificuldade e 1 consegue realizar sozinha. (WILIANS; AIELLO, 2001). Utilizando-se dos 

aspectos relevantes a cognição (linguagem receptiva e o estabelecimento de relações de semelhanças e 

diferenças). Será utilizado análise documental para avaliação dos planos de aula e verificação do nível de 

atividade física fora do ambiente escolar através de questionário. Os dados obtidos por meio dos testes, 

serão organizados e expostos por gráficos e tabelas pelo software Microsoft Excell. Para análise da fase 

motora e cognitiva, utilizaremos os padrões sugeridos pelos testes EDM e IPO (WILIANS; AIELLO, 2001; 

ROSA NETO, 2002). Para a comparação das médias entre os grupos participantes do projeto e não 

participantes, será utilizado o teste T de Student que tem como objetivo avaliar diferença significativa entre 

duas médias amostrais (SILVA, 2014). 

Resultado: 

Espera-se identificar os resultados do trabalho psicomotor no desenvolvimento motor e cognitivo de alunos 

no ensino infantil, trazendo assim, dados concretos que poderão auxiliar no fortalecimento de novos 

projetos e políticas públicas que favoreçam a psicomotricidade e o movimento no contexto da educação 

infantil do vale do Paraíba Paulista. Os resultados serão divulgados através da secretaria de educação de 

Taubaté aos pais dos alunos participantes da pesquisa. 
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IMPLANTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NAS 

ESCOLAS DE UM MUNICÍPIO NO INTERIOR DE SÃO PAULO. 

PP&I201763553 

 
NAYANE CAROLINE BATISTA, GABRIELA CORREA GASCH 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Os primeiros socorros são procedimentos básicos de emergência que devem ser aplicados na ocorrência de 

acidentes, portanto trata-se de uma atenção rápida, imediata a uma pessoa que está em uma situação de 

agravos a saúde, realizando tais cuidados para manter as suas funções vitais e reduzindo os riscos até que a 

vítima receba atendimento de emergência adequado. É necessário ter conhecimento em primeiros socorros, 

pois serão atitudes imediatas que buscam manter a vida, diminuir sofrimento e possíveis complicações. O 

indivíduo em situação de socorro deve lembrar de orientações basicas e ter consciência de não ir além do 

seu conhecimento, para não ocorrer agravos e/ou colocar sua vida em risco. Devido a isso temos 

consciência que é fundamental que cada vez mais pessoas estejam recebendo este conhecimento, poderão 

informar outras pessoas da sua comunidade, saber agir e atuar na prevenção de acidentes. 

Objetivos: 

Este trabalho tem como objetivo relatar sobre o projeto e seus benefícios, afim de preparar a população 

jovem para tomada de atitude imediatas, prevenção e disseminar a informação. 

Metodologia: 

Trata-se de uma iniciativa de projeto, onde pretendemos ir as escolas para orientar a população infantil e 

adolescentes, para passarmos o conhecimento de como agir em situações possíveis de emergência e mostrar 

como prevenir acidentes do dia a dia. O projeto será realizado em escolas públicas e privadas localizadas no 

Vale do Paraíba do estado de São Paula. Iniciaremos no primeiro semestre de 2018. Em um período de 

4hr/aula, com crianças e adolescentes, com idade entre 8 a 17 anos. Contaremos com apresentação em slide, 

simulações de fraturas, manequim entre outros materiais, que irá orientar as vítimas de diversos tipos de 

acidentes: queimaduras, torções, quebras e luxações, envenenamento, sufocamento, picada de animais 

peçonhentos e engasgo, além do mal súbito, parada cardiorrespiratória (PCR) entre outros possíveis 

acidentes ou agravos, também iremos fazer dinâmicas entre grupos onde irão simular algumas situações de 

emergência e evitar acidentes. Utilizaremos como avaliação qualitativa as dinâmicas dentro da simulação de 

acidentes, onde os alunos poderão demonstrar o que aprendeu e se a didática foi satisfatória. Contaremos 

com uma profissional fotografa que irá realizar o registro do projeto, das dinâmicas, da participação dos 

alunos e professores, tembem iremos avaliar e demonstrar resultados da ação. 

Resultado: 

O resultado esperado, é que a população que irá participar do treinamento de Primeiros Socorros, consigam 

compreender as orientações das mais básicas as mais complexas para a prevenção e diminuição nos 

acidentes, no socorro de vítimas, de forma consciente. Além disso também esperamos que haja uma 

conscientização das pessoas para esse assunto, assim mais municípios também tenham essa iniciativa. Por 

tanto num futuro próximo esse aprendizado seja proposto como uma disciplina complementar em qualquer 

escola do município, com o intuito de que os indivíduos saibam agir adequadamente em situações de 

acidentes. 
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SIM, EU SOU PROFESSORA: A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PP&I201764898 

 
DANIELA CRISTINA BERALDO DOS SANTOS SILVA 

Orientador(a): MARIA APARECIDA CAMPOS DINIZ DE CASTRO 

 

Introdução: 

A oferta da Educação Infantil surgiu a partir de uma perspectiva assistencialista e ainda carrega marcas 

desse assistencialismo em suas práticas e concepções. Existe um empenho grande dos Professores deste 

segmento para reverter essa visão e trazer ao conhecimento da sociedade o caráter educacional do trabalho 

desenvolvido com crianças de 0 a 5 anos, como afirma Monção (2013). Pode-se identificar na legislação 

vigente que a formação continuada dos professores é um dos critérios para a melhoria da qualidade e 

valorização da educação. Angotti (2010) reforça que a Educação Infantil necessita de professoras formadas 

e qualificadas que passem a entender esta etapa educacional como de fato uma educação e não ensino e isso 

envolve processo formativo. Portanto, acredita-se que o tema deste estudo carrega em si importantes 

contribuições no sentido de tornar público o processo de formação continuada vivida por um grupo de 

professores, corroborando a qualificação da profissão docente. 

Objetivos: 

Na presente pesquisa, objetiva-se investigar a percepção que um grupo de professores, atuantes na Educação 

Infantil, têm sobre a formação continuada em serviço, realizada na rede municipal de ensino na qual 

trabalham e de que forma ela contribui para a sua profissionalização. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento da pesquisa, no que tange à metodologia, optou-se por um estudo transversal e 

descritivo, tendo o processo de formação docente como foco principal. Com a intenção de captar as 

percepções dos sujeitos de pesquisa acerca do processo formativo vivido na referida rede de ensino, optou-

se pela abordagem qualitativa de pesquisa, a partir de relatos de histórias de vida, por meio de narrativas 

autobiográficas, que nos permitirá universalizar as experiências vividas nas trajetórias profissionais dos 

sujeitos desta pesquisa. O contexto em que essa pesquisa acontecerá é o das escolas de Educação Infantil, 

espaços em que acontece a formação continuada de professores nos Horários de Trabalho Coletivo. A 

população desta pesquisa são os docentes da Educação Infantil da rede pública de uma cidade do Vale do 

Paraíba Paulista, num total de 1125 docentes atuantes em 77 escolas distribuídas nas zonas urbana e rural do 

município. Como critério de amostra, elegeu-se pesquisar professores com quinze ou mais anos de efetivo 

exercício na rede municipal, sempre atuantes na Educação Infantil e na mesma região da cidade, supondo 

que estes participaram de um percurso considerável na formação continuada proposta pela rede.  Como 

instrumentos na coleta de dados, pretende fazer uso do diário reflexivo, no qual esses professores relatarão 

suas experiências com a formação continuada, norteados por consignas sobre o que se pretende investigar; 

posteriormente serão abordados individualmente pela pesquisadora para uma entrevista semiestruturada, 

objetivando identificar a percepção destes sobre as consequências da formação continuada no seu 

desempenho e desenvolvimento profissional. Os dados obtidos por meio das entrevistas serão analisados 

pela Análise de Conteúdo, sistematizada por Bardin (2009). A codificação dos dados será feita com o auxílio 

do software Alceste, classificando-os em categorias para fazer análise temática dos textos transcritos, 

classificando-os em função de ocorrências simultâneas do vocabulário dos indivíduos pesquisados. 

Resultado: 

Sabendo que a Educação Infantil da referida rede de ensino é referência em nosso país, espera-se encontrar 

respostas sobre práticas de formação continuada de qualidade, que de fato promovam a qualificação do 

trabalho docente deste segmento da educação. Ao tornar conhecidos os processos formativos dos quais os 

sujeitos desta pesquisa vivenciaram ao longo dos últimos quinze anos na referida rede de ensino, espera-se 

contribuir para que a sociedade vislumbre e conheça como acontece a profissionalização docente neste 

segmento educacional e resignifique o seu olhar para este profissional. 



  

29 

 

FAMÍLIA E ESCOLA: SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS À EDUCAÇÃO ESCOLAR 

PP&I201766129 

 
LAÍS RENÓ STÁBILE COSTA 

Orientador(a): MARCIA MARIA DIAS PACHECO 

 

Introdução: 

O percurso profissional da pesquisadora no contato direto com as questões de relacionamento entre escola e 

família, e seu interesse aos sentidos e significados atribuídos a educação escolar, construídos e partilhados 

pelas principais instâncias responsáveis pelo desenvolvimento infantil, vislumbra aprofundar o estudo sobre 

o tema, com a perspectiva de realizar uma pesquisa interdisciplinar e contribuir na elaboração de 

conhecimentos sobre os papéis desempenhados pela escola e pelos pais. A família é considerada a primeira 

agência educacional do ser humano e é responsável, principalmente, pela forma com que o sujeito se 

relaciona com o mundo. (OLIVEIRA, & MARINHO-ARAÚJO, 2010).   Atualmente há uma diversidade de 

famílias no que diz respeito à multiplicidade cultural, orientação sexual e sua composição, existem inúmeras 

formas de se entender o conceito de família e com isto, as escolas precisam se adaptar a esta nova realidade 

e entender os diferentes papéis em meio à diversidade. 

Objetivos: 

Compreender os sentidos e significados, atribuídos pelos pais, gestores escolares e professores à educação 

escolar, bem como aos papéis que desempenham no desenvolvimento da criança. 

Metodologia: 

O presente projeto pretende realizar uma pesquisa de natureza qualitativa utilizada, principalmente, nos 

estudos, educativos e sociológicos, que visam proporcionar uma interpretação e análise explicativa do 

caráter humano e subjetivo. Essa pesquisa classifica-se como básica, tendo como propósito inicial entender 

os sentido e significados atribuídos pelos pais e escola à educação escolar e  sobre a sua participação no 

processo de desenvolvimento da criança. Quanto aos seus objetivos, será realizada uma pesquisa de caráter 

exploratório e também descritivo. Compõe a população desta pesquisa, pais, professores e gestores de duas 

escolas,  uma escola  privada e uma pública municipal. Para buscar o caráter qualitativo nesse estudo será 

realizado um questionário e grupo focal com pais, professores e gestores das escolas  do primeiro e segundo 

ano do ensino fundamental ciclo I, o qual representa a idade de 6 (seis) e 7 (sete) anos, idade em que a 

pesquisadora percebe uma maior busca por atendimento psicológico em seu consultório e por ser uma idade 

transitório do ensino infantil para o ensino fundamental, produzindo relevante impacto para a criança, o que 

gera grande importância no papel dos pais e professores. Após a coleta de dados, será realizada a análise dos 

dados através da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), para buscar compreenderas características, 

estrutura ou modelo que estão por trás dos fragmentos das mensagens obtidas durante a coleta de dados. 

Resultado: 

Pretende-se obter dados que conduzam para a compreensão dos sentidos e significados da função dos 

agentes que desempenham o papel educativo, e poder facilitar a parceria entre a escola e a família, obtendo 

melhores resultados na educação das crianças. Além de partilhar e discutir os resultados obtidos na presente 

pequisa, pretende-se realizar discussões sobre o tema para que seja ampliado e elaborado pelos sujeitos 

envolvidos na educação das crianças, com o objetivo de divulgar e obter melhores resultados na educação 

do futuro. 
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PERCEPÇÃO DE COLABORADORES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SOBRE A 

SUSTENTABILIDADE 

PP&I201767876 

 
LÍLIAN DE PAULA SANTOS 

Orientador(a): MARCIA MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O termo sustentabilidade teve suas primeiras referências no século 18, no livro “Silvicultura econômica”, 

Carlowitz, de 1713 (apud Boff, 2002, p.1). Em 1987 foi consagrado com o lançamento do relatório da ONU 

“Nosso Futuro Comum”, que atribui ao desenvolvimento sustentável a forma com que as atuais gerações 

fazem uso dos recursos sem comprometer as gerações futuras (BRUNDTLAND, 1987. p.9). No Brasil, a 

Política Nacional do Meio Ambiente define o meio ambiente como patrimônio público. (BRASIL, 1981). 

No campo acadêmico, verifica-se que o termo ainda é motivo de divergência. Compreender como a 

sustentabilidade é percebida principalmente pelos funcionários do setor técnico-administrativo e de 

serviços, tendo como estudo de caso o UNISAL Lorena (SP) é a proposta desta pesquisa. Desta forma, criar 

um instrumento de avaliação que poderá ser aplicado em outras instituições. 

Objetivos: 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar a percepção sobre sustentabilidade que possuem colaboradores 

de uma instituição acadêmica, com a intenção de construir uma base de dados que sirva de modelo para 

aplicação de ações em defesa do tema em outras instituições de ensino. 

Metodologia: 

Coleta de Dados:A população é composta por mais de 4 mil pessoas, entre alunos, professores e 

funcionários do setor técnico-administrativo e de serviços. A pesquisa pretende ouvir o universo total de 

colaboradores do setor técnico-administrativo e de serviços, correspondente a 157 pessoas. Para analisar a 

percepção de uma amostragem estratificada dessa população será aplicado, a partir de agosto de 2017, um 

questionário quantitativo, com método experimental e estatístico, com perguntas fechadas, de múltipla 

escolha e com escalas de avaliação. Antes, porém, para assegurar a validade e precisão do instrumento, o 

questionário será avaliado em uma população pré-teste e com especialistas em sustentabilidade. (GIL, 1994, 

p. 132 e 133).Com o cumprimento dessas etapas e devida certificação de todos os procedimentos, haverá a 

aplicação do questionário principal. O projeto foi submetido, em paralelo, ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

UNITAU (SP).No ato da abordagem dos participantes, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) do CEP, será entregue em mãos, para a devida leitura e autorização de uso de dados por parte do 

entrevistado. 

Análise de dados:O questionário será disponibilizado na plataforma Google Forms, ferramenta que faz a 

tabulação e organização dos resultados, por meio de gráficos automáticos com base nas respostas obtidas. 

Cronograma:Coleta de dados e análise dados 01/09/17 a 02/07/2018 

Redação de Projeto e qualificação 29/09/2017 03/09/2018 

Redação de dissertação, defesa e entrega final do projeto de pequisa 01/02/2018 01/02/2019 

Resultado: 

Diretrizes do MEC (Ministério da Educação) apontam para a necessidade de percepção sobre a 

sustentabilidade como parte da formação integral de seus alunos e funcionários.Espera-se que a partir dos 

resultados apresentados seja possível a aplicação de novas ações que desenvolvam a compreensão cidadã, 

com participação social e política, percepção clara sobre direitos e deveres no espaço social (trabalho, casa e 

comunidade), postura crítica e diálogo entre o público da amostra desta pesquisa nas decisões coletivas 

tomadas em âmbito profissional e particular. Em âmbito global, o que se espera dos resultados propostos em 

uma pesquisa de amostragem quantitativa é que contribuam para um tema de relevância mundial: a 

sustentabilidade. E que os resultados possam alimentar um banco de dados para a construção de políticas 

públicas sobre o tema. 
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CARACTERIZAÇÃO DA DIETA ALIMENTAR DO CARANGUEJO GRAPSÍDEO PACHYGRAPSUS 

TRANSVERSUS (GIBBES, 1850), NO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PP&I201772804 

 
HENRIQUE JUNIO PEREIRA LOPES 

Orientador(a): VALTER JOSE COBO 

 

Introdução: 

A alimentação é um dos processos biológicos essenciais para a manutenção da vida de todos os organismos, 

suprindo a demanda energética de processos como crescimento, reprodução e manutenção fisiológica 

(Grahame, 1983), e determinando que o desenvolvimento e a distribuição de uma população “sejam 

orientados” pela disponibilidade de alimento, assim como pela transferência adequada de energia entre os 

níveis tróficos (Elton, 1971), representando um dos requisitos básicos para análises das relações entre os 

organismos e seu ambiente. Desse modo a caracterização do hábito alimentar é um subsídio importante para 

o entendimento do funcionamento de um ecossistema e da direção do fluxo de energia entre as espécies, 

permitindo conhecer as necessidades nutricionais dos organismos com base nos itens alimentares 

selecionados, dentre os disponíveis no ambiente (Williams, 1981; Amâncio, 2000). 

Objetivos: 

Identificar os itens alimentares explorados pelo caranguejo grapsóideo Pachygrapsus transversus, 

caracterizando a atividade de forrageamento das diferentes categorias demográficas da população, e 

revelando também a sequência hierárquica de importância para os itens alimentares explorados por P. 

transversus em micro-escala temporal, na zona do entre-marés no litoral norte do Estado de São Paulo. 

Metodologia: 

Foram realizadas 12 coletas mensais na porção rochosa da praia Grande, Ubatuba (23º23’00”S-

45º03’30”W), de maio/2016 a abril/2017, com esforço amostral de 2hrs/mês, realizado por dois coletores. 

Em laboratório os animais serão mensurados quanto a maior largura da carapaça, e agrupados em quatro 

categorias demográficas: macho jovem, macho adulto, fêmea jovem e fêmea adulta. Os indivíduos de cada 

categoria demográfica serão dissecados e os estômagos serão retirados, medidos e pesados para a obtenção 

do Fator de Condição. A quantidade de alimento no estômago será mensurada de acordo com cinco 

categorias: 1ª – estômago vazio; 2ª – estômago de 1% a 25% preenchido; 3ª – estômago de 26% a 50% 

preenchido; 4ª – estômago de 51% a 75% preenchido; 5ª – estômago de 76% a 100% preenchido; para a 

mensuração do Índice de Repleção. Além disso, os itens alimentares serão devidamente identificados, 

conforme a literatura, e será calculada a frequência dos itens alimentares de acordo com Método de 

Frequência de Ocorrência. 

Resultado: 

Descrever o hábito alimentar do caranguejo grapsídeo P. transversus, para a criação de uma matriz robusta 

de informações acerca da espécie, o que possibilitará não apenas a compreensão a sua dieta, mas o 

entendimento de um quadro mais abrangente a respeito da importância trófica da população dentro da 

comunidade do costão rochoso da Praia Grande, Ubatuba, São Paulo. Além disso, contribuirá para o 

conjunto de informações científicas, já existentes, da história de vida do P. transversus. 
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O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: ANÁLISE DA 

PRÁTICA E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS PELO PROFISSIONAL 

PP&I201776246 

 
LUIZ CESAR RODRIGUES VIEIRA 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

Introdução: 

O enfermeiro deve estar apto para atender as necessidades de saúde da população, planejar e desenvolver 

ações em consonância com as Políticas Públicas de Saúde. De acordo com o Parecer 1133 de 2001 do 

Conselho Nacional de Educação, as diretrizes curriculares prevê que no processo de formação do 

enfermeiro, o mesmo deve desenvolver competências e habilidades para atuar em conformidade com as 

diretrizes dos programas de saúde no âmbito do SUS (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001). 

Apesar de todo o aporte teórico e técnico que instrumentaliza a atuação deste profissional, na atenção 

básica, o enfermeiro enfrenta diversas dificuldades para desenvolver as atribuições previstas, e por diversos 

fatores seu trabalho nem sempre corresponde ao preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Objetivos: 

Este estudo tem como objetivo geral, conhecer o processo de trabalho do enfermeiro na ESF. No que diz 

respeito aos objetivos específicos pretende-se: verificar se os enfermeiros que atuam em Unidades de Saúde 

da Família conhecem as atribuições preconizadas pela ESF; verificar se as ações desenvolvidas pelo 

enfermeiro estão de acordo com os princípios e diretrizes da ESF; identificar fatores que interferem e 

influenciam no desenvolvimento e na realização das atribuições do enfermeiro na ESF; conhecer o 

significado para o enfermeiro da sua prática profissional desenvolvida na ESF. 

Metodologia: 

Trata-se de um projeto de Pesquisa do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano da 

universidade de Taubaté-SP. Caracteriza-se como um aplicada, descritiva, exploratória e com abordagem 

quantitativa e qualitativa. A população estudada será composta por enfermeiros atuantes na rede de atenção 

básica de Saúde e que atuam na ESF de um município do Vale do Paraíba Paulista. A coleta de dados será 

realizada por meio de questionários, observação não participante e entrevista semiestruturada. O roteiro de 

observação será destinado aos registros das ações realizadas pelo enfermeiro durante sua rotina de trabalho. 

No questionário constará questões abertas e de múltipla escolha, sobre o perfil sóciodemográfico e de 

formação, rotina de trabalho, atribuições desenvolvidas e os aspectos que interferem e influenciam no 

desenvolvimento das atribuições na ESF. Na última etapa será utilizada a entrevista semiestruturada, com 03 

questões norteadoras as quais abordarão o significado do que é ser enfermeiro e a vivência do mesmo na 

ESF. Será utilizado o software SPHINX® para tratamento dos dados e estes serão submetidos a análise por 

meio de estatística simples. Os dados serão apresentados por frequência simples e absoluta e de forma 

descritiva, com auxílio de recursos gráficos e tabelas, agrupados de acordo com as variáveis em análise. 

Para analisar o discurso dos entrevistados, será adotado a técnica de “Análise de Conteúdo” de Bardin e 

apresentados por meio de categorias temáticas as quais nortearão a apresentação e a análise dos dados 

(MINAYO, 2008). A Política Nacional de Atenção Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) será adotada 

como referencial teórico e os dados serão analisados à luz da literatura. O projeto será encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa e a coleta de dados, será iniciada após sua aprovação. Será garantido o sigilo e 

a privacidade das informações obtidas com a coleta de dados. 

Resultado: 

Espera-se resultados que demonstrem quais valores o profissional atribui ao seu processo de trabalho e quais 

fatores podem influenciar a sua prática ESF no seu desenvolvimento profissional. Acredita-se ser possível 

identificar quais ações são desenvolvidas e quais diretrizes da ESF não são contempladas pelas ações 

desenvolvida pelo mesmo. Por fim espera-se compreender de que forma o profissional percebe sua atuação 

no que diz respeito a uma prática de acordo com as diretrizes e fundamentos da Atenção Básica. 

 


