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O MST E O DIREITO PELA TERRA: UMA VISÃO SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL  

ENIC201872005 

 
AIDAN LUIZ FRANHAN  

Orientador(a): SÍLVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO  

 

Introdução:  

A questão agrária brasileira sofreu abundantes alterações que trouxeram resultados negativos para os 

pequenos agricultores, pequenos produtores rurais ou agricultores familiares. O avanço agrário no Brasil 

propiciou um antagonismo de classes sociais rurais, uma composta pelos grandes latifundiários, possuidores 

de uma grande concentração de terra e renda, e outra constituída pelos pequenos produtores e trabalhadores 

sem terra. O presente estudo tem como objetivo analisar o conflito social no campo, o percurso da reforma 

agrária e o papel do MST na luta pelo direito de terra. 

Metodologia:  

O material analisado consistiu de leituras de artigos científicos onde juristas dissertam sobre a função social 

da terra e a reforma agrária dispostas na Constituição Federal de 1988, leitura de artigos sobre os conflitos 

sociais no campo e também entrevistas e relatos de membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). 

Resultado:  

Os resultados expõem dados alarmantes acerca da concentração de terras no Brasil, como por exemplo, as 

terras com menos de 100 ha representam 85,2% do total e detêm menos de 20% da área, à medida que os 

que possuem mais de 100 ha são menos de 15% e acumulam mais de 80% da área. Os mais explícitos 

efeitos da concentração fundiária são: a expulsão de trabalhadores do campo, em razão de à precária 

condição de vida tem necessidade de procurar outras formas de sobrevivência; assim como a exploração da 

mão de obra barata do trabalhador, que acaba vendo como uma forma de sobrevivência aceitar a exploração 

e repressão e vender sua força de trabalho. 

Conclusão:  

Conclui-se que, ao analisar todo o contexto histórico, político e social do Brasil, constata-se que falta 

políticas públicas eficientes e uma falta de interesse das autoridades competentes em fazer cumprir o que 

está disposto na CF/88 no capítulo da “Ordem Econômica e Social”, contendo os artigos 184 a 191, o Art. 

1º, §1º, Lei 4.504/64 que demonstra o conceito de Reforma Agrária e a Lei 8.629/93. Portanto é de suma 

importância que o poder público aja para cessar esse conflito e propiciar uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

Referências:  

RESENDE ARAÚJO, Larissa Ladeira. A luta pelo direito e pela terra: uma visão do MST sobre a trajetória 

da Reforma Agrária e suas contradições jurídicas. 2014. 18-20 p. Monografia (Direito)- Universidade 

Federal de Juiz de Fora, [S.l.], 2014. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/luta-pelo-

direito-e-pela-terra-uma-vis%C3%A3o-do-mst-sobre-trajet%C3%B3ria-da-reforma-agr%C3%A1ria-e-

suas>. Acesso em: 05 maio 2018.  
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SISTEMA DE CUSTOS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICAS MÉDICAS  

ENIC201880697 

 
GEOVANNA TAVARES DE SOUZA  

Orientador(a): FRANCISCO DE ASSIS COELHO  

 

Introdução:  

Neste artigo serão apresentadas uma série de reflexões sobre as dificuldades e benefícios detectados a partir 

da implantação do sistema de custos por departamentalização em clínicas prestadoras de serviços médicos e 

hospitalares. Historicamente, o sistema de custos teve origem na área industrial, pois a diferença na 

identificação entre custos e despesas na fabricação do produto é mais perceptível neste setor, desde então a 

grande parte de pesquisas e investimentos sobre essa área da contabilidade tem sido direcionada a indústria. 

Metodologia:  

Essa pesquisa tem por objetivo geral explicar as dificuldades da clínica médica na formação de custos dos 

serviços prestados e descrever os benefícios a serem usufruídos pela empresa caso a mesma tenha uma boa 

estrutura de custos. Para atingir o objetivo geral da pesquisa, é preciso detalhar melhor os objetivos 

específicos, que são: • Investigar dificuldades do financeiro para a criação e manutenção do sistema de 

custos por departamentalização na clínica em estudo. • Descrever o nível de complexidade para seleção de 

mão de obra qualificada para o serviço operacional e de supervisão do setor. • Relacionar todo trabalho 

executado pelo setor de custos com a minimização de gastos e maximização de lucro, devido as informações 

extraídas de relatórios e gráficos de custos para tomada de decisão dos gestores. 

Resultado:  

Visando a grandiosidade e complexidade de todo o conjunto de clínicas prestadoras de serviços médicos e 

hospitalares na região do Vale do Paraíba, prioriza-se examinar apenas uma clínica médica de Taubaté. Por 

isso, os resultados finais do estudo referem-se ao caso pesquisado. A clínica em estudo está situada no 

centro da cidade de Taubaté, foi fundada em 1998, inicialmente como uma clínica de ultrassonografia, 

posteriormente se tornou a primeira a prestar serviços médicos fetais na região, atualmente é uma das 

maiores clínicas do Vale do Paraíba, prestando serviços na área de ultrassonografia geral, mamografia 

digital e densitometria óssea. 

Conclusão:  

Tendo em vista as grandes concorrências na área da saúde e buscando um valor justo, o controle de custo se 

torna indispensável nas clínicas médicas, para disponibilizar aos gestores uma estratégia que garanta sucesso 

para adequar o valor dos exames, reduzir os custos e aumentar o lucro. 

Referências:  

Martins, E. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas S/A. 2008. GIL, A.C. Como elaborar projetos de 

pesquisa. São Paulo: Atlas S/A. 2009. Portal SEBRAE, Cartilha saiba mais: Custos na prestação de serviços. 

Disponível em <https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/cartilha-saiba-mais-custos-na-prestacao-de-

servicos,6670b88efc047410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. Acesso em 2 de setembro de 2017. 
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PROBLEM BASED LEARNING (PBL) INSERIDO EM MECÂNICA DOS FLUIDOS: UTILIZAÇÃO DO 

NÚMERO DE REYNOLDS NO PROTÓTIPO DE TÚNEL DE VENTO  

ENIC201828009 

 
LUANA MARYAN DE ALMEIDA RODRIGUES DE SOUZA RAMON OLIVEIRA BORGES DOS SANTOS FLÁVIA 

MARIANA FERRAZ FELICIANO THAYNARA MOREIRA THASMO CLÁUDIO JONATHAN CAETANO GUEDES 

TAMARA CRISTINA DOS SANTOS  

Orientador(a): JOSELITO MOREIRA CHAGAS  

 

Introdução:  

A experiência, baseada no uso de um protótipo de um túnel de vento, permite a demonstração do escoamento de 

um fluido e seu respectivo valor, calculado a partir da aplicação da equação do Número de Reynolds. Essa 

equação estudada em Mecânica dos Fluidos, é usado para calcular o regime de escoamento de determinado fluido 

sobre uma superfície. É responsabilidade da disciplina que esse princípio físico seja devidamente estudado e que 

seja entendido adequadamente pelos estudantes de engenharias, com aplicações relevantes como por exemplo o 

túnel aerodinâmico onde se medem forças desta natureza em modelos de asas de aviões, automóveis e 

edificações e etc. Devida perspectiva consiste na construção de um protótipo simples que de sua maneira 

explique ou demonstre o princípio em questão, facilitando ou até mesmo melhorando o entendimento por parte 

dos alunos, contribuindo para o conhecimento multidisciplinar do futuro profissional.  

Metodologia:  

O experimento base deste projeto consiste na construção de um túnel de vento que será utilizado para simular o 

fluxo de ar, permitindo realizar algumas demonstrações em classe, exemplificando o escoamento de fluídos sobre 

superfícies. Confeccionou-se um túnel de vento com papelão nas dimensões 20,5 cm por 18 cm, contendo uma 

entrada de ar, área de observação e saída de exaustão. Na extremidade oposta à abertura de exaustão é colocado 

um secador de cabelos, associado a um aparato para uniformizar o fluxo de ar. Esse aparato compreende um tubo 

de seção retangular, com dimensões transversais aproximadas de 29,5 cm x 8,5 cm, preenchido 

longitudinalmente com estabilizador feito de papelão, permitindo a homogeneização do fluxo de ar que vai para a 

câmara de observação. Na seção seguinte a câmara de observação foi feita uma espécie de janela de vidro. Para 

visualização do fluído e sua linearidade ou turbulência, adaptou-se no fim do túnel algumas fitas de plástico para 

a simulação. A parte inferior do protótipo, existe uma seção transparente com um líquido, utilizado como meio 

de medição da força, comumente chamado de tubo de Pitot.  

Resultado:  

Foi utilizado um secador de cabelo como força motriz, com o mesmo desligado pode-se verificar que as medidas 

são igualadas. No segundo caso quando ligado, aplica-se uma força no sistema em contato com o líquido, assim 

gerando uma diferença de altura no tubo de Pitot provando a aplicação da força. A partir de dados coletados da 

experiência, é possível calcular o regime de escoamento do fluido, com base na aplicação da equação do número 

de Reynolds.  

Conclusão:  

O projeto buscou para fins educacionais uma relação entre uma aprendizagem mais eficaz baseando em prática 

dos conceitos referentes à disciplina de Mecânica dos Fluidos, chegando à conclusão que atingimos com êxito 

nossa proposta. A experiência baseada no uso de um protótipo de um túnel de vento contendo meio de medição 

da força resultante, permite a demonstração do escoamento de um fluido e seu respectivo valor, calculado a partir 

da aplicação da equação do número de Reynolds. A proposta do trabalho foi cumprida, culminando como fator 

de maior importância no acréscimo de conhecimentos relevantes, em perspectiva multidisciplinar, aos futuros 

profissionais. 

Referências:  

Número de Reynolds. Eng. Química Santos SP. Disponível em: 

<http://www.engquimicasantossp.com.br/2013/10/numero-de-reynolds.html>. Acesso em: 10 nov. 2017. 

Escoamento laminar, turbulência e número de Reynolds. Fluindo Informações. Disponível em: 

<http://infofluidos.blogspot.com.br/2010/05/escoamento-laminar- turbulencia-e-numero.html>. Acesso em: 10 

nov. 2017. Reynolds number. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number>. Acesso em: 12 

nov. 2017. Número de Reynolds. Conhecimento Geral. Disponível em: 

<https://www.conhecimentogeral.inf.br/numero_de_reynolds/>. Acesso em: 13 nov. 2017.  
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FERRAMENTA COMPUTACIONAL DESENVOLVIDA EM LINGUAGEM C, SOFTWARE QUE REALIZA 

CÁLCULOS DE SISTEMAS LINEARES PELO TEOREMA DE CRAMER.  

ENIC201882212 

 
RAMON OLIVEIRA BORGES DOS SANTOS LUANA MARYAN DE ALMEIDA RODRIGUES DE SOUZA PEDRO 

HENRIQUE COLMAN PRADO  

Orientador(a): WILSON DE FREITAS MUNIZ  

 

Introdução:  

Atualmente necessita que os estudantes dos cursos de ciências exatas utilizem a tecnologia para solução de 

problemas, normalmente são utilizados software computacional para resolução de problemas complexos, 

essas ferramentas se apresentam de maneira que agregue no seu conhecimento e raciocínio lógico. 

Necessita-se que programam essas máquinas de modo que proporcione um ganho consideravelmente de 

tempo e diminuindo as chances de erros. Como sabemos, o computador é uma máquina capaz de efetuar 

cálculos com um grupo de números dinâmicos e adaptá-lo para efetuar simulações. Foi modelado um 

software desenvolvido em Linguagem C para solução de sistemas lineares com três linhas e três incógnitas 

pelo método do teorema de Cramer, se mostrou eficiente na sua função, usufruindo o máximo de cada 

particularidade dessa linguagem de programação esse software se mostrou indispensável para aplicação dos 

estudantes em resolução de exercícios matemáticos oriundos da álgebra linear.  

Metodologia:  

Para solucionarmos um sistema linear pelo método de Cramer precisamos escrever na forma matricial o 

sistema. O software foi desenvolvido em linguagem C contemplando suas funções e usufruindo ao máximo 

das particularidades da linguagem, foi escolhida a linguagem C pela sua alta aceitação por partes dos 

programadores, alto poder de eficiência da linguagem, rapidez, fácil entendimento e aprendizado, capaz de 

resolver problemas complexos em poucas linhas de código. Primeiramente necessita que o usuário entre 

com as equações via teclado, o usuário precisa conferir se digitou corretamente a equação, confirmado 

positivamente pelo usuário o software realiza os cálculos utilizando o teorema de Cramer e mostra na tela 

sua resposta ressaltamos que durante a construção do software foi utilizado o compilador DEV-C++, uma 

interface gratuita onde podemos escrever a sintaxe da linguagem, que será convertida em linguagem 

máquina para o computador interpreta-lo de acordo com a sintaxe para realizar os devidos comandos.  

Resultado:  

Apresentou resultados concretos, eficientes, com uma rapidez impressionante esse software se apresenta 

com uma ferramenta indispensável no meio profissional e no meio acadêmico, devemos ressaltar que para 

um bom funcionamento desse software o resultado do determinante principal deve ser diferente de zero, 

caso ao contrário o sistema não terá solução, a interação do usuário com o sistema é simples assim fazendo 

que seja utilizado por qual pessoa com conhecimentos básicos de informática. 

Conclusão:  

Podemos concluir que o software mostrou um ótimo desempenho, apresentando ao usuário os resultados 

corretos, ele torna uma excelente ferramenta para ser utilizada no meio acadêmico e profissional, com 

operações extensas as chances de erros tornam-se relevantes, nesse aspecto é ideal que se utilize alguma 

ferramenta computacional numérica. Esse software será distribuído gratuitamente aos estudantes e 

professores interessados utilizar esse recurso, com intuito de ajudar o discente e docente a estudar e realizar 

comparações matemáticas e principalmente auxiliando academicamente e profissionalmente também 

ressaltamos que outro intuito é despertar o interesse dos jovens para a programação.  

Referências:  

As Três Fases dos Algoritmos – Disponível em: http://www.entendaprogramacao.com.br/as-tres-fases-dos-

algoritmos/ - Acessado segunda-feira, 30 de abril de 2018 DEV - C++ - Disponivel em: 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/bloodshed-dev-c.html Acessado sexta - feira, 04 de maio de 2018 

Hariki. S et al, O. D. (1817). Curso de Matemática Volume 2. São Paulo: Harper & Row do Brasil. Iezzi.G, 

Hazzan. S (1977). Fundamentos da Matemática Elementar 4. São Paulo: Atual Editora. Reis, A. H. (2015). 

Programando em linguagem C e C++. Santa Cruz do Rio Pardo: Editora Viena.  
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CASO QUEERMUSEU: OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM FACE DA REPROVAÇÃO 

PÚBLICA  

ENIC201805346 

 
VINICIUS OLIVEIRA CAPELETO  

Orientador(a): SÍLVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO  

 

Introdução:  

Em setembro de 2017, uma polêmica exposição denominada Queermuseu – Cartografias da Diferença na 

Arte Brasileira, apresentada em Porto Alegre, no espaço Santander Cultural, foi cancelada após uma série de 

manifestações contrárias ao seu conteúdo, que tratava de questões de gênero, diversidade sexual e também 

religiosas. A onda de protestos nas redes sociais promoveu uma campanha de boicote ao Santander, 

instituição responsável pela mostra artística, pressionando a empresa a cancelar a exposição, sob o 

argumento de que as obras propagavam pedofilia, zoofilia e blasfêmia a símbolos religiosos. Por outro lado, 

grupos favoráveis à exposição artística se posicionaram contra a medida do banco, acusando-o de promover 

a censura. Desse modo, reacendeu-se o debate sobre liberdade de expressão, direito fundamental consagrado 

no artigo 5º, IX da Constituição Federal. Com isso, este trabalho analisará os limites da liberdade de 

expressão, procurando compreender as motivações que levaram à reprovabilidade da exposição. 

Metodologia:  

A elaboração deste trabalho tem como sistemática uma ampla pesquisa bibliográfica em reportagens e 

artigos referentes ao episódio Queermuseu, bem como o apoio essencial na doutrina constitucional 

brasileira, na obra de Moraes (2007), atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, foram de 

grande importância as aulas de Direito Constitucional II, ministradas no primeiro semestre do ano de 2018, 

cujo objeto principal é o estudo dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, 

tônica sobre a qual este trabalho se desenvolve. Além disso, o presente resumo científico buscou basear-se 

na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca do princípio da liberdade de expressão. Dessa 

maneira, foi possível analisar o cancelamento da exposição artística referida, impulsionada por uma 

campanha de boicote, com o embasamento jurídico necessário em relação ao direito fundamental à livre 

expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. 

Resultado:  

Da análise do caso Queermuseu, constatou-se a força do juízo social e os seus efeitos incisivos sobre os 

acontecimentos da comunidade, como ocorreu nas manifestações contrárias à exposição, em razão do teor 

das obras que confrontam a moral predominante. Entretanto, a jurisprudência do TJ/SP aponta para 

inconstitucionalidade da proibição de obras artísticas pela simples reprovação baseada em valores morais e 

religiosos predominantes, como determinou a decisão do desembargador Silva (2018) sobre liminar que 

impedia a realização de peça teatral com tema religioso apresentada por uma atriz transgênero. Esse 

entendimento, para o relator, fere a liberdade de expressão artística garantida pelo artigo 5º, IX da Carta 

Magna. Além disso, evidenciou-se a legalidade do conteúdo da exposição, em que pese seu caráter 

provocativo e questionador, visto que não houve intervenção do Poder Judiciário no caso. Logo, não há que 

se falar em abuso da liberdade de expressão nessa mostra artística.  

Conclusão:  

Diante disso, conclui-se que a liberdade de expressão como direito fundamental exige uma análise ampla, 

contemplando o contexto histórico-cultural e os avanços da sociedade. Isso porque convivem diversos 

grupos dentro da mesma comunidade, cada qual com seus valores e tradições. O abuso desse direito, 

contudo, deve ser objeto de juízo do Poder Judiciário, a fim de combater seu uso arbitrário e irresponsável. 

Portanto, no episódio Queermuseu, tal prerrogativa foi alvo de restrição já que o cancelamento se deu 

baseado na reprovabilidade de crenças de parte da sociedade sobre obras que, dentro dos limites da 

liberdade, visavam questionar os padrões estabelecidos. 
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Referências:  

LUCHETE, Felipe. Para TJ-SP, é censura proibir peça que representa Jesus como transgênero. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/2018-fev-20/censura-proibir-peca-jesus-transgenero-afirma-tj-sp>. Acesso 

em: 03 maio 2018. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 22ª.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

MENDONÇA, Heloísa. “Caso Queermuseu mostra que são tempos de intolerância. Da direita, mas também 

da esquerda”. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/14/politica/1505394738_622278.html?rel=mas>. Acesso em: 03 

maio 2018. SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de instrumento nº 2180296-

90.2017.8.26.0000. Relator: Desembargador J.L. Mônaco da Silva. São Paulo, 19 de fevereiro de 2018. 

Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11175686&cdForo=0>. Acesso em: 

03 maio 2018.  
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A IMPORTÂNCIA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS EM UTI E PROTOCOLOS DE SAÚDE BUCAL PARA 

PACIENTES ENFERMOS  

ENIC201817873 

 
MARIA CLARA DE MOURA SANTOS COELHO FERREIRA  

Orientador(a): EDISON TIBAGY DIAS DE CARVALHO ALMEIDA  

 

Introdução:  

A Odontologia Hospitalar é uma área odontológica que promove a saúde, previne, diagnostica e trata de 

doenças da cavidade oral no âmbito hospitalar, além de permitir a atuação de cirurgiões-dentistas em UTI e 

centros cirúrgicos. Esse trabalho teve como objetivo apresentar a relevância da presença de cirurgiões-

dentistas em UTI, além de comentar as propostas de protocolos em higiene bucal para pacientes internados. 

Metodologia:  

Para o presente trabalho foram consultados artigos de revistas cientificas, relato de caso clínico, artigos de 

revisão e artigos originais que, enfatizaram a importância de CD em UTI e sua contribuição para a 

diminuição do número de doenças orofaciais e sistêmicas em pacientes internados, decorrentes, por 

exemplo, de má higienização. 

Resultado:  

A literatura evidenciou que, no meio nosocomial, a má higiene bucal ou sua ausência geram, além de 

doenças bucais como a gengivite, a periodontite e a xerostomia, doenças sistêmicas como as cardíacas e 

respiratórias, principalmente a pneumonia. Esta, em particular, gera altos gastos de recursos públicos com 

remédios para o tratamento, bem como diárias hospitalares. Dado o exposto, faz-se necessário a criação de 

protocolos em higiene oral para pacientes hospitalizados. Primordialmente, é preciso higienizar a mucosa 

bucal, o palato, o dorso da língua, as superfícies dentárias e a sonda de entubação com gaze embebido em 

Digluconato de clorexidina a 0,12%. Após o feito, deve-se esperar duas horas para a higienização bucal pela 

escova e pela pasta dental. Além disso, a aplicação de lubrificante bucal nos lábios dos pacientes deve ser 

realizada.  

Conclusão:  

Por todos esses aspectos, conclui-se que é de suma importância a presença de cirurgiões-dentistas em UTI, 

para a melhora da condição de vida dos pacientes, promovendo a saúde bucal e consequentemente a saúde 

geral deles. 

Referências:  

1. PINHEIRO, T.; ALMEIDA, T. A Saúde Bucal em Pacientes de UTI. Revista Bahiana de Odontologia, 

[S.L], v. 5, n. 2, p. 94-103, ago. 2014. 2. SANTOS, P. et al. Uso de solução bucal com sistema enzimático 

em pacientes totalmente dependentes de cuidados em unidade de terapia intensiva. Revista Brasileira de 

Terapia Intensiva, [S.L], v. 20, n. 2, p. 154-159, abr./jun. 2008. 3. RABELO, G. D.; QUEIROZ, C.I., 

SANTOS, P.S.S. Atendimento Odontológico ao paciente em unidade de terapia intensiva. Arq. Med. Hosp. 

Cienc. Med. Santa Casa São Paulo, v. 55, n. 2, p. 67-70, jul. 2010.  
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SISTEMA DE CUSTOS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICAS MÉDICAS: BENEFÍCIOS 

E DIFICULDADES.  

ENIC201821099 

 
GEOVANNA TAVARES DE SOUZA  

Orientador(a): FRANCISCO DE ASSIS COELHO  

 

Introdução:  

Neste artigo serão apresentadas uma série de reflexões sobre as dificuldades e benefícios detectados a partir 

da implantação do sistema de custos por departamentalização em clínicas prestadoras de serviços médicos e 

hospitalares. Historicamente, o sistema de custos teve origem na área industrial, pois a diferença na 

identificação entre custos e despesas na fabricação do produto é mais perceptível neste setor, desde então a 

grande parte de pesquisas e investimentos sobre essa área da contabilidade tem sido direcionada a indústria, 

entretanto o controle de custos nas empresas prestadoras de serviços tem suma importância exatamente por 

ser mais complexo que no setor industrial, sendo assim, a probabilidade de uma prestadora de serviços ter 

prejuízo, perder dinheiro ou até falir é maior, caso o empresário não tenha domínio sobre quanto custa seu 

serviço prestado. 

Metodologia:  

Essa pesquisa tem por objetivo geral explicar as dificuldades da clínica médica na formação de custos dos 

serviços prestados e descrever os benefícios a serem usufruídos pela empresa caso a mesma tenha uma boa 

estrutura de custos. Para atingir o objetivo geral da pesquisa, é preciso detalhar melhor os objetivos 

específicos, que são: • Investigar dificuldades do financeiro para a criação e manutenção do sistema de 

custos por departamentalização na clínica em estudo. • Descrever o nível de complexidade para seleção de 

mão de obra qualificada para o serviço operacional e de supervisão do setor. • Relacionar todo trabalho 

executado pelo setor de custos com a minimização de gastos e maximização de lucro, devido as informações 

extraídas de relatórios e gráficos de custos para tomada de decisão dos gestores. 

Resultado:  

As dificuldades, em certas situações, podem ser decorrentes de questões abrangendo desde mão de obra 

incapaz de criar e alimentar o sistema de custos por falta de conhecimento no conceito, até a indefinição dos 

objetivos a serem alcançados na empresa com a implantação de custos por parte dos gestores. Outra hora, o 

financeiro se torna um empecilho, pois para que o sistema de custos atinja seus objetivos estabelecidos na 

clínica médica é necessário desembolsar um valor alto para implantação e manutenção de softwares 

adequados e contratação de profissionais qualificados, o que atualmente está em falta no mercado, tornando 

assim um serviço com muita demanda e pouca oferta, encarecendo a mão de obra. 

Conclusão:  

Visando a grandiosidade e complexidade de todo o conjunto de clínicas prestadoras de serviços médicos e 

hospitalares na região do Vale do Paraíba, prioriza-se examinar apenas uma clínica médica de Taubaté. Por 

isso, os resultados finais do estudo referem-se ao caso pesquisado. A clínica em estudo está situada no 

centro da cidade de Taubaté, foi fundada em 1998, inicialmente como uma clínica de ultrassonografia, 

posteriormente se tornou a primeira a prestar serviços médicos fetais na região, atualmente é uma das 

maiores clínicas do Vale do Paraíba, prestando serviços na área de ultrassonografia geral, mamografia 

digital e densitometria óssea. 

Referências:  

Martins, E. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas S/A. 2008. GIL, A.C. Como elaborar projetos de 

pesquisa. São Paulo: Atlas S/A. 2009. Portal SEBRAE, Cartilha saiba mais: Custos na prestação de serviços. 

Disponível em <https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/cartilha-saiba-mais-custos-na-prestacao-de-

servicos,6670b88efc047410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. Acesso em 2 de setembro de 2017. 
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TESTE DE DNA NA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE  

ENIC201849808 

 
JULIANA DE ALMEIDA PRADO MARQUES GEOVANA RAGASINE GALVÃO MARCELA COSTA LEITE  

Orientador(a): SÍLVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO  

 

Introdução:  

A família é a base para a formação de qualquer indivíduo, é a primeira sociedade que se convive e aprende os 

princípios necessários, como o amor e o respeito para um convívio harmonioso na sociedade. Entretanto, muitas 

crianças nascem, crescem e nem sempre sabem a sua origem, seja por falta de informação do parentesco ou, 

mesmo que possibilidade mínima mas não impossível, de erro no exame laboratorial.Desse modo, a procura 

maior por teste de DNA em relação a paternidade pode ser associado a porcentagem de divórcios que aumentam 

a cada ano no país. Dessa forma, o presente trabalho tem o intuito de mostrar a preferência pelo teste de DNA, 

entretanto, sendo analisado em conjunto com vários fatores, com o objetivo da descoberta de paternidade.  

Metodologia:  

Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido por seus pais, podendo ser realizado de forma voluntária e 

judicial, gerando um complexo de direitos e obrigações recíprocos entre pais e filhos. Com o intuito de averiguar 

o parentesco natural o sistema jurídico, inseriu na descoberta no ramo da biologia os exames de código genético, 

popularmente conhecido como DNA, podendo alcançar exatidão próxima a 99% para aferir a paternidade e 

incorporar essa ferramenta a busca da verdade real, inserida no artigo 332 do CPC.No Direito brasileiro a 

investigação de paternidade se afirmou com a vigência da Lei n° 8560, de 29 de dezembro de 1992 que além de 

atribuir legitimidade ao Ministério Público para propor ação de investigação de paternidade regulamenta ainda o 

procedimento de averiguação oficiosa para efeito de reconhecimento de paternidade. Através do artigo 1.597 do 

Código Civil é possível por meio de uma ação, intitulada de investigação de paternidade, obter a presunção de 

paternidade. O exame dando positivo o filho tem direito ao uso patrimônio do pai, de ser alimentado e educado 

por ele, porém o DNA é apenas uma das formas de investigação de paternidade, devendo o juiz aferir todo um 

conjunto de fatores, dentre os quais outras provas admitidas em direito, como: testemunhal, sendo acolhida pelo 

juiz com reserva, pelo fato de se deixarem as testemunhas serem influenciadas pela amizade; o exame 

prosopografico que consiste na ampliação de fotografias do investigante e do investigado,inserindo algumas das 

partes de uma na outra; o exame de sangue, servindo somente para excluir a paternidade;e o próprio DNA, que é 

uma solução mais avançada para identificar a paternidade.  

Resultado:  

O réu tem a prerrogativa de se recusar a fazer o teste de DNA, assim sendo que no dia 30 de julho foi sancionada 

pelo presidente da República a Lei Federal 12.004/09, que altera a lei 8.560/92, acrescentando a presunção da 

paternidade em caso de recusa na ação de investigação. Assim, fica nítido que a análise do DNA é a prova de 

maior futuro no momento e que esta análise é o teste de paternidade com um dos resultados mais precisos. No 

entanto, não se pode considerá-la infalível e absoluta,tornando assim o julgador prisioneiro de seus resultados 

podendo ser perigoso substituir seu juízo de valor por uma única prova, cujo resultado permite margem de erro. 

O exame técnico científico, embora decisivo, não constitui único elemento capaz de firmar a convicção do juiz.  

Conclusão:  

O juiz precisa utilizar todos os meios de prova, como a prova testemunhal, para a formação de seu juízo 

valorativo, visando que sua sentença seja obra de justiça e represente a solução eficaz e correta, entretanto a 

falibilidade humana pode vir a ocorrer. Assim, em decorrência desse pressuposto se justifica necessário recorrer 

à afirmação científica, isto é, a utilização do exame de DNA como importantíssimo instrumento na ação 

investigadora de paternidade.  

Referências:  

Associação Dos Registradores de Pessoas Naturais Do Estado de São Paulo ; DireitoNet em 03 de maio de 2006. 
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A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES POR MEIO DO 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA LICENCIATURA EM LETRAS  

ENIC201885319 

 
MOISÉS MOREIRA DA SILVA LUCIANI VIEIRA GOMES ALVARELI MARIA CRISTINA MARCELINO BENTO  

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA  

 

Introdução:  

A pesquisa que segue busca entender qual a importância para o discente acerca do estágio obrigatório na 

formação de novos docentes para a inserção dos mesmos no ambiente escolar e profissional, respondendo ao 

seguinte questionamento: o estágio obrigatório é uma experiência prática enriquecedora para a formação dos 

futuros professores de Língua Portuguesa e Língua Inglesa? O objetivo maior da pesquisa é analisar a 

efetividade do estágio obrigatório para o curso de licenciatura em Letras, nas habilitações de Língua 

Portuguesa e Língua Inglesa, bem como a sua importância na inserção dos estudantes na realidade escolar. 

Para tanto pretende-se colher informações junto à comunidade universitária quanto a sua prática e 

experiência durante o estágio obrigatório, compreender o cenário atual das atividades desenvolvidas nas 

escolas pelos estagiários e identificar as possíveis melhorias no aproveitamento do estágio na formação 

desses futuros professores. 

Metodologia:  

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário que contemplou oito perguntas fechadas e 

quatro abertas, possibilitando a coleta de dados quantitativos e qualitativos. A aplicação se deu entre 16 

alunos do sétimo período do curso de Letras, nas habilitações em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, de 

um centro universitário no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Os estudantes foram questionados quanto 

às experiências e expectativas em relação ao estágio até a data da aplicação, 14 de maio de 2018, bem como 

quanto à importância dessa etapa de suas formações para a prática da profissão.  

Resultado:  

Questionados se o estágio permite a aquisição de conhecimentos práticos e contribui para a formação 

profissional do professor de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, 100% dos entrevistados afirmaram que 

sim. O mesmo resultado foi obtido quando os estudantes foram questionados se as atividades desenvolvidas 

durante o estágio têm favorecido o aproveitamento do curso estimulando seus conhecimentos e leituras 

sobre os temas da área. Uma das perguntas do questionário buscava entender a participação da supervisão da 

escola quanto às atividades desenvolvidas pelos estagiários. Nesse ponto, 81% dos entrevistados afirmaram 

que a supervisão da escola desempenha um trabalho muito bom, 13% disseram que o trabalho é excelente e 

apenas 6% disse que a supervisão exerce um trabalho ruim. Os entrevistados foram estimulados a avaliarem, 

de maneira geral, a sua satisfação em relação à experiência do estágio obrigatório. 38% dos estudantes estão 

totalmente satisfeitos, 56% estão satisfeitos e 6% estão insatisfeitos.  

Conclusão:  

Levando em consideração os dados obtidos por meio do questionário e das reflexões realizadas em torno do 

currículo da licenciatura em Letras, nas habilitações de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, vale ressaltar a 

importância que o estágio obrigatório representa na inclusão dos futuros professores na prática pedagógica. 

Vale ressaltar a importância da mediação, tanto da escola concedente, quanto da instituição de ensino 

superior, nas atividades realizadas pelo estagiário durante sua vivência prática. Notou-se que muitos sentem 

a necessidade de compartilhar as dúvidas com profissionais mais experientes e assegurar que suas condutas 

estão sendo tomadas da melhor forma possível.  

Referências:  

BRASIL. Ministério da Educação – Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares – Cursos de 

Graduação. Brasília. 2001. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO. Disponível em: 

http://unifatea.edu.br/index.php/pt/graduacao/licenciatura/letras. Acesso em 17 de maio 2018.  
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TRÁFICO HUMANO: UM TEMA A SER COLOCADO EM PAUTA.  

ENIC201845977 

 
JULIA KYARA DE OLIVEIRA  

Orientador(a): DANIEL ESTEFANO SANTOS  

 

Introdução:  

O tráfico humano é um crime cruel que atenta contra a vida das pessoas, podendo ocorrer em âmbito 

nacional ou internacional, objetivando-se a retirada de algum órgão para venda no mercado negro, assim 

como forçar a escravidão sexual de mulheres, homens, crianças ou o que a imaginação dos aliciadores 

permitirem. A pesquisa tem como objetivo colocar em pauta a discussão e a disseminação do tema 

destacado, uma vez que é um crime que vem ocorrendo com cada vez mais frequência e, mesmo assim, as 

denuncias não retratam a quantidade real de casos, já que muitas vítimas acabam não conseguindo se 

socorrer dos poderes constituídos, seja pelo próprio falecimento em decorrência da violência sofrida, ou 

mesmo pelo temor de represálias, tanto da sociedade (estigmatização) quanto dos aliciadores. Referida 

constatação alimenta a chamada cifra negra, entendida esta como a criminalidade real, porém não noticiada 

e, consequentemente, distante da estatística oficial. 

Metodologia:  

O trabalho é fruto da convergência de pesquisas, freqüência em palestras e diálogos com pessoas 

competentes no assunto, a exemplo da professora, palestrante e integrante da Comissão sobre Tráfico 

Humano do Litoral Norte, Débora Puertas. Dentro do caráter interdisciplinar que a investigação exige, 

também foram realizadas consultas com a professora Priscila Siqueira, representante do Brasil na ONU em 

relação ao Tráfico Humano, e o professor orientador Daniel Estefano Santos, o qual atual também como 

Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Por fim, o conhecimento também foi perseguido por meio dos 

livros e filmes direcionados sobre o assunto. 

Resultado:  

Obteve-se como resultado da pesquisa a idealização de métodos para que seja possível a capacitação dos 

futuros advogados, pedagogos, assistentes sociais e psicólogos por meio de palestras nos respectivos 

departamentos, uma vez que fora possível constatar que esses profissionais possuem importância ímpar no 

enfrentamento do problema, podendo intervir antes ou após a concretização do crime. Também se constatou 

a necessidade do desenvolvimento de um trabalho de alerta aos que possivelmente possam ser vitimados, 

destacando-se os alunos de ensino fundamental e médio. Diante disso, serão organizadas palestras no 

colégio de ensino fundamental e médio da UNITAU, tendo como publico alvo os alunos do 9º ano do ensino 

fundamental e as três séries do ensino médio. 

Conclusão:  

Conclui-se que é necessário buscar formas de compartilhar os métodos de prevenção para diminuir o 

número de vítimas desse crime, ainda pouco conhecido e debatido na sociedade, viabilizando a edição de 

leis mais eficazes no enfrentamento do problema.  

Referências:  

DIMENSTEINS, Gilberto, Meninas da Noite. São Paulo: Ática, 1992. KALUME, Roosevelt. Transplante. 

Taubaté: Scritta, 1993. LUDEMIR, Julio. Rim por Rim. São Paulo: Record, 2008. NOTTINGHAM DE 

LIMA, Priscila. Tráfico de Mulheres e Exploração Sexual. São Paulo: Edmeta, 2012. SIQUEIRA, Priscila. 

Tráfico de Pessoas: Quanto Vale o Ser Humano na Balança. São Paulo: Idéias e Letras, 2013 
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CONEXÃO MIDIÁTICA: O “CROSSOVER” COMO ESTRATÉGIA DE NARRATIVA TRANSMÍDIA 

STORYTELLING A FIM DE TRAZER ENGAJAMENTO NAS SÉRIES DE SUPER-HERÓIS  

ENIC201858386 

 
LUIZ GUILHERME DE BRITO ARDUINO  

Orientador(a): JOSUÉ MARCOS DE OLIVEIRA BRAZIL  

 

Introdução:  

Pode-se afirmar que, segundo Seabra (2016), as mudanças na forma de se pensar na produção televisiva, 

ocorridas na virada do século XX para o século XXI, permitiram que houvesse uma evolução e uma 

reintegração da importância da série de TV, tornando a prática de assistir seriados uma atividade cultural, 

sendo nomeada como “Cultura de Séries”.Desta forma, as séries de super-heróis, que têm audiência entre o 

público jovem, tais como Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, apresentam o Crossover 

como uma estratégia de Transmídia Storytelling em sua narrativa, utilizando uma integração para trazer um 

maior engajamento. Este trabalho tem como objetivo geral levantar e discutir o “Crossover” como estratégia 

de Narrativa Transmídia Storytelling com a finalidade de trazer engajamento para as séries de super-heróis. 

Metodologia:  

Este trabalho tem como metodologia o estudo de caso de dois Crossovers, ocorridos nos episódios “Invasão” 

e “Crise na Terra X”, envolvendo as séries Arrow, The Flash, Supergirl, e Legends of Tomorrow, a fim de 

compreender o fenômeno de Crossover aplicado em séries de TV. Este trabalho, portanto, tem caráter 

exploratório, obtendo como método de captação de informações a pesquisa bibliográfica, para obtenção de 

conhecimento de linguagens midiáticas, conexão, super-heróis e séries de TV. 

Resultado:  

O fenômeno de Crossover, é apresentado em alguns episódios das series, preparando o público para receber 

este Crossover épico, se tornando um episódio em que a representatividade é maior devido ao fato de unir 

quatro séries e uma grande quantidade de personagens. A conexão além de trazer engajamento, potencializa 

a curiosidade do público da outra série, migrando para as demais, a partir de momentos épicos como este, o 

crossover. Portanto, nota-se o crossover como estratégia de Narrativa Transmídia Storytelling, obtendo uma 

nova história com uma conexão e convergência, sendo completada em diferentes meios (no caso, em 

diferentes séries), a fim de engajar os públicos, conquistar novos públicos e fazer com que haja uma 

interação. 

Conclusão:  

Observando os crossovers analisados, podemos considerar que estão inseridos em uma estratégia de vendas 

baseada na audiência, uma vez que o público obtém um consumo maior, devido ao fato da unificação de 

conteúdo, no caso, a união das séries, proporcionando muito mais telespectadores, pois o público migra de 

uma série para outra, sendo incentivado e motivado acompanhar aquelas que não acompanha. Desta forma, a 

conexão transcende o engajamento, potencializa a curiosidade do público uma série, migrando-o para as 

demais, a partir de um crossover.  

Referências:  

GANCHO. Cândida Vilares. Como analisar narrativas. 4 ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2002. JENKINS, 

Henry. Cultura da convergência. 2. Ed. São Paulo: Aleph, 2009. FURQUIM, Fernanda. Por que tanta série 

de Super-Heróis. Veja. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/por-que-tanta-serie-de-

super-herois/ > Acesso em: 30 de novembro de 2017. SEABRA, Rodrigo. Renascença: a série de TV no 

século XXI.1.ed.Belo Horizonte: Autêntica Editora,2016. XAVIER, Adilson. Storytelling. Histórias que 

deixam marcas. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Best Business.2015. 
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CRIAÇÃO DE SOFTWARE PARA CÁLCULO DE DETERMINANTES DE MATRIZES DE ORDEM 1, 2 E 3, 

DESENVOLVIDO EM LINGUAGEM C.  

ENIC201828667 

 
RAMON OLIVEIRA BORGES DOS SANTOS PEDRO HENRIQUE COLMAN PRADO LUANA MARYAN DE 

ALMEIDA RODRIGUES DE SOUZA  

Orientador(a): EMILIANA B AMORIM  

 

Introdução:  

A Computação ou Informática, entendida como o corpo de conhecimentos acerca de computadores, sistemas 

de computação e suas aplicações, engloba aspectos teóricos, experimentais, de modelagem e de projeto (Tim 

Bell, 2011). O conceito de um artefato (ou dispositivo, mecanismo) universal que realize computação foi 

descrito por Alan Turing em 1937, a chamada Máquina de Turing. Basicamente, uma Máquina de Turing 

descreve um mecanismo formal de computação, ou seja, é possível descrever a computação em si através de 

um conjunto de regra (Gotardo, 2015). Criou-se um software em linguagem C para resolver determinantes 

de matrizes de ordem 1, 2 ou 3, usufruindo ao máximo de cada particularidade das funções da 

linguagem.Este mostrou-se como uma ferramenta indispensável na resolução de exercícios da disciplina de 

Álgebra Linear, pois diminui as chances de erro.  

Metodologia:  

Para o cálculo de determinantes de matrizes de ordem três por três, onde consiste em utilizar a Regra de 

Sarrus para obtenção do determinante, seria a adição dos produtos da diagonal principal subtraído pela 

adição dos produtos da diagonal secundária. Com matrizes quadráticas de ordem três, foi utilizado o 

princípio de vetores porem com uma quantidade maior de espaço para a inclusão de variáveis, esse vetor 

tinha quantidade de nove espaços para armazenamento de valores. O usuário deve entrar com os valores da 

matriz sendo digitados linha após linha através do teclado computacional após o termino o sistema comunica 

para ver se digitou corretamente a matriz após a confirmação o determinante é apresentado em frações de 

segundos.  

Resultado:  

Atualmente o engenheiro precisa dispor de tecnologias para a solução de problemas, deparando-se com 

situações corriqueiras precisando solucionar da maneira eficaz o problema. Empecilhos estes necessitam de 

supercomputadores ou software dedicados a solucionar o problema. O programa desenvolvido apresenta um 

excelente desempenho pois é eficiente, rápido e programas consideravelmente leve não exige do computador 

um alto índice de memória computacional e processamento de dados. Também ressalta-se que esse software 

realiza o cálculo de determinantes de matrizes de ordem um e dois.  

Conclusão:  

Conclui-se que o software mostrou um ótimo desempenho, apresentando ao usuário os resultados corretos, 

ele torna uma excelente ferramenta para ser utilizada na disciplina de Álgebra Linear onde é abordado o 

tema de matrizes, com operações extensas as chances de erros se torna consideravelmente grande. Logo esse 

software será distribuído gratuitamente aos estudantes de engenharia, matemática, física e demais estudante 

de áreas afins e professores interessados utilizar esse recurso, com intuito de ajudar o discente a estudar e 

com isso poder comparar seus resultados. 

Referências:  

Casavella, E. (s.d.). Escola de Programação Intellectuale Tecnologia e Treinamento Ltda. Fonte: 

Intellectuale Tecnologia e Treinamento: http://linguagemc.com.br/o-que-e-linguagem-c/ Gotardo, R. A. 

(2015). Liguagem de Programação I. Rio de Janeiro: SESES. Iezzi.G, Hazzan. S (1977). Fundamentos da 

Matemática Elementar 4. São Paulo: Atual Editora. José Augusto N. G. Manzano, J. F. (2005). Algoritmos 

Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. Érica Ltda. Reis, A. H. (2015). 

Programando em linguagem C e C++. Santa Cruz do Rio Pardo: Editora Viena. Tim Bell, I. H. (2011). 

Computer Science Unplugged: Ensinando. Bahia: FAPESB.  
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DISPERSÃO ANEMOCÓRICA DE SEMENTES DE STIFFTIA CHRYSANTHA (ASTERACEAE)  

ENIC201814495 

 
GUSTAVO VITOR DOS SANTOS ANA STELLA BRAGA DE CARVALHO MARIANA PEIXOTO DE CASTRO  

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI  

 

Introdução:  

A dispersão de sementes permite a distribuição de sementes em habitats diferentes e longe da planta mãe 

evitando assim a competição com os novos indivíduos que irão germinar. A dispersão pode ocorrer por 

animais (zoocoria) ou por agentes físicos como o vento (anemocoria) e esta última é comumente encontrada 

em espécies de vegetação aberta em ambientes secos para que as sementes sejam transportadas facilmente. 

A anemocoria depende de fatores como a velocidade do vento, altura de queda e adaptações morfológicas 

específicas para dispersão como estruturas aladas nas sementes. Além disso, sementes imaturas ainda não 

secas, podem ser mais pesadas e, portanto apresentarem menor distância de dispersão. Com base nesta 

hipótese investigamos duas perguntas sobre a dispersão de sementes da árvore Stifftia chrysantha: O peso 

das sementes imaturas é igual ao das maduras? A distância de dispersão das sementes imaturas é igual ao 

das maduras? 

Metodologia:  

O estudo foi realizado no Campus do Bom conselho na Universidade de Taubaté. A espécie estudada 

(Stifftia chrysantha) é uma árvore muito rara em Cerrado e Floresta Atlântica, quase desconhecida quanto a 

sua ecologia e sobre a dispersão das suas sementes não existem estudos, sendo apenas citada como 

anemocórica. Inicialmente coletamos 35 sementes imaturas e 35 maduras de Stifftia chrysantha (Família 

Asteraceae). Após a coleta, cada semente foi pesada em laboratório utilizando uma balança analítica, pois 

elas apresentam peso inferior a 1g. Depois da pesagem as mesmas sementes foram utilizadas em um 

experimento de dispersão em campo aberto dentro do campus da Universidade. As sementes foram soltas a 

dois metros de altura e medida a distância de dispersão. Os dados de peso e distância de dispersão das 

sementes imaturas e maduras foram organizados em planilhas e calculamos a média comparando os dois 

níveis de maturação das sementes. A atividade foi desenvolvida durante o curso "Iniciação Cientifica em 

Biologia", ministrado aos alunos do primeiro ano de graduação em Ciências Biológicas. 

Resultado:  

O peso médio das sementes imaturas foi de 0.07g e 0.02g para as maduras, ou seja, as sementes imaturas 

tem mais que o triplo do peso em relação as maduras. A distância de dispersão foi de 0.99m para as 

sementes imaturas e 1.74m para as maduras. 

Conclusão:  

A hipótese proposta foi aceita, pois as sementes da árvore Stifftia chrysantha apresentaram maior potencial 

de dispersão no espaço quando maduras por serem leves. 

Referências:  

EITERER, M. Estratégias reprodutivas de espécies co-ocorrentes de Mikania (Asteraceae). 2005. 55 f. 

Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2005. BONIFACIO, S. K. de V. 

Embriologia de Stifftia chrysantha J. C. Mikan e S. fruticosa (Vell.) D. J. N. Hind & Semir e suas 

implicações na sistemática dos grupos basais de Asteraceae. 2015. 54 f. Dissertação de Mestrado, 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. PEREIRA, A. C. M.; ESTEVES, R. L; 

MENDONCA, C. B. F.; GONCALVES-ESTEVES, V. Notas nomenclaturais em Stifftia J.C.Mikan 

(Stifftieae-Asteraceae). Acta Bot. Bras., São Paulo, v. 24, n. 3, p. 877-881. 2010.  
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TAXONOMIA DE BLOOM E GAMIFICAÇÃO EMPREGADOS NO ENSINO DE ENGENHARIA  

ENIC201886011 

 
RAMON OLIVEIRA BORGES DOS SANTOS  

Orientador(a): EMILIANA B AMORIM  

 

Introdução:  

Esse trabalho visa contribuir para o ensino na engenharia utilizando metodologias ativas. Foram escolhidas 

duas metodologias no cenário educacional de ensino superior, são elas a taxonomia de Bloom e 

Gamificação. A taxonomia de objetivos educacionais visa orientar docentes como transmitir o conhecimento 

para os alunos de maneira clara e eficiente, trabalhando com os três pilares principais do conhecimento 

segundo ele são os domínios cognitivos, afetivo e psicomotor. A Gamificação é apresentada como forma de 

avaliação, sendo sua principal vantagem estimular os alunos à aprenderem através de jogos. Será ofertado 

um curso de extensão de Fundamentos de matemática. Sendo um curso de médio prazo, será apresentado ao 

aluno todo o conteúdo necessário da disciplina, através das ideias proposta pela taxonomia de Bloom, ao 

final do curso o aluno será avaliado através da Gamificação, assim faremos um levantamento estatístico do 

desempenho dos alunos, podendo concluir se realmente essa técnica é eficiente. 

Metodologia:  

Primeiramente procura-se entender, como aplicar essa metodologia, de maneira eficaz, e objetiva, a partir 

dessa etapa, decidiu-se quais seriam os conteúdos da grade curricular de acordo com a política institucional. 

O trabalho será desenvolvido ao longo dos dois semestres, inicialmente será ofertado um curso de extensão 

aos alunos sobre fundamentos da matemática aos sábados. Essas atividades serão realizadas de acordo com a 

programação proposta para o curso, terão seus conteúdos separados em cinco vertentes principais. Será 

utilizado os métodos de aprendizagem promovido pela taxonomia de Bloom, de maneira que o aluno 

obtenha um conhecimento do assunto que está sendo discutido em sala de aula, e com essa iniciativa 

esperamos quebrar aquela barreira de timidez criada entre professor e aluno, cujo o mesmo muitas vezes, 

não compreendeu o tema de maneira correta e acaba com dúvidas, atrapalhando todo esse ciclo de formação 

pedagógica. Na avaliação utilizaremos outra metodologia, que vem sendo utilizada, pelo seu alto índice de 

aceitação em industrias e instituições de ensino, e pela sua principal característica, fazer com que o aluno 

aprenda competindo, assim iremos atingir diretamente sua vontade de aprender mais, e ao mesmo tempo 

avaliando. A Gamificação compartilha dos elementos e do design dos jogos para atingir propósitos em 

comum como, por exemplo, lançar desafios, usar estratégias, obter pontos para atingir determinados 

objetivos liberando acesso a itens bloqueados, conquistar espaço, ganhar visibilidade, recompensas, 

medalhas e prêmios (BUNCHBALL, 2012; GROH, 2012). Aplicando esse conhecimento decidimos fazer 

uso de algumas mecânicas como: Sistemas de pontos, placares, trabalho em equipe, níveis de dificuldade, 

restrição de tempo e medalhas “Badges”, para se que alcance o patamar planejado.  

Resultado:  

Essa pesquisa é relevante para o ensino de engenharia, espera-se que realmente agregue interesse pela busca 

de novas informações do discente. Os resultados obtidos dessa pesquisa não foram adquiridos, inicialmente 

fez-se um levantamento teórico para conhecer sobre a tendência e assim efetua-la com maior eficiência de 

modo que seja mais proveitoso ao discente, até o presente momento com os dados e informações obtidas 

nesse levantamento teórico, é possível realizar e aplicar essa técnica em uma IES independente de qual for o 

curso. 

Conclusão:  

Métodos atuais como PBL (Problem-Based Learning) e PLE (Project-Led Education) entre outros tem se 

mostrado eficiente nos cursos de engenharia nacional e internacional. Concluímos que a taxonomia de 

Bloom e Gamificação pode ser de grande ajuda aos docentes, e que realmente merece ser notada com 

carinho, nela pode conter uma grande revolução educacional transformando completamente a forma de 

pensar sobre avaliação e ministrar aulas, entender como funciona o intelecto do aluno é de extrema 

relevância pois para o docente isso pode se tornar uma ferramenta para auxiliar em suas aulas e na evolução 

cognitiva do aluno. 
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A IMPORTÂNCIA DO MONITOR PID NA DISCIPLINA DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO CURSO DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA: DIFICULDADES E OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS.  

ENIC201846399 

 
LUIZ GUILHERME DE BRITO ARDUINO  

Orientador(a): RENATA MARIA MONTEIRO STOCHERO  

 

Introdução:  

O monitor Luiz Guilherme de B. Arduino, no ano de 2017, atuou na disciplina de Comunicação Visual do 

curso de Publicidade e Propaganda, desenvolvendo as mais diversas atividades de atuação como monitor 

dentro e fora de sala. Assim, sentiu a necessidade de aplicar uma pesquisa quantitativa junto aos alunos. O 

objetivo foi identificar quais eram as dificuldades dos alunos na disciplina e obter um feedback em relação ao 

trabalho do monitor.  

Metodologia:  

Este trabalho possui como metodologia a pesquisa quantitativa, obtendo como amostra os alunos do 3º 

semestre do curso de Publicidade e Propaganda na disciplina de Comunicação Visual, no ano de 2017. A 

Técnica de coleta de dados foi por meio de questionário estruturado auto aplicado e sua abordagem foi 

realizada por meio de um formulário digital, respondidos nos computadores do laboratório da faculdade. 

Resultado:  

Com os resultados obtidos, observa-se que a maior dificuldade dos alunos durante o terceiro semestre na 

disciplina de Comunicação Visual, foi trabalhar com os softwares. Posteriormente, encontra-se dificuldade em 

trabalhar em grupo e com a elaboração do projeto. Em relação a atuação do monitor, é possível observar que 

sua atuação foi importante, pelos seguintes aspectos: auxílio em relação ao manuseamento dos softwares, 

auxílio com dicas que foram importantes para a realização do projeto dos alunos. 

Conclusão:  

Com esta pesquisa, pode-se concluir que a atuação do monitor PID no ano de 2017 na disciplina de 

Comunicação Visual do curso de Publicidade e Propaganda foi de grande relevância, pois grande parte dos 

alunos obtiveram auxílio e mostraram a veracidade desta afirmação com esta pesquisa. Com os dados obtidos, 

73,3% dos alunos avaliaram a atuação do monitor com 10 pontos, em uma escala de 0 a 10. Podemos observar 

também que a maior dificuldade dos alunos foi trabalhar com os softwares, além de outras dificuldades 

encontradas.  

Referências:  

EDITAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (PID) 

EDITAL PRG No. 016/2016 / SELEÇÃO DE MONITORES PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA (PIDUNITAU), EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO CONSEP Nº 300/2014. 

Disponível 

em:<http://www.unitau.br//files/arquivos/concursos/160/EDITAL_PID_2017_REVISADO_1479907639.pdf.> 

Acesso em: 25 de junho de 2018. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA  

ENIC201873192 

 
CAIO OLIVEIRA SILVA ROSSI ASSIS MURILO MACHADO MUCHIUTI LUIZ PEDRO MENDES DOS SANTOS 

ALINE CHRISTINE FINCO  

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO  

 

Introdução:  

Educação em saúde (ES) pode ser entendida como a propagação de ideias e ações em grupo e individualmente, 

buscando conhecer a realidade de vida do indivíduo de modo crítico e dialógico, com a finalidade de melhorar a 

qualidade de vida dos mesmos. Estratégia Saúde da família (ESF) é um modelo assistencial territorial específico, 

no qual são desenvolvidas ações de saúde a partir das necessidades da população adscrita, almejando o vínculo 

entre equipe e usuário, fazendo uso de Tecnologias Leves, ou seja, relacionais. Contudo, nota-se certa dificuldade 

na comunicação da equipe de saúde e usuários do sistema, fazendo com que a troca de saberes fique prejudicada. 

Tal fato se deve, em parte, às metodologias pedagógicas utilizada nas ações de ES, que de modo geral, são 

pautada quase que exclusivamente no modelo tradicional. Este trabalho objetivou analisar a importância da ES na 

promoção da saúde nas ações realizadas pela ESF. 

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisa em artigos científicos nacionais 

disponíveis gratuitamente na base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Ciências da saúde, 

publicados no período de 2013 a 2018 utilizando de forma conjugada os termos “Educação em Saúde” e 

“Estratégia Saúde da Família”. Foram encontrados 43 manuscritos que após leitura dos resumos resultaram em 

18 trabalhos que atendiam o objetivo proposto. A investigação foi realizada no mês de junho de 2018 durante a 

disciplina de Saúde Coletiva. 

Resultado:  

Pode-se observar, através da prática e da revisão de literatura, que na ESF, ainda é marcante o uso do modelo 

tradicional de educação, denominada Educação Bancária segundo Paulo Freire, que pauta suas ações na 

verticalização do saber, pouco uso de metodologias ativas, culpa o paciente por sua patologia, não considera o 

contexto e o ambiente do usuário, fazendo do mesmo mero receptor de informações. Acredita-se que este fato 

tenha origem na própria formação educacional dos profissionais de saúde que compõem a equipe, que enquanto 

estudantes também cumpriram o papel de ouvintes e não de participantes do processo de aprendizagem. A ES 

deve proporcionar construção coletiva e reflexiva da realidade, capacitando tanto a população quanto o próprio 

profissional de saúde, constituindo como ferramenta para o trabalho multidisciplinar com projeções relevantes 

para a efetivação da interdisciplinaridade, a partir de ações integralizadas e humanizadas. 

Conclusão:  

Mediante os resultados observados durante a pesquisa, concluiu-se que seja necessária melhor interação entre a 

ES e ESF, devido ao predomínio de um modelo ultrapassado de construção de conhecimento. A mudança para 

um modelo dialógico é imprescindível. Para isso, torna-se necessário maior investimento na preparação dos 

profissionais de saúde, tanto na graduação como na educação permanente da equipe, estimulando a valorização 

do saber popular, a promoção da saúde por meio da medicina preventiva, a participação social e o trabalho em 

equipe. 

Referências:  

ALMEIDA, E.R.; MOUTINHO, C.B.; LEITE, M.T.S. Prática pedagógica de enfermeiros de Saúde da Família no 

desenvolvimento da Educação em Saúde. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 20, n. 57, p. 389-402, Jun. 2016. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832016000200389&lang=pt 

>. Acesso em: 10 jun. 2018. TEOFILO, T.J.S. Apostas de mudança na educação médica: trajetórias de uma 

escola de medicina. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 21, n. 60, p. 177-188, Mar. 2017. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832017000100177&lang=pt >. Acesso em: 10 

jun. 2018.  
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: ANTOLOGIA NO ENSINO MÉDIO.  

ENIC201812142 

 
GUILHERME JOSÉ DA SILVA MARIANO ERICA DA SILVA MORAES  

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA  

 

Introdução:  

Partindo do princípio de que para se conhecer a literatura necessita-se compreender que uma das condições 

para que um texto possa ser considerado literário é o seu potencial de produzir, no leitor, uma sensação de 

deslocamento de sua percepção cotidiana, em geral, automatizada para um olhar subjetivo, contemplativo. 

Por isso, é necessário, levar textos literários para a sala de aula e despertar nos discentes uma visão de 

detalhamento e profundidade perante a vida humana. Este trabalho tem como objetivo despertar o interesse 

dos discentes pelos textos literários ampliando seu repertório cultural e seu senso crítico.  

Metodologia:  

A pesquisa foi desenvolvida a partir das orientações encontradas no Caderno do Aluno, Volume 1 

Português/Literatura do 3° ano do Ensino Médio Situação de aprendizagem 3 - “A linguagem na 

Modernidade”, no qual é abordado como tema principal a modernidade e o estudo de Antologias. 

Inicialmente foi divido um campo para se realizar as pesquisas sobre o tema de Antologias Poéticas e suas 

fases. Foi debatido qual seria o conhecimento de conceito que eles tinham de antologia. Foram anotadas 

diversas definições onde a professora mostrou qual seria o significado e propôs a produção para os alunos de 

uma antologia sugerindo as seguintes estruturas: Capa bem atraente, que valorizasse a ideia desenvolvida, 

explorando criativamente o tema na forma do gênero textual “capa”; Introdução, na qual se responderia à 

pergunta: Como é a linguagem literária da modernidade? (É importante relacionadar as modernidades 

estética e social.); Corpo, composto de dez textos (poemas, contos ou crônicas) produzidos entre 1910 e 

1950, de dez escritores diferentes, de acordo com os diferentes temas propostos que poderiam ser 

encontrados, no livro didático, informações sobre as épocas históricas de cada escritor. Ao fim de cada texto, 

deveria constar uma pequena explicação sobre o significado de sua obra e as principais características da 

linguagem modernista nele encontradas. Era obrigatória a presença de: Fernando Pessoa; Mário de Andrade; 

Manuel Bandeira, Após toda pesquisada bibliográfica realizada pelos alunos, a sala foi dividida entre os 

autores para que pudessem elaborar seus cadernos-livro de Antologias que seriam apresentados em um 

Sarau realizado pelos alunos Bolsistas PIBID e a professora de Língua Portuguesa no decorrer de 2017. 

Resultado:  

Após a execução do projeto, notou-se que os alunos estavam estimulados a conhecer as antologias e seus 

respectivos autores. Com isso se sentiram motivados com a produção dos cadernos-livro e puseram-se a 

realizar um “Sarau do Estudante” onde o principal foco era a exposição de toda pesquisa realizada e a 

abordagem no conhecimento das Antologias, com declamações de poemas, roda de conversa e debate. 

Notamos o empenho dos alunos em perceber como são ricos os campos poéticos e o uso da criatividade para 

se realizar as Antologias criadas por eles e o incentivo pela leitura de poesias. 

Conclusão:  

Quase sempre as antologias oferecem ao leitor composições poéticas ordenadas conforme o tema, o autor ou 

a época na qual foram produzidas.Foi utilizada como ferramenta pedagógica nas pesquisas sobre os livros 

nacionais, pois abriga os textos mais importantes da literatura brasileira. A antologia também se presta à 

disseminação de escritos manuscritos ancestrais, os quais estão espalhados por vários lugares e/ ou são 

originais. Ou ajudam a divulgar textos editados em outros idiomas, principalmente aqueles que não estão ao 

alcance de um determinado conjunto de leitores. Com isso despertou o interesse nos alunos pela escrita, 

pesquisa e produções de Antologias Poéticas.  
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DIAGNÓSTICO PAISAGÍSTICO DA PRAÇA DR. BARBOSA DE OLIVEIRA – MUNICIPIO DE TAUBATÉ, SP  

ENIC201838554 

 
ROBSON FERNANDES DE JESUS GUSTAVO HENRIQUE LIMA PINTO CAMILA ROSA DE ALMEIDA  

Orientador(a): JOÃO CARLOS NORDI  

 

Introdução:  

A arborização urbana é constituída por conjuntos de árvores presentes nas ruas, praças, parque e jardins, 

além de ser uma parte viva de qualquer cidade influenciando na qualidade do ar, do clima local e também 

abrigando e fornecendo alimentos para a fauna urbana. Para que se tenha um bom planejamento de áreas 

verdes de praças, parques e jardins deve-se realizar inventários arbóreos no qual a riqueza do local seja 

caracterizada a fim de diagnosticar e prever futuros problemas e necessidades de manejo, indicando as ações 

necessárias para que a implantação vegetal seja adequada em cada ambiente urbano, bem como a análise dos 

implementos e infraestrutura do local. 

Metodologia:  

O presente estudo foi realizado na Praça Dr. Barbosa de Oliveira, pertencente ao município de Taubaté, SP, 

no período de 20 a 30 de julho de 2017. Esse município detentor uma área total de 627,4 km², está situado a 

580 m de altitude média nas coordenadas 23° 01’ 30”S e 45° 33’ 31”W. Foi realizado o levantamento 

botânico, percorrendo-se a praça, identificando todas as plantas empregadas no paisagismo e realizando o 

registro fotográfico. Foram analisados posteriormente a diversidade das espécies, bem como o local de 

origem destas. Elementos como caminhos, comunicação visual e infraestrutura da praça foram também 

observados, para posterior diagnostico paisagístico. O sistema nomenclatura utilizado para a identificação 

botânica foi o APG IV (2016).  

Resultado:  

Foram encontradas 56 espécies pertencentes a 30 famílias botânicas. A Família detentora do maior numero 

de espécies foi a Asparagaceae representada com 9 espécies, seguida por Myrtaceae e Arecaceae com 4 

espécies, Fabaceae e Commelinaceae com 3 espécies. Do total de 56 espécies encontradas, 40 são exóticas, 

representando 71,43 % do total Encontraram-se várias plantas com placas de identificação botânica. Apesar 

das famílias estarem corretas, a grafia do nome científico estava errada para todas. Analisando as placas de 

sinalização da referida praça, estas se encontram legíveis e não apresentando o recobrimento por plantas. As 

lixeiras distribuídas de forma uniforme sem acúmulo de lixo. As luminárias mais baixas que as copas das 

árvores, iluminando realmente os caminhos harmônicos. Importante salientar também um piso de granito em 

volta do coreto, que quando das chuvas fica muito liso. 

Conclusão:  

A partir do diagnostico florístico realizado na praça Dr. Barbosa de Oliveira, observou-se o emprego da 

maioria de plantas exóticas no paisagismo; a estrutura da praça, a localização de bancos, postes de 

iluminação, posição das lixeiras, disposição e caminhos muito bem planejados e harmônicos. Somente em 

relação à grafia do nome científico nas placas houve erros. Importante salientar também um piso de granito 

em volta do coreto, que quando das chuvas fica muito liso. 
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Introdução:  

Por serem responsáveis por benefícios ambientais e sócias que melhoram a qualidade de vida da cidade e da 

população as arvores tem exercido funções muito importante em centros urbanos. (RIBEIRO, 2009). Para 

que se obtenha sucesso no planejamento de arborização urbana devem-se escolher espécies adequadas a 

cada lugar, (MOURA & SANTOS, 2009), pois arborizar uma cidade é mais que somente plantar arvores em 

ruas, jardins e praças (RIBEIRO, 2009). O maior erro que se pode cometer em arborização urbana é não 

conhecer a espécie e o ambiente em que se deve planta-la, gerando assim gastos por longos períodos com 

manutenção da mesma no local (MOURA & SANTOS, 2009). A arborização urbana traz benefícios 

ambientais sociais e econômicos melhorando a qualidade de vida da cidade e da população diante disso o 

presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento arbóreo da Rua Duque de Caxias na cidade de 

Taubaté / SP.  

Metodologia:  

Para a avaliação do presente estudo, foi analisado os comprimentos de cada árvore, a distância entre a rua, 

placas sinalizadoras, os recuos, o tamanho de passeio dos pedestres na calçada foi utilizado uma fita métrica 

de 20 metros, para anotações dos dados obtidos fora usado caderno e caneta, para identificação das árvores e 

seus nomes científicos foi utilizado livros específicos. Primeiramente, foi medido a largura da rua, de uma 

calçada a outra. A partir disso, foi selecionado as árvores, logo após, foi analisado se árvore havia podas, 

doenças e curativos. Em seguida, fora medido largura da árvore, quantas pernadas básicas, o seu 

comprimento e a distância do passeio dos pedestres, para que assim, possa ter noções dos espaços livres para 

os pedestres possam circular neste percurso. Após ser avaliado essas medidas, foi verificado a distância de 

árvore para árvore,se tinha levantamento da calçada devido as raízes das árvores, também as distâncias entre 

árvores e postes de luz e placas sinalizadoras e, por fim, se havia presença de fios elétricos dos postes.  

Resultado:  

Foram analisadas 13 árvores, 11 são Magnolia champaca da família Magnoliaceae, 1 Melia Azeradach da 

família Meliaceae e 1 Sapindus saponaria da família Sapinadaceae. A distância da rua é de 10,10m. A 

largura do passeio varia entre 1,70m à 1,89m. A área da planta varia de 1,20m à 1,40m. A distância entre 

esquinas variou de 3,40m, e 20,0m. Distância de placas variam de 3,26m à 4,35m. A distância entre as 

árvores variou de 5,7m à 8,20m. Apenas duas árvores estão próximas à fios elétricos. Nenhuma possui 

aplicações de curativos. As distâncias dos postes de luz variam de 5,40m à 15,3m. Todas possuem recuos. 

Uma apresentou levantamento de calçada. A altura das árvores estão entre 4,0m à 15,0m. As pernadas 

básicas variam entre 2 e 4. O DAP varia de 0,38m à 1,35m. As alturas das primeiras pernadas básicas 

variam de 0,80m à 5,0m. Todas apresentam podas e uma possui doenças.  

Conclusão:  

Conclui-se que em relação ao aspecto físico da largura do passeio e da largura do plantio das arvores estes se 

encontram dentro dos parâmetros aceitáveis, em relação as arvores apenas duas estão próximas a fios 

elétricos, em nenhuma houve aplicação de curativo depois da poda e em apenas uma houve levantamento de 

calçada pela raiz, todas as arvores apresentam recuos e podas, em relação à altura da primeira pernada básica 

apenas uma está abaixo do parâmetro aceitável. 
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Introdução:  

Atualmente a qualidade no ensino de crianças e jovens é uma das questões mais importantes para a 

sociedade. Sendo a escola um lugar de socialização, ela deve oferecer o melhor caminho para o 

desenvolvimento social das crianças, tendo em vista que muitos educadores consideram a primeira idade 

como uma das fases mais importantes para as crianças. O meio escolar possibilita ao educando participar de 

projetos e escolhas que irão contribuir para o seu futuro e crescimento como cidadão. O intuito desse 

trabalho é analisar a importância da Arquitetura no espaço físico de uma escola de ensino fundamental 

integral, expondo as principais necessidades da criança, de forma a traçar uma maneira de garantir que essas 

necessidades sejam respeitadas. 

Metodologia:  

Como diligência estabelecida para a prática pedagógica empregou-se o conjunto de três ações com 

procedimentos sistemáticos: o levantamento bibliográfico em sites, livros e em Trabalhos Finais de 

Graduação, os estudos de caso, e as visitas técnicas, tanto no local escolhido para a intervenção a fim de se 

analisar a situação atual do terreno e seu entorno, visando garantir a realização de um projeto arquitetônico 

viável, quanto em Instituições de Ensino relevantes ao projeto de pesquisa. 

Resultado:  

Espera-se ao final dessa pesquisa, apresentar um projeto arquitetônico de uma Escola de Educação Infantil 

Integral, que ofereça aos alunos um ambiente com espaços e materiais que propiciem desafios e diferentes 

manifestações infantis, permitindo assim que as crianças interajam umas com as outras, que desenvolvam 

habilidades por meio de diferentes tipos de linguagens, para que possam melhorar seu desempenho escolar 

futuro, alcançando assim, resultados superiores ao chegar ao ensino fundamental. Deixando claro a 

importância do espaço físico no desenvolvimento de cada indivíduo, a fim de garantir que todas as 

atividades sejam elas acadêmicas, sociais ou artísticas possam ter bons resultados. 

Conclusão:  

Com base em pesquisa bibliográfica, ficou claro a necessidade em se pensar no processo da construção do 

conhecimento, sendo essencial que uma escola de ensino infantil conte com profissionais especializados, 

que promovam rotinas baseadas em propostas pedagógicas muito bem fundamentadas, e também com 

espaços arquitetônicos planejados especialmente para se realizar essas propostas da melhor forma possível, a 

fim de garantir o melhor aprendizado e o convívio social dentro e fora da escola, através de um espaço físico 

de qualidade que atenda todas as necessidades das crianças. 
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Introdução:  

O Grupo Escolar Ruy Barbosa, situado no município de Caçapava, apresenta um passado histórico 

relevante, sendo de grande importância para o Vale do Paraíba. Criada no período da Republica, o país 

passava por uma problemática, que era o alto índice de analfabetismo e assim para aprimorar esses índices, o 

governo inseriu novas modalidades de escolas, neste contexto, que a criação dos grupos escolares aparece 

como representação de um tempo renovador, na arquitetura urbana e na formação de novas tradições. Este 

trabalho tem como objetivo chamar a atenção da população para sua história, aguçando nestes o interesse de 

preserva-la, resgatando assim sua identidade arquitetônica e cultural. Pretende-se, portanto que o Grupo 

Escolar Ruy Barbosa tenha como principal finalidade, a preservação e a valorização da história do 

município, de modo que além da compreensão publica de seu processo evolutivo, possam interagir com a 

arquitetura através das adaptações do novo uso proposto. 

Metodologia:  

O presente projeto segue pautado em seis fases, sendo eles, embasamento teórico e elaboração das diretrizes 

de restauro que consiste no aprofundamento em temas e pesquisas significativas para a adoção do conceito e 

do partido do projeto de restauro, a fim de ordenar com as leis pertinentes do órgão responsável pelo 

tombamento, o CONDEPHAAT, levantamento arquitetônico que consiste na visita técnica, definição da 

tipologia, levantamento histórico, identificação e caracterização da área de zoom e definição do novo uso. 

Resultado:  

O resultado provém da criação uma proposta de restauro para o Grupo Escolar Ruy Barbosa, de forma que a 

preservação do conjunto arquitetônico, possa abranger o seu entorno, tornando-se um local útil, agradável e 

de contemplação. Assim o projeto tem a intenção de criar a partir do restauro, a condição de resgatar a 

valorização do patrimônio arquitetônico e histórico, instalar um novo uso ao edifício a fim de dinamizar as 

relações sociais e promover um significativo crescimento cultural por meio da revitalização de espaços 

públicos decadentes. 

Conclusão:  

A influência de uma obra de restauro no entorno é sempre significativa e já parte para uma mera específica, 

recuperar a ambiência e a vitalidade do próprio entorno, assim como da cidade toda, influenciando até nas 

dinâmicas comerciais, turísticas, e de modo geral, contribui para o senso de identidade do povo, em escala 

Municipal e Regional. Portanto este trabalho contribui com a interação e economia do município, propondo 

um uso e uma ocupação para o espaço da antiga escola Ruy Barbosa.  
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Introdução:  

A estratégia Consultório na Rua (eCR) foi criada em 2011 pela Política Nacional de Atenção Básica, 

visando, dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliar o acesso à saúde para a população 

em situação de rua. A eCR é constituída por equipes multiprofissionais, com o objetivo de oferecer uma 

atenção completa a essa população que vive de modo itinerante. Este estudo, então, objetivou descrever a 

visão de acadêmicos do curso de Medicina sobre a experiência de acompanhar ações da eCR. 

Metodologia:  

A presente pesquisa foi realizada a partir da experiência de acadêmicos do 11o semestre do curso de 

Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU), mais especificamente durante atividades da disciplina de 

Educação e Saúde em uma unidade de estratégia Consultório na Rua (eCR) em Taubaté, interior do estado 

de São Paulo. Acompanhamentos foram feitos, por parte dos estudantes do curso de Medicina, durante as 

ações da eCR, enquanto que a pesquisa bibliográfica foi realizada – em junho de 2018 - a partir de 

documentos do Ministério da Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre os anos de 2013 e 2018 (em português) que 

estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra (utilizou-se para busca “Consultório na rua”). As 

publicações, após análise, compuseram os manuscritos que atendiam aos critérios de inclusão.  

Resultado:  

Pode-se observar, por meio da prática e da revisão de literatura, que a população em situação de rua 

apresenta diversas singularidades que dificultam o acesso à saúde. Devido a essa característica, a abordagem 

da eCR ocorre de modo mais lento e, portanto, são necessárias várias ações, visando a criação de um vínculo 

entre a equipe de saúde e o público em questão. 

Conclusão:  

Apesar de o acesso à saúde ser um direito de todo o cidadão, a população em situação de rua apresenta uma 

enorme dificuldade em acessar esse direito. Desse modo, mostra-se a importância da eCR em garantir esse 

direito à população marginalizada em nossa sociedade. Para que essa política de saúde seja mais efetiva, há, 

indiscutivelmente, a necessidade de um maior investimento governamental destinado a essa política. Torna-

se imprescindível, também, a existência de campanhas de conscientização da população bem como dos 

profissionais de saúde sobre as necessidades do indivíduo em situação de rua. 
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Introdução:  

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo agente Mycobacterium tuberculosis, intimamente 

ligada às vulnerabilidades socioeconomicas como aumento da pobreza, má distribuição de renda e 

urbanização acelerada, uma vez que os aglomerados urbanos facilitam a propagação do patógeno. A 

diminuição da prevalência da doença pode ser difícil, mesmo com medidas mais eficazes para diagnóstico, 

como o teste rápido molecular para diagnóstico da Tuberculose (TRM-TB) e tratamento oferecido pelo 

Sistema Único de Saúde de maneira gratuita, a taxa ainda se mantém em níveis elevados. A Organização 

Mundial de Saúde estima que anualmente, 1,9 milhões de mortes são causadas pela TB, 98% delas em 

países em desenvolvimento. O número anual de novos casos de TB é estimado em cerca de 8,7 milhões, 

sendo que 80% concentrados em 22 países, entre eles o Brasil. O estudo objetiva descrever o panorama da 

TB no Brasil em relação à prevalência e à políticas públicas. 

Metodologia:  

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório realizado a partir de pesquisas online no Departamento de 

informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) em Junho de 2018, com dados referentes ao 

período de 2001 até 2017, atualizados em 01/2018, no que tange ao número de casos confirmados de 

Tuberculose obtidos por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A revisão de literatura 

também foi efetuada em artigos científicos nacionais da base de dados Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), publicados entre os anos de 2011 e 2017, no idioma português, que estavam disponíveis na 

íntegra, utilizando de forma conjugada os termos Tuberculose, Prevalência e Políticas Públicas de Saúde. No 

total foram achados 31 manuscritos, dos quais, apenas 12 atendiam aos objetivos deste estudo. 

Resultado:  

A análise dos dados mostra que em comparação ano de 2001 houve um decréscimo importante no número 

de casos de TB no país, uma vez que neste ano o valor era de 92.859 casos confirmados e em 2017 era de 

85.270. Apesar do declínio, ainda há uma inconstância nessa desaceleração, já que não ocorreu de maneira 

linear, com aumento de prevalência em determinados anos e queda em outros. Percebe-se que mesmo com a 

política de saúde pública atenta a tal agravo, oferecendo de maneira gratuita e universal tanto o diagnóstico 

quanto o tratamento da afecção, e apesar do decréscimo no número de casos confirmados de TB no Brasil, a 

doença ainda é muito prevalente, já que a TB está associada a processos históricos de exclusão social e 

marginalização de parte da população, submetida a más condições de vida, moradia precária, desnutrição e 

dificuldade de acesso aos serviços e bens público. 

Conclusão:  

Observou-se que a Tuberculose apesar de em queda, possui inconstância em seu decréscimo. Também 

permitiu concluir que apesar do diagnóstico e tratamentos gratuitos, ainda há prevalência importante da 

doença, com uma margem significativa a ser diminuída, tendo em vista as facilidades tecnológicas 

diagnósticas e terapêuticas atuais. Assim, por ser importante causa de morbimortalidade em vários países, a 

TB configura-se como uma das principais doenças a serem enfrentadas no Brasil e no mundo. Durante o 

curso da doença ativa, os pacientes infectam, em média, dez outros indivíduos, perpetuando a cadeia de 

transmissão da TB. 
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Introdução:  

O trabalho apresenta o desenvolvimento de uma proposta de requalificação urbana do complexo da Vila Operária 

Fabril da Juta, atualmente localizada na zona especial de planejamento. Tendo em vista que a vila veio sofrendo 

mudanças ao longo do tempo e hoje em dia por sua localização ser em uma área mais central do município de 

Taubaté. As moradias não são mais voltadas para classe operária da cidade, mas sim para atender um novo uso 

de modelo. Porém essas mudanças e crescimento não são bem planejados, e a vila foi se modificando e perdendo 

suas características. Com essas mudanças e com as necessidades que apresenta na vila, é de grande importância 

que se tenha uma atualização da região, onde se supre as necessidades e a modernização. Por consequência trazer 

os procedimentos metodológicos para a caracterização através de fontes documentárias em: arqueologia 

industrial, histórias das vilas operárias, indústria 4.0 e requalificação urbana. 

Metodologia:  

Dividido em três fases: Embasamento Teórico;levantamentos bibliográficos - baseado em livros, artigos 

científicos, artigos periódicos, arquivos digitais. Definição do tema, análise do conceito de indústria 4.0; 

caraterização da área através de cartografias, mapeamento, estudo de legislação, visitas e definição do partido. 

Referências Projetuais; definição da área de intervenção, na região Metropolitana do vale do Paraíba (RMVP), 

Taubaté-SP. Justificativa do tema e análise da região de estudo; realizando visitas técnicas e estudos de caso na 

área de estudo. Diretrizes Urbanísticas e Arquitetônicas; elaboração do programa de necessidades, montagem de 

fluxograma, análise de plano de massas, viabilização da proposta e construção do projeto preliminar.  

Resultado:  

Através das pesquisas e levantamentos feitos, e todo o embasamento teórico, a proposta inicial deste trabalho 

consiste na elaboração de um projeto de requalificação da Vila Operária Fabril da Juta. Tendo em vista um 

modelo de habitação mais moderna, visando à indústria 4.0 o que se tem de mais moderno atualmente. Com a 

sustentabilidade; e adequando a automação para as casas, colocando a alta tecnologia disponível na atualidade e 

deixando uma habitação, mais inteligente, criando uma habitação moderna e aconchegante por dentro, porém 

sem deixara estrutura, tipologias e matérias que inda se encontra na antiga vila operária. Pois não se tem muitas 

casas com a mesma tipologia, estética e estrutura original. Assim definindo uma ocupação adequada dos espaços, 

mantendo os principais materiais da antiga habitação. Assim sem deixar desaparecer o que é patrimônio histórico 

e os vestígios que se encontra em algumas moradias. 

Conclusão:  

Tendo em vista, o intuito de efetuar a elaboração de um projeto de requalificação para a vila e as moradias já 

existentes, onde se tenha uma modernização do conjunto arquitetônico, porém mantendo os elementos históricos 

existentes, com: tipologia, estrutura e traçado. Misturando o tradicional a atualização necessária. Trazendo para 

uma habitação essa atualização e modernização da casa 4.0, deixando-a como modelo e conceito para o futuro. 
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Introdução:  

O seguinte trabalho tem como escopo principal analisar a Metodologia Ativa de Ensino da Sala de Aula 

Invertida de Aprendizagem para o Domínio, metodologia essa, a principío, sistematizado por volta do ano de 

2007 pelos Professores Jonathan Begmann e Aaron Sams, os quais elaboraram esse método de Ensino 

Hibrido no Colorado, EUA, baseiando-se nas suas necessidades em sala de aula. O método da Sala de Aula 

Invertida foca na relação do Professor e dos alunos, porém, enfatiza o uma reorganização do tempo de aula e 

do tempo de estudo doméstico dos alunos, tendo como principal aliado a utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação(TIC´s).  

Metodologia:  

A Metodologia de Pesquisa empregada foi a Revisão Bibliográfica, lastreando-se, principalmente, na obra 

“Sala de Aula Invertida: Uma Metodologia Ativa de Aprendizagem” de 2016, de autoria dos Professores 

Bergmann e Sams, além de outras fontes, como a legislação e as aplicações em planos de aula. Com efeito, 

esta pesquisa desenvolve a possibilidade de aplicação em sala de aula, com ou sem o apoio das TICs ao 

longo do processo, resultando em mais um recurso didático.  

Resultado:  

Com efeito, esta pesquisa desenvolve a possibilidade de aplicação em sala de aula, com ou sem o apoio das 

TICs ao longo do processo, resultando em mais um recurso didático.  

Conclusão:  

A Conclusão obtida por este trabalho foi de que o método invertido, por mais que tenha muitas beneficies, 

está inteiramente atrelado ao contexto dos alunos e da estrutura escolar. Conclui-se que “A Sala de Aula 

Invertida é uma opção viável?”, a resposta é “depende”, pois esta indagação está atrelada a uma série de 

contextos que podem dificultar ou até mesmo inviabilizar a aplicação dessa metodologia ativa nas escolas 

brasileiras, independente se tendo o método invertido como um recurso didático ou como um método 

pedagógico.  
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Introdução:  

Erva anual de clima tropical a subtropical. Não tem boa adaptação a regiões de altas temperaturas associadas 

à elevada umidade relativa do ar. A utilização destas plantas vai desde a medicina popular, culinária, 

indústria da perfumaria e ao comércio de plantas. Um aspecto marcante que envolve algumas espécies do 

gênero Ocimum diz respeito a uma característica marcante que é a variação de cor nas variedades 

predominantemente purpuras. O pólen e o néctar encontrado nas flores constituem basicamente sua única 

fonte de alimento. Por se tratar de uma planta apícola e com potencial medicinal a realização deste trabalho 

será pautada para compreensão da capitação de recurso florais por parte da Apis mellifera L. na Ocimum 

Basilicum Var. Thyrsiflora L.; Com a realização de uma curva de capitação de recursos a ser realizada no 

Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté-SP. 

Metodologia:  

As visitas foram feitas ao Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté – SP, no mês de 

março a maio, das 8h às 12h, observando-se de duas em duas horas, durante 5 minutos, o número de abelhas 

presentes em um transecto de 1m, e os recursos coletados por elas. Também foram anotados os dados 

referentes à temperatura e humidade relativa do ar nos dias das visitas, de acordo com o site do CPTEC-

INPE. Com os resultados foram estabelecidos gráficos de relação tempo de coleta x temperatura; e tempo de 

coleta x umidade relativa do ar.  

Resultado:  

TEMPO DE COLETA VS VARIAÇÃO DE TEMPERATURA constatou-se conforme a literatura, que as 

abelhas Apis mellifera L. tem maior produtividade em temperaturas maiores, por motivos fisiológicos e pela 

própria produção de néctar de espécies vegetais, tendo assim uma relação entre temperatura, fisiologia das 

abelhas e fisiologia da planta. TEMPO DE COLETA VS VARIAÇÃO DE UMIDADE Os resultados aqui 

apresentados trazem uma relação de umidade e o tempo de coleta demonstrando maior atividade de coleta e 

visitação em dias mais secos, tendo os maiores padrões de atividades em dias com 60 UR e 61 UR, em dias 

com umidade maior que 50% aponta um declínio grande ao se comparar com dias mais secos, entretanto o 

registro mais baixo de umidade, como 60 UR também demonstra declínio acentuado na coleta, isto podendo 

estar relacionado com a atividade das abelhas como da produção da planta.  

Conclusão:  

Notou-se que o tempo de coleta de néctar caiu à medida da elevação da temperatura. • Houve diferença de 

tempo de coleta de recursos florais de acordo com os fatores abióticos (umidade do ar, temperatura); • A 

coleta de néctar foi predominante em todo período amostrado (manhã e tarde); • Durante o período de 

realização do trabalho, houve registro de coleta de pólen; • Em dias de umidade alta, o número de abelhas na 

planta é menor do que em dias secos;  
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Introdução:  

A Constituição defende o uso da terra com a proteção do meio ambiente, como áreas de preservação de 

vegetação nativa, rios, lagos, várzeas. O ser humano assim como os outros animais utilizam os recursos 

capitados da natureza como a utilização do solo para plantio, recursos minerais, criação de gado e capitação 

de água, por exemplo. O trabalho apresentado é a defesa legal da proteção das matas ciliares, pois elas 

contribuem para o cuidado dos próprios recursos hídricos, são áreas de solo rico em matéria orgânica e um 

nicho ecológico que abrigam diversas espécies de plantas e animais ao qual dependem de seus recursos para 

sobreviverem.  

Metodologia:  

Com base em Estudo Bibliográfico, Pesquisa de Texto de Lei e conteúdo da internet de sites públicos e 

privados. O presente trabalho foi realizado por meio de análise da legislação relacionada às matas ciliares. 

Também foi feita revisão de literatura com o objetivo de obter subsídios para discutir a importância das 

matas ciliares. Para a revisão foram considerados os unitermos: mata ciliar, legislação ambiental e código 

florestal. 

Resultado:  

A última alteração no Código Florestal flexibilizou as exigências, como, por exemplo, reduzindo a área de 

recomposição da vegetação para produtores rurais, de maneira que os valores esse que deixariam de ser 

avaliados de acordo com a largura dos cursos de água e passariam a ser estabelecidos de acordo com a 

quantidade de módulos fiscais. 

Conclusão:  

O trabalho constatou que o novo código florestal apresentou significativas alterações em sua legislação, 

algumas positivas e outras que diminuíram a proteção do meio ambiente com base motivada no incentivo a 

produção rural. 
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Introdução:  

A febre amarela é uma doença infecciosa causada pelo vírus da família Flaviviridae, transmitida por mosquitos 

dos gêneros Haemagogus, Aedes e Sabethes. Apresenta um ciclo urbano e outro silvestre que diferem quanto aos 

agentes transmissores, hospedeiro amplificador e área de ocorrência. Não apresenta tratamento específico, sendo 

a vacina a única forma de prevenção. Essa é produzida a partir de vírus vivo atenuado desde 1937 no Brasil. Em 

geral, é bem tolerada, sendo raramente associada a eventos adversos, cerca de 2-5% dos vacinados podem 

apresentar cefaleia, mialgia, febre e outros sintomas leves e inespecíficos de 5 a 10 dias após a vacinação. 

Entretanto, a mídia tem vinculado notícias a respeito de reações adversas graves, como doença viscerotrópica 

aguda, dificultando a cobertura vacinal da população. Este trabalho objetivou relatar a educação em saúde (ES) 

realizada com o intuito de orientar e promover a conscientização acerca da doença e da importância da vacina. 

Metodologia:  

Estudo descritivo realizado a partir da experiência de acadêmicas do nono semestre do curso de Medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) durante atividades de ES em uma unidade de Estratégia da Saúde da 

Família (ESF) em Pindamonhangaba, SP. As ações se deram por meio de rodas de conversa com a comunidade 

na sala de espera, orientadas por preceptoria, no qual as acadêmicas puderam esclarecer dúvidas a respeito da 

febre amarela (FA), seus sinais e sintomas, agravos, modo de transmissão e salientar a importância da vacina. Foi 

realizada uma pesquisa, levantando quantos usuários haviam feito a vacina contra a FA, quantos não haviam 

feito, quais os motivos e quantos pretendiam ser vacinados. A revisão de literatura foi pautada na busca de 

artigos científicos nacionais extraídos da base de dados SciELO publicados nos últimos 10 anos, em português, 

disponíveis de forma gratuita e integral, utilizando de forma conjugada os seguintes termos: Febre Amarela, 

Educação em Saúde, Vacina Febre Amarela. Foram incluídos 4 artigos que melhor atendiam aos critérios. 

Resultado:  

Os usuários participaram de forma ativa, levantando questões e colocando as informações que detinham sobre o 

assunto. A ação de ES possibilitou maior contato com a comunidade, atingindo-a de forma ativa, estimulando a 

aderência à vacinação e promovendo disseminação de conhecimento teórico sobre a doença. No início de cada 

abordagem foi questionada a situação vacinal das pessoas presentes. Obtivemos um total de 38 participantes, dos 

quais 12 haviam se vacinado, 25 não haviam, até então recebido a dose, e um não se manifestou. Dentre os 25 

participantes que não se vacinaram, os motivos apresentados foram: receio das reações adversas e falta de atitude 

em procurar a unidade de saúde para a realização da vacina. Ao reconhecermos a importância e a necessidade da 

vacina da FA, devido ao contexto epidemiológico, foi possível esclarecer à população a preocupação dos 

profissionais de saúde e assim estimular a aderência à vacinação na unidade. 

Conclusão:  

Mediante o resultado positivo da ação de ES, é notório a necessidade e a importância de ações educativas 

conscientizando a população sobre os benefícios da vacinação contra a FA, além da oportunidade de 

compartilhar conhecimentos e desmistificar informações errôneas, promovendo saúde e prevenindo doenças, já 

que a ES deve ser compreendida como uma proposta que almeja desenvolver no indivíduo e no grupo a 

capacidade de analisar de forma crítica a sua realidade, como também, de decidir ações conjuntas para resolver 

problemas e modificar situações, de modo a organizar e realizar a ação e de avaliá-la com espírito crítico. 
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Introdução:  

Desde o inicio dos tempos, o homem tem por necessidade medir, limitar e demarcar o espaço a sua volta, e 

cada geração fez com a tecnologia disponível em sua respectiva época. Com a modernização da tecnologia, 

está cada vez mais comum ver os produtos físicos serem substituídos pelos produtos digitais, de tal forma 

que impulsionam o avanço dos equipamentos de medição topográficos. O objetivo deste trabalho é 

determinar a influência dos pontos de apoio no resultado final do levantamento topográfico altimétrico, 

executado com um drone de baixo custo.  

Metodologia:  

Foram coletadas as coordenadas de sete pontos de apoio com o auxilio de um GPS Trimble L1/L2. Em 

seguida, foi realizado um voo autônomo sobre o terreno a uma altura de 47 metros, a partir do ponto de 

decolagem, de tal maneira que o drone colete fotos do terreno de forma que haja uma sobreposição de 80% 

longitudinalmente e 50% lateralmente das imagens. Foram realizados quatro processamentos dos dados 

coletados com auxilio do software Agisoft e gerados os produtos digitais para determinação da influência 

dos pontos de apoio na qualidade. Cada processamento possuiu dois, três, quatro e cinco pontos de apoio 

respectivamente, distribuídos de maneira que pelo menos um ponto esteja sempre localizado na posição 

mais baixa e outro na posição mais alta do terreno e os demais pontos espalhados pelas extremidades e 

interior do mesmo. Os pontos não utilizados no processamento foram empregados na determinação da 

qualidade. 

Resultado:  

Após o processamento dos dados observou-se que os levantamentos com dois e três pontos de apoio 

obtiveram uma qualidade maior nas áreas próximas dos pontos introduzidos no processamento, porém 

apresentaram um alto erro nas áreas mais afastadas, em especial, nas bordas; Nos processamentos com mais 

pontos de apoio, cobrindo toda a extensão do terreno, observou-se que apresentava um erro intermediário 

constante em toda a extensão do terreno. 

Conclusão:  

Mediante tais resultados, pode-se notar que, para obter um levantamento topográfico altimétrico com 

qualidade em toda a extensão do terreno, deve-se procurar distribuir os pontos de apoio em toda a área de 

estudo, buscando aloca-los na área mais baixa e mais alta, assim como nas extremidades. 
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Introdução:  

Com o barateamento e a confiabilidade dos veículos aéreos não tripulados, o uso de sensores de pequeno 

porte vem ganhando espaço. Em geral, para utilização em drones, os sensores precisam ter massa e tamanho 

reduzidos, para não comprometerem significativamente a sua autonomia. Com isto, câmeras fotográficas 

digitais comerciais de alta resolução e com três bandas (RGB) estão sendo utilizadas para a obtenção das 

imagens. Para que as câmeras sejam confiáveis é necessário realizar as caracterizações. Em especial, na 

Caracterização Espectral é determinada Função de Resposta Espectral- FRE, de cada banda (canais RGB: R 

= vermelho; G = verde; B = azul) da câmera, ou seja, a sensibilidade da câmara para cada comprimento de 

onda da radiação eletromagnética incidente. Conforme exposto, é desejável/necessário desenvolver um 

sistema automático para a aquisição dos dados, o qual permita uma aquisição rápida e confiável dos dados 

para caracterização espectral de câmeras comerciais. 

Metodologia:  

O projeto foi dividido em quatro etapas: a) Arranjo mecânico: construir um arranjo mecânico automático 

que efetue a mesma função do chopper, obstruindo e desobstruindo a passagem da radiação do iluminador 

para o monocromador; b) Disparo da Câmera: automatizar os disparos e as medições de câmeras comerciais 

(Sony, Canon, etc.). Para isto, foram elaborados circuitos eletrônicos e a programação do Arduino Mega 

2560; c) Integração dos arranjos: criar e modificar programas nos softwares das plataformas LabVIEW e 

Arduino para integrar os novos arranjos ao sistema de aquisição de dados já existente; d) Caracterização 

espectral: realizar a caracterização espectral de uma câmera digital comercial. 

Resultado:  

Os resultados culminaram no cumprimento integral dos objetivos traçados, de acordo com a metodologia. 

Resumidamente, os resultados alcançados foram os seguintes: a) a confecção do arranjo mecânico (Figura 

1), um motor de passo com um anteparo acoplado ao eixo; b) a elaboração de um circuito eletrônico (Figura 

2) composto por placas do Arduino®, do LabVIEW® e uma placa eletrônica de interface, entre Arduino®, 

LabVIEW® e periféricos (sensores, câmeras fotográficas, etc.); c) o desenvolvimento da programação dos 

Arduino® Mega 2560, no software da plataforma Arduino®, e do Data Acquisition NI USB-8451 (DAQ), 

no software da plataforma LabVIEW®; d) a caracterização espectral de uma câmera digital comercial, com 

a análise da Função de Resposta Espectral da banda azul da mesma. 

Conclusão:  

Observou-se uma grande redução no tempo, um fator 10, demandado para a execução da caracterização 

espectral da câmera fotográfica, pois obteve-se um tempo de aproximadamente 1 h para a aquisição de 

dados em 500 comprimentos de onda diferentes (1000 fotografias), isso comparando com os resultados de 

medições manuais (Almeida 2016). A automatização das medições permitiu que as eventuais variações nos 

parâmetros ambientais do experimento fossem minimizadas, principalmente devido à ausência de pessoas 

junto ao arranjo experimental. A automatização realizada permitiu uma maior amostragem comprimentos de 

onda a serem medidos, tornando a caracterização mais confiável além da melhora da precisão. 
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Introdução:  

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS (PIC) visa abordar, buscar e 

estimular os mecanismos naturais para promoção da saúde com ênfase no acolhimento humanizado, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do indivíduo em seu ambiente. No entanto, ainda 

existem dificuldades para a implantação das práticas no SUS, principalmente, em decorrência da limitação 

de dados de produção e de pesquisas e no controle dessas práticas. Medicina alternativa e complementar 

podem ser definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como “um conjunto amplo de práticas de 

atenção de saúde que fazem parte da própria tradição do país e estão integradas no sistema sanitário 

principal”, tem como seus principais expoentes a homeopatia, fitoterapia, acupuntura, aromaterapia, entre 

outras (Junior, 2016). 

Metodologia:  

Trata-se de uma revisão de literatura realizada no período de 6/12/17 a 15/12/17, por alunos da universidade 

de Taubaté (UNITAU), do curso de medicina, para o estágio optativo em Saúde Coletiva. Foram analisados 

8 artigos científicos, realizado entre os anos de 2009 a 2016, encontrados nas plataformas Scielo e Pubmed. 

Os descritores utilizados foram: Praticas alternativas e complementares, medicina alternativa SUS. 

Resultado:  

As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) são uteis para ampliação do arsenal terapêutico dos 

profissionais da ESF. Neste sentido, a inserção das PIC na ESF alinha-se à ampliação do cuidado, 

reconhecendo o pluralismo terapêutico, no qual convivem diferentes sistemas e práticas de cura, crenças e 

itinerários terapêuticos (Andrade e Costa, 2010). Por outro lado, existem desafios a serem enfrentadas pelos 

gestores públicos para a efetivação das PIC´s no SUS devido a insuficiência em recursos humanos 

capacitados e no financiamento das suas práticas, além de fatores culturais e científicos que frustraram as 

tentativas para sua implantação dentro da medicina, por resistência a essa proposta talvez fruto da 

hegemonia do modelo biomédico. 

Conclusão:  

As PIC ampliam as possibilidades diagnosticas e terapêuticas dos profissionais, incrementando uma ação de 

ampliação da clínica, do acesso e da qualificação dos serviços, nas perspectivas da integralidade de atenção 

à saúde da população. Entretanto, percebe-se que sua efetiva implantação nos serviços de saúde ainda 

encontra alguns obstáculos, tais como: a organização e expansão do serviço, a atenção fragmentada do 

indivíduo, a atuação intervencionista, a aproximação deficiente entre os profissionais dos serviços de 

referência e apoio especializado em PIC da Atenção Primária à Saúde. 
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Introdução:  

O trabalho teve início com a proposta de estabelecer um plano de desenvolvimento econômico sustentável e 

uma estratégia de marketing para o distrito de Catuçaba no município de São Luiz do Paraitinga, localizado 

no Vale do Paraíba e Litoral Norte, no estado de São Paulo. O município de São Luiz do Paraitinga é cortada 

pela SP- 125, conhecida como Rodovia Oswaldo Cruz, via interliga o distrito de Catuçaba, iniciando no Km 

46 da Rodovia Vereador Abílio Monteiro de Campos. Acesso do distrito a uma existente velha estrada de 

Ubatuba, um caminho alternativo para Ubatuba e ao Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa 

Virginia, antiga SP-125. Este trabalho propõe a implantação de uma estrada parque integrando á velha 

estrada de Ubatuba, por meio dos atrativos dispostos pelo caminho, proposta traz à tona a importância do 

desenvolvimento econômico por meio do turismo e a valorização e preservação  

Metodologia:  

Teve iniciativa a escolha do tema desse trabalho a partir da velha estrada de Ubatuba, a partir disso deu- se a 

definição da definição do tema, estrada parque. A partir disso, teve métodos para soluções da implantação da 

estrada parque, elaboração de cartografia de caracterização da área de estudo, com os aspectos físicos e 

naturais, pontos atrativos e estrada parque. Pesquisas bibliográficas como sobre estrada parque e unidade de 

conservação, E por fim a elaboração da proposta com o estabelecimento de diretrizes e desenhos técnicos. 

Após os levantamentos da área de estudo, terá definição do tipo de intervenção a ser proposto a fim de 

promover o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais, sendo este o projeto de 

implantação de uma Estrada Parque.  

Resultado:  

Identificar e caracterizar a velha estrada Ubatuba, no distrito de Catuçaba como Estrada Parque, integrar 

turismo e desenvolvimento socioambiental à preservação dos recursos naturais – fauna e flora – e pode 

funcionar como um museu de percurso, já que permite aos transeuntes ou visitantes o contato mais próximo 

com os remanescentes florestais preservados, levando à maior sensibilização e conscientização sobre a 

preservação do meio ambiente. 

Conclusão:  

O projeto estrada parque que atravessa uma unidade de conservação adaptando ao seu ambiente natural e 

cultural, evitando humanizando os empaqueto eventuais. Para a elaboração tem que obedecer a uma analise 

detalhada, selecionar pontos de interesses que oferece ao visitante oportunidade de observar rios, 

biodiversidade , cachoeiras e paisagens cênicas, assim vai estabelecer Passagens subterrâneas – contribuir 

para manter as rotas migratória dos animais, zoopassagem aérea- destinar a circulação dos animais que se 

movimentam pelas copas das árvores e Mirantes – permitindo que viajante tenha um momento de 

contemplação dos cenários proporcionados pela Serra do Mar.  
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Introdução:  

Por muito tempo, a única forma de paternidade reconhecida no âmbito jurídico era aquela decorrente do 

vínculo biológico, possibilitada sua constatação, no final dos anos 80, pelo exame de DNA. No entanto, 

hodiernamente, o conceito de paternidade se expandiu, uma vez que pai não é apenas aquele que gera, mas 

que também quem cuida, estabelecendo vínculos afetivos e convivência duradoura com a prole, 

independente dos laços sanguíneos. Com a Constituição Federal de 1988, fundamentada na dignidade 

humana e no melhor interesse da criança, a origem genética perde seu papel legitimador da filiação, 

amplificando a dimensão do estado de filiação. Embora presente na esfera fática, a paternidade socioafetiva 

não possui previsão expressa na legislação, sendo contemplada no art. 1.593 do CC. Nesse compasso, 

importante a atuação jurisdicional na promoção do reconhecimento da filiação sociológica, baseada na 

afetividade, igualando-a a paternidade biológica, com fulcro nas diretrizes constitucionais. 

Metodologia:  

Para este estudo priorizou-se a bibliografia, a legislação e jurisprudência recente do STJ. Primeiramente, 

analisou-se o art. 1.593 do CC que dispõe “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem”. Em seguida, foram selecionados os trabalhos de Paulo Luiz Netto Lobo 

que aprofunda o estudo acerca das formas de filiação; Fernanda Tartuce que aponta as principais 

repercussões processuais da parentalidade socioafetiva, destacando a importância do Judiciário em enfrentar 

o tema de acordo com o caso concreto, produzindo resultados individual e socialmente justos, observando o 

melhor interesse da criança; e a doutrina de Flávio Tartuce que aborda a parentalidade socioafetiva na ação 

investigatória, citando diversas decisões judiciais atuais de Tribunais reconhecendo o vínculo socioafetivo. 

Também houve a consulta aos julgados recentes do STJ, como o REsp 1613641/MG, que reconhece a 

paternidade socioafetiva, independente da (in)existência de vínculo biológico. 

Resultado:  

Observa-se crescente judicialização da questão do reconhecimento da paternidade, com ajuizamento de 

ações negatórias de paternidade com anulação de registro, sob a alegação de vício de consentimento e 

inexistência de vínculo biológico, com base exclusivamente na prova pericial. A doutrina disciplina que a 

posse do estado de filho é constituída por três elementos, a saber: 1) tratamento – quando o indivíduo é 

tratado na família como filho; 2) nome – ocorre quando ao filho é atribuído o nome dos pais; 3) fama – há 

repercussão social da relação de filiação. Conforme entendimento do STJ constatada a posse de estado de 

filho acarretando vínculo socioafetivo entre pai e filho, a filiação não pode ser modificada por mera 

liberalidade do pai, tornando irrelevante a inexistência de vínculo biológico entre as partes, aplicando-se os 

princípios do melhor interesse da criança e da boa fé. 

Conclusão:  

Conclui-se que nas ações negatórias de paternidade prevalece a verdade sociológica da filiação, cabendo ao 

Judiciário analisar cada caso concreto e seu espectro probatório, observando o melhor interesse da criança. 

Ressalta-se que, nesses casos, o exame de DNA perde sua força probatória, pois importa mais os laços que 

unem pai e filho fundado no amor e na convivência familiar do que os laços sanguíneos. Além disso, não 

configura motivo de nobreza se o agente registra a criança em seu nome enquanto convivia com a genitora, e 

ingressa com ação negatória de paternidade ao separar-se, contrariando os ditames da boa fé. 
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Introdução:  

A prevalência do diabetes mellitus está aumentando de forma exponencial, adquirindo características 

epidêmicas em vários países, particularmente os em desenvolvimento. Muitos pacientes são portadores da 

doença e não sabem. A diabetes, por ser uma doença crônico-degenerativa, traz inúmeras complicações, 

como retinopatia, nefropatia, neuropatia, e doenças cardiovasculares. A neuropatia, em particular, 

compromete a sensibilidade dos pés, pode levar às úlceras, que se não tratadas, podem resultar em 

amputações, assim como a retinopatia pode levar a cegueira, a nefropatia a doença renal crônica e a doenças 

cardiovasculares podem causar doença arteriais periféricas, acidente vascular cerebral e infarto agudo do 

miocárdio. O objetivo deste trabalho foi relatar a importância da educação em saúde no diagnóstico precoce 

e do monitoramento das condições clínicas do diabético, para prevenção de complicações. 

Metodologia:  

Estudo descritivo realizado a partir da experiência de acadêmicos do sexto ano do curso de Medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) durante atividades de educação e saúde em uma unidade de Estratégia 

da Saúde da Família (ESF) em Pindamonhangaba, SP. As ações se deram por meio de rodas de conversa 

com a comunidade na sala de espera, orientadas por preceptoria, no qual os acadêmicos puderam esclarecer 

dúvidas a respeito do diabetes, seus sinais e sintomas, suas principais complicações e a importância do 

tratamento adequado e prevenção. Foi realizada uma pesquisa, levantando quantos usuários tinham 

conhecimento do diabetes e suas principais complicações. A revisão de literatura foi pautada na busca de 

artigos científicos nacionais extraídos da base de dados SciELO publicados nos últimos 8 anos, em 

português, disponíveis de forma gratuita e integral, utilizando de forma conjugada os seguintes termos: 

educação em saúde, diabetes mellitus, complicações do diabetes prevenção e tratamento do diabetes. Foram 

incluídos 4 artigos que melhor atendiam aos critérios. 

Resultado:  

Os usuários participaram de forma ativa, levantando questões e colocando as informações que detinham 

sobre o assunto. A ES possibilitou maior contato com a comunidade, atingindo-a de forma ativa, 

estimulando a aderência ao tratamento adequado e promovendo disseminação de conhecimento teórico sobre 

a doença e suas complicações. No início da abordagem foi questionado quais dos 26 pacientes presentes na 

sala de espera eram diabéticos, 20 desses manifestaram ser. Quanto ao conhecimento das principais 

complicações do diabetes, 5 conheciam as complicações renais, 3 as complicações oftalmológicas e 8 as 

complicações neuropáticas e nenhum paciente tinha conhecimento das 3 complicações. Ao reconhecermos a 

importância e a necessidade do tratamento adequado e contínuo do diabetes, perante o contexto 

epidemiológico assim foi possível esclarecer à população a preocupação dos profissionais de saúde quanto a 

aderência ao tratamento adequado na unidade. 

Conclusão:  

Mediante o resultado positivo da ação de ES, é notório a importância de ações educativas conscientizando a 

população sobre os benefícios do tratamento adequado para diabetes , além da oportunidade de compartilhar 

conhecimentos e desmistificar informações errôneas, promovendo saúde e prevenindo as suas complicações, 

já que a ES deve ser compreendida como uma proposta que almeja desenvolver no indivíduo e no grupo a 

capacidade de analisar de forma crítica a sua realidade, como também, de decidir ações conjuntas para 

resolver problemas e modificar situações, de modo a organizar e realizar a ação e de avaliá-la com espírito 

crítico. 
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Introdução:  

Buscou-se com este trabalho identificar a influência do conservadorismo na sociedade, bem como nos 

processos de desmonte das políticas públicas e no ataque aos direitos humanos. Para tanto, dialogou-se com 

assistentes sociais por serem profissionais que atuam diretamente nesses espaços e sofrem a incidência desse 

processo em seu trabalho cotidiano. Constatamos por meio da pesquisa bibliográfica e de campo que a 

ampliação do conservadorismo no Brasil é um dos elementos que reforçam os cortes dos direitos e práticas 

homofóbicas e moralistas. Boulos (2014) sinaliza que as eleições de 2016 "revelou eleitoralmente um 

fenômeno que já se observava desde 2013 na política brasileira: a ascensão de uma onda conservadora. 

Conservadora não no sentido de manter o que está aí, mas no pior viés do conservadorismo político, 

econômico e moral. Uma virada à direita. Talvez, o recente período democrático brasileiro não tenha 

presenciado ainda um Congresso tão atrasado como o agora eleito".  

Metodologia:  

A presente pesquisa utilizou a abordagem qualitativa como suporte principal de investigação da realidade. 

Entende-se que tal abordagem apresenta-se como a maneira mais adequada de obter as informações 

necessárias ao objeto de estudo em questão. Visa dessa forma responder os questionamentos postos pela 

pesquisadora. Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa vai além das informações obtidas pela técnica 

quantitativa, pois trabalha com significados, valores, crenças e outros fatores que ultrapassam os elementos 

quantificáveis e que demandam observação, análise e conhecimento, trazendo uma interpretação rica e 

profunda à investigação. Para o desenvolvimento desse estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica e de 

campo. Foram entrevistados três Assistentes Sociais que trabalham com políticas públicas em serviços 

oferecidos pelo governo, nas cidades de Pindamonhangaba-SP, São José dos Campos-SP e Jacareí-SP. 

Aplicou-se a entrevista semiestruturada que combina perguntas abertas e fechadas. As entrevistas foram 

gravadas em um aparelho celular e serão mantidas em sigilo por um período de cinco anos, conforme os 

critérios estabelecidos pelo Conselho da Ética em Pesquisa com Seres Humanos - resolução n.º 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde.  

Resultado:  

Resultados parciais revelam que a doutrina conservadora é latente na sociedade brasileira expressando-se em 

todos os espaços e instituições e que os assistentes sociais entrevistados enfrentam o conservadorismo em 

seu cotidiano de trabalho. Esse processo é manifesto por parte da equipe de trabalho, dos empregadores, da 

rede de serviços e dos usuários atendidos pelo Serviço Social cujas falas, comportamentos, práticas e 

ideologias explicitam claramente esse pensamento. Os depoimentos dos profissionais ainda apontam que a 

postura conservadora é naturalizada, estando enraizada na cultura e na vida da população. Também se 

observou que os processos tradicionais e reacionários vêm aumentando na política brasileira com 

representantes de partidos políticos que pregam discursos que visam à proteção da família e da religião para 

se manterem em seus cargos políticos, no entanto, suas práticas mostram-se contrárias aos seus discursos.  

Conclusão:  

O conservadorismo é uma doutrina enraizada na cultura do país desde o seu processo de colonização, 

mantendo-se até os dias atuais. É um dos mecanismos do capitalismo para a preservação do status quo, da 

propriedade privada e exploração. Para o enfrentamento real deste problema é preciso transformar o modo 

de produção capitalista. Nesse sentido, as lutas, manifestações, articulação dos trabalhadores e a formação 

continuada são caminhos possíveis para esse ensejo. Os profissionais enfrentam em seu trabalho o 

conservadorismo gerando em suas intervenções rebatimentos negativos. Afirmam que o conhecimento é 

indispensável para o combate ao conservadorismo na profissão e sociedade.  
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Introdução:  

Existem grandes perdas e retrabalhos devido às descontinuidades presentes no início e no final do cordão de 

solda. Segundo Modenesi (2013), essas descontinuidades seriam consequência de uma distribuição não 

uniforme de temperatura ao longo do material de base. Essa distribuição não uniforme de temperatura pode 

também influenciar as transformações de fase no estado sólido, que ocorrem na ZTA (zona termicamente 

afetada). Ainda segundo Modenesi (2013), quando essa distribuição de temperatura se torna uniforme, o 

estado quase-estacionário foi atingido. Segundo Wainer et al. (2004), o estado quase-estacionário é 

caracterizado por uma distribuição uniforme de temperatura ao longo do material de base. O início do estado 

quase-estacionário pode ser determinado pelo intervalo de tempo decorrido desde o início do processo até o 

instante em que a distribuição de temperaturas através do corpo passa a ser permanente uniforme, para um 

observador situado sobre uma fonte móvel. 

Metodologia:  

Foram usadas 03 chapas do aço SAE 1045 com dimensões de 200x100 e 1” de espessura. A soldagem foi 

feita pelo processo de Arco Submerso.. Em cada chapa foram feitos dois passes de revestimento, com três 

tensões de voltagem distintas: a) 22V, b) 25V e c) 28V; porém a corrente e a velocidade de soldagem 

mantiveram-se constantes em 400A e 280mm/min, respectivamente. Foi calculado em 30mm a distânicia 

para que o estado quase-estacionário fosse atingido nos corpos de prova, com isso, foram feitos cortes 

transversais à solda, a partir do início do cordão até o estado quase-estacionário, onde a distribuição de 

temperatura, no material de base, se torna uniforme. As amostras obtidas foram identificadas e preparadas 

para análise metalográfica. Para avaliar a influência sobre a extensão da ZTA, foi realizada análise 

macrográfica, medição da extensão da ZTA e perfil de dureza. O ataque químico utilizado para macrografia 

foi Nital 10% e os corpos de provas foram deixados submersos por cerca de 10s.  

Resultado:  

Os resultados obtidos até o momento mostram a nítida diferença entre o inicio do cordão de solda e após o 

cordão ter entrado no estado quase-estacionário, confome as imagens em anexo. Nota-se uma grande 

diferença entre ambas as fotos, como a maior taxa de deposição presente quando o material já esta no estado 

quase-estacionário (b), o maior área de metal de solda( b) e maior altura e diluição do cordão de solda(b). 

Conclusão:  

Com base nos resultados obtidos, concluímos que: a. Há uma grande influência da distribuição de 

temperatura no material, antes e após o regime quase-estacionário, sobre a geometria do cordão de solda. b. 

As maiores extensões de ZTA, antes do início do regime quase-estacionário, sustentam a teoria de que nesse 

momento, o material experimenta maiores temperaturas. 
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Introdução:  

O emprego comercial de polpas de frutas tropicais e o incentivo de consumo de frutas in natura, como a do 

Cambuci, na indústria de alimentos e bebidas reflete uma situação cada vez mais acentuada e importante, 

pois oferece produtos processados diferenciados ao mercado, apresentando, ao mesmo tempo, opções 

saudáveis à nutrição humana que poderão trazer impactos sociais, ambientais e econômicos altamente 

positivos, influenciando toda uma cadeia de negócios local e regional, bastante significativas. Neste contexto 

o presente trabalho propôs analisar as características físico-químico do fruto in natura e da polpa da espécie 

Campomanesia phaea (O. Berg.) Landrum. Desta forma, deseja-se potencializar as aplicações deste fruto no 

mercado e sua comercialização nas indústrias de bebidas e varejo. 

Metodologia:  

Os frutos in natura e polpas de Cambuci foram adquiridos por doação de produtores da rota do Cambuci da 

região de Natividade da Serra/SP. Os materiais foram congelados em freezer a -6C° e armazenados nas 

embalagens de origem e quando analisados, foram descongelados em temperatura ambientes. Foram 

realizadas analises de determinação de umidade pelo método A.O.A.C (2005), onde 2,0 g da amostra foram 

pesadas em placas de Petri, previamente esterilizadas, levadas para a estufa a 105ºC e deixadas até peso 

constante. A determinação de pH foi determinada segundo o método do Instituto Adolfo Lutz (2008) e 

determinação do teor de lipídeos totais pelo método proposto por Bligh e Dyer (1959), onde 5,0 g de 

amostra foi homogeneizada com uma mistura de clorofórmio (10 mL), metanol (20 mL) e água destilada 

(8mL) em agitador magnético por 30 min. Em seguida, foi adicionado ao sistema mais 10 mL de 

clorofórmio com mais 10 mL de solução de sulfato de sódio 1,5%, agitando a mistura vigorosamente por 2 

min. A camada inferior foi filtrada em papel de filtro e, em seguida foi tomada uma alíquota de exatamente 

5 mL do filtrado utilizando pipeta automática, que foi transferida para um béquer previamente tarado, o qual 

foi deixado em estufa a 100°C por 2h, para que todo o solvente fosse evaporado. Após esfriada a amostra em 

dessecador, esta foi pesada e a quantidade de lipídeos totais foi determinada.  

Resultado:  

Os dados obtidos das análises se encontram na Figura 1.Os resultados obtidos corroboram com os de 

Dellaqua (2016) onde para umidade foram constatados 87,86% no fruto in natura e 89,22% para polpa, 

valores próximos encontrados no presente estudo. Para a determinação do pH, Dellaqua (2016) obteve 2,94 

para o fruto e uma variação de 3,01 a 2,73 para a polpa. Estudos do fruto in natura realizado por Sanches 

(2013) apresentou teores de lipídeos totais entre 1,61 a 4,60 em regiões diferentes de coleta e Oliveira et al. 

(2013) em estudos de caracterização de polpas não encontrou evidencias de lipídeos. 

Conclusão:  

O fruto Cambuci, por apresentar alto teor de umidade e pH reduzido, apresenta-se como uma matéria prima 

própria para elaboração de sucos, geleias e licores. O pH ácido se torna importante pois é visto como um 

limitante a proliferação de microrganismo em produtos finais como suco e polpa, garantindo assim o seu 

armazenamento seguro.  
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Introdução:  

O estudo dirigido abordará sobre uma novidade no mercado brasileiro que chegou ao país nas últimas duas 

décadas e vêm sendo uma técnica promissora no campo dos polímeros. Dentro desse grupo, encontra-se a 

borracha, principal matéria-prima do pneu que é um dos componentes necessários utilizados na fabricação 

do asfalto-borracha. Na área da construção civil, a busca por atualidades é inevitável, visando sempre à 

melhoria nos projetos. As principais adequações buscadas são: maior durabilidade, resistência, qualidade e 

redução de custos nas obras. Assim sendo, viu-se que a substituição do asfalto comum pelo asfalto-borracha 

supriria esses objetivos. A partir de então, a técnica foi inserida aos poucos nas rodovias brasileiras, visto 

que o Brasil possui uma extensa e movimentada malha rodoviária.  

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa descritiva na qual seu objetivo era retratar as 

características do tema estudado, descrevendo os efeitos resultantes da inserção do asfalto-borracha nas 

rodovias brasileiras. A fonte de pesquisa foi primária e os resultados foram qualitativos, pois, nesse caso, é 

de maior importância a qualidade da nova técnica em comparação à técnicas anteriores, mostrando melhoria 

no serviço. Após a iniciação do projeto e a realização de pesquisas, a princípio somente em endereços 

eletrônicos, definiu-se alguns conceitos fundamentais a serem trabalhados. A partir de então, identificou-se 

os “elementos chave” que seriam consultados.  

Resultado:  

De acordo com pesquisas, sabe-se que o asfalto tem uma vida útil determinada. Uma estrada não é 

construída para durar 50 anos, é feita para durar cerca de 10 anos, porque existe o processo natural de 

envelhecimento do ligante asfáltico, que é um produto perecível. No entanto, quando se funde a borracha 

com o asfalto, sua vida útil passa a ser de 25 a 30 anos. Porém, o valor superior do investimento em asfalto-

borracha é superado pela sua longa vida e pelo baixo custo com manutenção. Desse modo, o asfalto-

borracha mostra-se mais vantajoso em relação ao asfalto convencional.  

Conclusão:  

Segundo o estudo de caso realizado nesse trabalho, mostram que por mais que o asfalto-borracha tenha custo 

mais elevado que o asfalto convencional, o asfalto-ecológico garante maior durabilidade e resistência, 

assegurando menor custo com a manutenção rodoviária, além de proporcionar um trafego mais eficiente ao 

usuário. Além disso, as expectativas futuras são ótimas, pois universidades e concessionárias rodoviárias 

estão investindo em pesquisas e na produção deste tipo de asfalto. No entanto, ainda falta o incentivo 

governamental para que a produção possa crescer de vez, sendo vantajoso para todos.  
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Introdução:  

O modelo familiar patriarcal construído social e historicamente e naturalizado pela sociedade vem sendo 

questionado devido à luta pelo reconhecimento de outros modelos de família como a homoafetiva. O 

objetivo geral desta pesquisa é analisar os sentidos e significados constituídos por famílias homoafetivas do 

Vale do Paraíba. Os objetivos específicos são compreender a homossexualidade e constituição de famílias 

homoafetivas a partir da história e marcos legais; compreender as atividades e afetos em relação à família 

por pessoas homossexuais; compreender percepções e afetos em relação à família vivenciados no cotidiano 

social. 

Metodologia:  

Foi utilizado o paradigma da pesquisa qualitativa com estudo de caso, que contribuiu para compreender com 

profundidade o fenômeno investigado. A coleta de dados ocorreu por meio de uma entrevista 

semiestruturada com um casal homoafetivode mulheres, com idades de vinte e dois e vinte e cinco anos 

anos. O trabalho de análise utilizou a categoria vigotskiniana sentido-significado, que busca atingir o nível 

subjetivo do discurso dos participantes. A realização da análise foi estruturada em três núcleos de 

significação: a constituição da família homoafetiva; as relações na família homoafetiva e a família 

homoafetiva e a sociedade. 

Resultado:  

A análise dos sentidos atribuídos pelas participantes identificou dificuldade e sofrimento em assumir a 

condição homossexual para a família, entretanto o encontro afetivo traz ganhos e trocas importantes 

potencializando a ação de assumir essa identidade. Percebe-se que a aceitação da família tem grande 

relevância e que interfere na forma como as pessoas vivenciam a relação conjugal, isto é, de forma livre ou 

reprimida. As manifestações de afetos dentro da família estendida estão atreladas a essa aceitação. Em 

relação ao contexto social, nota-se medo de assumir a condição homoafetiva publicamente com receio de 

enfrentar discriminação e violência. Essa preocupação se estende e se acentua em relação ao crescimento do 

filho. Ambas apresentam preocupação das formas de preconceitos atingirem a criança, visto que,o filho pode 

não ter recursos para lidar com essas situações.  

Conclusão:  

Assim, a família homoafetiva vivencia afetos e receios, os quais envolvem a família de origem e a família 

constituída. Existe a percepção de que, apesar dos avanços alcançados pelos movimentos homossexuais, o 

preconceito ainda existe. Este trabalho buscou contribuir com o tema proposto possibilitando uma maior 

visibilidade da família homoafetiva e a desconstrução de estigmas sociais. 
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Introdução:  

O ramo aeronáutico consta de tecnologias cada vez mais avançadas, o que influencia muitos pesquisadores a 

buscarem materiais inovadores que tragam eficiência para novos motores. Os motores a reação são praticamente 

feitos de metais, desde seu advento na Segunda Guerra Mundial, no entanto, recentemente, alguns fabricantes 

estão desenvolvendo motores com peças fabricadas com compósitos cerâmicos, que são materiais desenvolvidos 

com características especiais, formados por uma matriz de cerâmica e um reforço de Carboneto de Silício. O 

segmento clama por materiais modernos com melhorias de rigidez, resistência e que apresentem melhor custo-

benefício. 

Metodologia:  

A metodologia empregada neste estudo dirigido foi a abordagem dedutiva, que consiste em um levantamento 

bibliográfico de pesquisas teóricas, reportagens, dissertações e artigos científicos recentes, a respeito da 

funcionalidade dos motores a reação, do conceito de materiais cerâmicos e compósitos e sua utilização no ramo 

aeronáutico. Este trabalho foi inspirado no recente projeto realizado pela General Eletric Aviation. Esta empresa 

está desenvolvendo um motor que utiliza compósitos cerâmicos em seus módulos e exibiu uma excepcional 

eficiência.  

Resultado:  

As indústrias atuais desenvolvem materiais cada vez mais específicos para cada componente do motor, dentre 

eles estão os compósitos cerâmicos, que são materiais criados para fins específicos, possuindo características 

singulares. Eles são constituídos por uma matriz cerâmica e um reforço de Carboneto de Silício, transformando 

um material inicialmente frágil, em outro muito mais resistente, de elevada dureza e capaz de suportar altas 

temperaturas. Por ser um material mais leve que as ligas de metal, livra o motor de arrefecimento, que é a sua 

perda de temperatura, entretanto, fará com que o ar seja usado como impulso. Tornando-se proficiente, pelo fato 

do avião poder fazer as mesmas distâncias usando menos combustível. Outra vantagem é que os compósitos 

cerâmicos serão uteis nas partes quentes do motor, pois seu baixo coeficiente de dilatação possibilita a montagem 

das peças com mínima folga, já que a peça não mudará tanto de tamanho. 

Conclusão:  

Os compósitos cerâmicos são considerados uma inovação tecnológica em motores aeronáuticos. A cerâmica 

sempre foi vista como material extremamente frágil, porém se produzida como um compósito, sua fragilidade 

acaba sendo substituída por propriedades equivalentes a dos metais. É um material que traz inúmeros benefícios, 

é leve e suporta elevadas temperaturas, permitindo que o motor aqueça mais, evitando perda de energia e de 

calor, com isso este poderá usar o ar para produzir impulso. Esse impulso faz com que a aeronave faça as 

mesmas distâncias com menos combustível, propiciando assim, economia e menor emissão de gases poluentes. 
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Introdução:  

No Brasil, a maioridade penal se inicia aos 18 anos e os menores de idade são considerados inimputáveis 

pela Constituição Federal, ou seja, não respondem penalmente pelos atos. Porém, aos 12 anos um 

adolescente que pratica infração, poderá ser responsabilizado pelos seus atos de forma mais branda e de 

natureza diferenciada da pena de um adulto, segundo o Código Penal. Em uma pesquisa realizada pelo G1, 

no ano de 2016, foi constatado que cerca 222 mil atos infracionais são cometidos por adolescentes ao ano. O 

presente estudo tem como intuito verificar a eficácia da maioridade penal buscando entender se a redução da 

mesma traria ou não diminuição das criminalidades praticadas por menores infratores. 

Metodologia:  

A metodologia deste trabalho é produto da junção de perquirições individuais realizadas por cada integrante 

do grupo. A fase inicial foi caracterizada por uma abordagem acerca da delimitação e sintetização do tema 

que será descrito ao decorrer deste artigo científico. Posteriormente, as pesquisas foram reunidas para que 

houvesse uma sistematização organizacional para obtenção de resultados a respeito do tema em questão, 

buscando entender se a redução da maioridade penal no Brasil traria resultados positivos à sociedade. A 

abordagem teórica foi baseada na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, no qual se entende como 

prioridade zelar pelas garantias fundamentais da criança, adolescente e jovem. Além disso, a discussão teve 

como pilar também o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 27 do Código Penal atualmente 

vigente. Foram realizadas leituras de artigos e pesquisas de reportagens e artigos a respeito do tema, 

buscando um melhor entendimento da questão e, por meio de tais instrumentos anteriormente citados, 

tornou-se possível o aprofundamento do assunto e conclusão oportuna a um incessante debate a respeito da 

necessidade de conscientização a respeito da maioridade penal. 

Resultado:  

Por meio do estudo realizado, foi constatado que a redução da maioridade penal não seria a atitude mais 

viável mediante ao cenário em que se encontra o país atualmente. Apesar do número de crimes cometidos 

por menores parecer exorbitante, apenas 10% dos infratores brasileiros são menores de idade e a maior parte 

das infrações são contra patrimônio e as medidas socioeducativas previstas no artigo 2º do ECA estão sendo 

exercidas no Brasil, buscando conscientizar os jovens. 

Conclusão:  

Conclui-se que atualmente a redução da maioridade penal não traria grandes benefícios sociais, porém é 

necessário um acompanhamento da questão para buscar avaliar a evolução do amadurecimento e 

conscientização dos menores a respeito de suas responsabilidades penais. 
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Introdução:  

Em 11 novembro de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.467, conhecida popularmente como a Reforma 

Trabalhista, que alterou diversos dispositivos da consolidação das leis trabalhistas. Essa mudança 

significativa representou, para muitos, como um avanço, já que a CLT (1943), não acompanhou a 

modernização das relações de trabalhos; para outros a lei em questão representa um retrocesso, pois 

prejudica os trabalhadores. Hoje há maior dificuldade para os empregados ajuizarem ações trabalhistas e, 

após a entrada em vigor da Lei nº13.467, inúmeras ações diretas de inconstitucionalidades (ADINS) já 

foram ajuizadas com o fito de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da nova lei que violam a lei 

maior. A nova Reforma Trabalhista foi extremamente polêmica no ordenamento jurídico gerando debates 

calorosos sobre seu conteúdo ou sua legitimidade, e acarretou mudanças significativas nas relações de 

trabalho no país.  

Metodologia:  

O trabalho foi realizado por meio de pesquisas individuais dos integrantes, os quais utilizaram os métodos 

de pesquisa bibliográfica e virtual. Foram analisadas as mudanças aprovadas pelo Senado, já que após a 

aprovação da nova lei vários segmentos ligados ao assunto geraram debates. Além disso, buscamos 

esclarecer as visões do empregador e do empregado após a aprovação da reforma trabalhista que entrou em 

vigor em novembro de 2017 com fundamento em uma pesquisa de campo realizada pela DataFolha nos dias 

26 e 27 de abril de 2017, em 172 municípios brasileiros. Assim, tem-se como objetivo verificar os diferentes 

pontos de vista sobre a Reforma trabalhista, com a pesquisa bibliográfica e de opinião com profissionais e 

empregados, comparando a nova CLT com o texto antigo, para assim concluir quais foram os principais 

pontos negativos e positivos da Reforma, discorrendo sobre os avanços e retrocessos que a acompanham.  

Resultado:  

Após analisarmos a pesquisa de campo realizada pela Datafolha nos municípios brasileiros, ela apresentou 

que a maior parte dos brasileiros tem receio quanto a nova reforma, pois acham que esta não melhorará em 

nada a situação dos trabalhadores, pelo contrário, irá deixá-los em uma situação mais crítica, na qual o 

diálogo entre empregador e empregado não surtirá efeitos positivos, de forma que sempre o indivíduo de 

maior poder aquisitivo sairá beneficiado. 

Conclusão:  

Insta salientar que a nova CLT tira diversos direitos dos trabalhadores, passando-lhes medo de afrontar a 

justiça do trabalho. Esta nova CLT infringe direitos e garantias dos cidadãos, de acordo com o artigo 5º da 

Constituição Federal, como já explicitado, ela não obteve progresso e trouxe menos direitos ao empregado, 

tendo parte sido caracterizada como inconstitucional. De fato, seria interessante uma reforma da CLT, 

porém deveria ter sido mantido alguns artigos do mesmo, já que tranquilizaria a maior parte dos 

trabalhadores. 
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Introdução:  

No Brasil, a visita domiciliar (VD) remete à Estratégia Saúde da Família (ESF), que viabiliza a Atenção 

Primária à saúde pautada nos princípios da objetividade, eficiência e resolutividade. A VD faz parte da 

atenção continuada e multidisciplinar, almejando uma visão integral do usuário e da realidade 

socioeconômica e cultural em que este está inserido, tendo como base ideológica a integralidade. A visita se 

baseia no uso da tecnologia leve, que confronta o modelo hegemônico, centrado na doença, contrapondo-se 

a uma visão reducionista e fragmentada dos indivíduos, permitindo assim o cuidado de forma humanizada, 

acolhedora e intimista, estabelecendo laços entre os profissionais e usuários. Nessa perspectiva, a atenção 

domiciliar permite aos usuários participação ativa no processo de planejamento, implantação e controle dos 

cuidados para prevenção ou agravo de doenças. Esta revisão objetivou expor a VD na prática da saúde 

pública, em que o paciente é compreendido de forma global e humanizada. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), publicados no período de 2013 a 2018, em português, que estivessem gratuitamente 

disponíveis na íntegra, utilizando o descritor "Visita Domiciliar". A busca foi realizada no mês de março de 

2018. No total foram encontradas 57 publicações. Observou-se que poucos artigos contemplavam a temática 

de forma generalizada. Grande parte dos manuscritos enfatizava a VD do ponto de vista de uma determinada 

classe de profissionais da saúde ou o atendimento domiciliar para um grupo de usuários com uma demanda 

específica, como uma patologia pontual. Portanto, após a pesquisa, foram selecionados apenas os artigos em 

que o tema VD foi discutido de forma mais ampliada, abordando sua importância para a efetivação da 

integralidade equidade em saúde. 

Resultado:  

A VD se destaca pelo atendimento multiprofissional humanizado, não voltado apenas para o enfrentamento 

da doença, mas também para todo o contexto social e cultural em que o usuário está inserido. Dois 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) evidenciam-se na sua abordagem: a equidade, que permite o 

acesso à saúde dos usuários com dificuldade ou impossibilidade de locomoção até a ESF e a integralidade, 

evidenciada por meio de um olhar integral do indivíduo e suas possíveis vulnerabilidades através do 

atendimento longitudinal com consultas sequenciadas de forma mensal/quinzenal/semanal a depender da 

necessidade e por fim no sentido transversal, relacionado à interação de políticas públicas. 

Conclusão:  

A VD é um instrumento essencial para a efetivação do atendimento integral na atenção ao indivíduo, 

principalmente àqueles em situação de vulnerabilidade dentro do território das unidades de ESF. Apesar dos 

desafios a serem enfrentados para a consolidação do atendimento residencial, o método permite que sejam 

solucionadas as demandas específicas de cada usuário e de cada família, principalmente daquelas em 

situação de risco social, por meio da consideração de fatores ambientais, sociais, culturais e econômicos para 

a introdução da intervenção planejada pela equipe multiprofissional, permitindo por meio da participação 

social, maior autonomia do usuário sobre seu processo de saúde-doença. 
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Introdução:  

Atualmente mecanismos e máquinas são prioridades em grandes empresas e industriais, pois contribuem 

para reduzir os esforços do trabalhador, melhorar a qualidade dos serviços e produtos e agilizar a produção. 

Porém mesmo com estas tecnologias, existem a possibilidade de ocorrerem acidentes de trabalho devidos a 

vários fatores, os quais podem ser minimizados ao garantir uma segurança normatizada, trazendo uma 

proteção adequada ao operador que manuseia tal equipamento. Este estudo, tem como objetivo demonstrar o 

trabalho de adequação a norma NR12, de um Robô do modelo KUKA KR 6 R900 SIXX KR AGILUS 

pertencente a Universidade de Taubaté, garantindo assim a segurança ao operador, durante a sua utilização. 

Metodologia:  

Foram feitos estudos bibliográficos e da norma NR12, referente a segurança de maquinas. Atravez de um 

check-list, pôde ser avaliado os itens não conformes com relação a segurança do Robô. Após ser selecionado 

a categoria da segurança da máquina conforme a norma NBR14153, foi aplicado o método de análise, 

hazard rating number (HRN). Com os dados encontrados, foi realizado um cálculo para se obter um valor de 

risco o qual indica o tempo de ação recomendado. Para aumentar a segurança durante o funcionamento da 

máquina, foi realizado uma medição do alcance máximo de ação do robô, possibilitando estabelecer a área 

de segurança necessária para proteção adequada.  

Resultado:  

Com base nos dados recolhidos e análises realizadas foi sugerido um projeto para adequação do Robô 

conforme a NR12. Foi proposto também que fossem instaladas proteções fixas e moveis, como grades em 

volta do local para impedir que o operador se aproximasse do raio de alcance do robô e da zona de perigo 

demarcada e também a instalação de sensores que identificassem quando a grade fosse aberta, forçando a 

parada do robô, garantindo assim a segurança durante uma manutenção. O período considerado aconselhável 

para implementação das medidas propostas é de um mês. 

Conclusão:  

Conclui-se que com o projeto de adequação do robô Kuka atendendo à NR12, pode-se garantir uma maior 

segurança ao operador e à terceiros que possam estar presentes durante a utilização do equipamento, 

diminuindo a possibilidade de acidentes que poderiam causar danos físicos ou materiais. 
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Introdução:  

O método do DPPH (2,2- Diphenyl-1-picryl-hidrazil) é uma técnica que consiste no sequestro de radicais livres 

e, por meio de parâmetro analítico é realizada a determinação de atividades antioxidantes, principalmente em 

estratos de frutas in natura,. O Cambuci é um fruto do cambucizeiro (Campomanesia phaea (Berg) Landr.) da 

família das mirtáceas, espécie nativa da Mata Atlântica, ocorrendo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais e, muito presente no Vale do Paraíba, atualmente encontra- se em risco de extinção (VALLILO et 

al, 2005). Por meio desse estudo será possível ampliar o conhecimento sobre as espécies nativas brasileiras, 

trazendo para a população o conhecimento de suas riquezas nutricionais e econômicas, (DIAS et al, 2018). 

Diante disso, determinou a curva de calibração pelo método DPPH para os ensaios das atividades antioxidantes e, 

deseja- se realizar a determinação das atividades antioxidantes do fruto Cambuci. 

Metodologia:  

Para a obtenção da curva de calibração, determinou- se teoricamente, a concentração da solução inicial de 80µM 

de DPPH (2,2- Diphenyl-1-picryl-hidrazil) para o preparo de 100 mL de solução total. Em um ambiente escuro e 

apropriado, pesou- se 0,0032g do composto DPPH em balança analítica. Inicialmente, dissolveu- se o composto 

em 1 mL de álcool isopropílico (P. A.) para uma dissolução eficiente e, em seguida, completou- se 99 mL de 

solução de álcool metílico a 99,95% em um balão volumétrico de 100mL e, em seguida, preparou- se soluções 

variando as concentrações entre 80µM e 10µM. As leituras de absorbâncias foram realizadas em tempo real no 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 515 nm (RUFINO et al, 2007). 

Resultado:  

A curva de calibração foi construída com soluções de DPPH variando-se de 80 µM e 10 µM, correspondendo a 8 

(oito) pontos na curva de calibração. O mais importante deste gráfico (Figura 1), é a equação que ele nos fornece, 

pois é a partir da equação que podemos calcular a concentração do que se deseja, neste caso, será a atividade 

antioxidante do fruto Cambuci. O gráfico disponibiliza também o valor de R² que é o coeficiente de 

determinação, o valor obtido foi de R2=0, 9994 e a equação da reta representada por: y=0,0101x-0,005. Um dos 

parâmetros para verificar um bom ajuste dos pontos experimentais é o R2. Quanto mais próximo de 1, significa 

que há uma boa reprodutibilidade da técnica, bem como, no preparo das soluções, das pesagens, das medidas 

volumétricas inerentes a técnica, e além disso, que os equipamentos utilizados estão respondendo bem a essa 

técnica colorimétrica. 

Conclusão:  

A metodologia de sequestro de radicais livres pelo DPPH (2,2- Diphenyl-1-picryl-hidrazil) para a obtenção da 

curva de calibração é o primeiro passo para se determinar a atividade antioxidante do fruto Cambuci. Com base 

nos resultados, pôde-se concluir que a curva de calibração está de forma linear com os pontos obtidos das 

concentrações das soluções analisadas. O coeficiente de determinação apresentou num valor muito próximo de 1, 

indicando que houve um bom ajuste dos dados experimentais. 
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Introdução:  

Com a constante evolução da tecnologia eletrônica digital cresce também a utilização dos 

microcontroladores como gerenciadores na execução de tarefas, tanto na automação industrial quanto na 

domótica (automatização residencial). Automação pode ser definida como o emprego da tecnologia com a 

aplicação de sistemas mecânicos e eletrônicos. O microcontrolador é um componente físico (hardware) onde 

se pode embarcar um software (comumente desenvolvido em linguagem C) para a execução de funções 

específicas e, em sua estrutura interna, apresenta um processador, circuitos de memórias e entradas e saídas 

que podem ser utilizadas para o controle de periféricos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

protótipo que utilizando um microcontrolador seja capaz de efetuar o desligamento do motor de um veículo. 

Metodologia:  

No mercado nacional existe uma grande variedade de microcontroladores capazes de gerenciar e executar 

tarefas ou funções e para o desenvolvimento do protótipo, objeto deste trabalho, fez se necessária a escolha 

de um microcontrolador que apresentasse portas de entrada e saída digital, bem como entradas do tipo 

UART. Após pesquisa optou-se pelo PIC16F877A, um microcontrolador da família PIC que é produzido 

pela Microchip Technology. O PIC 16F877A apresenta suas portas de entrada e saída divididas em grupos 

chamados “ports”, identificados como Port A, Port B, Port C, Port D e Port E, conforme figura abaixo. Para 

a elaboração da placa de circuito que seria embarcada em um veículo fez se necessária a integração de um 

regulador de tensão que foi composto de um regulador LM7805, dois capacitores eletrolíticos e dois 

capacitores cerâmicos, haja vista que o PIC 16F877A trabalha com uma alimentação de 5 V enquanto o 

veículo possui uma alimentação de 12 V. Uma chave eletrônica denominada driver (composta por um relê, 

um transistor, um diodo e dois resistores) também integrou a placa de circuito, com a função de quando 

acionada pelo PIC efetuar o desligamento da bomba de combustível do veículo, cessando o funcionamento 

de seu motor. Integrou-se ainda à placa os pinos de gravação do programa no PIC, um “push botton” para o 

reset, um cristal oscilador, dois capacitores cerâmicos, um diodo, dois resistores, um led indicativo de placa 

energizada e um fusível de proteção. Após a aquisição de todos os componentes, com o auxílio do software 

Proteus foi desenvolvido o design para a elaboração da placa, bem como simulação de testes. Utilizando-se 

do compilador CCS foi desenvolvido o programa que foi embarcado no PIC para o gerenciamento e 

execução de tarefas.  

Resultado:  

Após a elaboração artesanal da placa de circuito foi realizada a soldagem de todos os componentes 

concluindo-se a montagem do protótipo, conforme figura abaixo. Figura 2 - Placa de Circuito integrado 

Iniciando-se assim a fase de testes práticos de bancada, com a utilização de um computador conectado a uma 

das entradas do PIC integrado ao protótipo, e um led conectado a uma saída, ambas pré definidas na 

programação, enviou-se então um comando ao microcontrolador, o qual, após rápido processamento da 

mensagem acionou o driver que fez acender o led, simulando assim o desligamento da bomba de 

combustível de um veículo fazendo cessar o funcionamento de seu motor. Da fase de concepção à 

montagem do protótipo todos os testes foram realizados no laboratório da Faculdade de Tecnologia de 

Taubaté.  

Conclusão:  

Considerando o objetivo inicial do trabalho, ou seja, desenvolvimento de um sistema que utilizando um 

microcontrolador com um programa embarcado em seu processador pudesse, eletronicamente, de forma 

rápida efetuar o bloqueio de um veículo, conclui-se com os resultados obtidos que tanto a metodologia 

utilizada como a seleção dos componentes, construção do protótipo e a realização dos testes foram 

adequados e todo aparato experimental esta em total condições operacionais. 
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Introdução:  

Com as indústrias do mercado atual crescendo a cada dia, o objetivo incessante pela lucratividade faz com 

que as mesma tomem ações em suas operações, sem deixar de fornecer produtos de qualidade, (MOREIRA, 

2012). Todos processos de soldagem são considerados como um método de união de duas ou mais partes 

metálicas com ou sem adição de material usando uma fonte de calor , (MODENESI; MARQUES; SANTOS, 

2012). Segundo FORTES (2004), o processo de soldagem por arco submerso é um processo que utiliza 

arame de adição que fica submersa por uma camada de material granulado mineral denominado fluxo, 

(VEIGA, 2011). Já a soldagem por arame tubular, que seus equipamentos se assemelham com o processo 

MIG/MAG utiliza uma arame com fluxo em sua parte interna, (VEIGA, 2011). Por sua vez, a comparação 

desses dois processos tem por objetivo verificar as vantagens e desvantagens na aplicações.  

Metodologia:  

Desenvolvimento de pesquisa O desenvolvimento de uma pesquisa pode ser estabelecida através de um 

posicionamento procedente e metódico com a função de expor argumentos referentes a investigação do tema 

estabelecido. O inicio de um trabalho científico é dado pelo questionamento de um tema a ser desenvolvido, 

onde será primordial pesquisar e expor conhecimentos suficientes para resolvê-los, porem necessitam de 

organização para serem aplicados (GIL,1991). O evoluir de uma apuração de dados para uma pesquisa 

necessita de variadas fases em seu processo, isso vai desde o inicio na concepção de um tema a ser 

desenvolvido até o relato dos resultados e conclusões de um trabalho finalizado (SILVA,2005). Abordagem 

de pesquisa Já definido o problema a ser trabalhado, a etapa seguinte precisa ser o padrão de pesquisa que 

conduzirá a execução do trabalho. Conforme cada questionamento do tema, a norma de pesquisa pode 

variar, sendo ela exploratória, explicativa, e descritiva (GIL, 1991). Método de pesquisa comparativo Pela 

análise de dois ou mais indivíduos, comparando os mesmos, se determina o método de pesquisa 

comparativo, são eles: gênero, classe, ramo ou fatos para aplicação, cujo o principal objetivo é expor as 

distinções e semelhança entre eles. A utilização desse método pode ser pouco leviano em relação aos outros, 

no entanto, o método desenvolve severo controle em seus resultados, propiciando em um alto grau de 

generalização (GIL, 1987) Finalidade de pesquisa A pesquisa pode transcorrer por compreensão de critério 

intelectual, fundamentada na vontade de aprender pela simples satisfação, ou na instituição de compreender 

para agir.Sendo assim, uma pesquisa pura, para aperfeiçoamento da ciência, buscando expandir os 

conhecimentos científicos com seu propósito e seus afeitos práticos (GIL,1987).  

Resultado:  

Dentre os estudos e pesquisas, há um consenso quando se compara os processos de soldagem por arco 

submerso (SAW) com processo por arame tubular (FCAW), pois leva em consideração quesitos de extrema 

importância, que influenciam efetivamente na execução da solda em termos mais variados na produtividade 

do ramo da metalurgia . Essa pesquisa ainda não foi concluida. 

Conclusão:  

Na questão de produtividade e economia, a quantidade de material depositado no decorrer do processo, 

chamada taxa de deposição não é o quesito determinante quando analisamos produtividade, recomenda-se 

analisar minuciosamente sua particularidades e limitações. Sendo assim, se fazem necessárias cada vez 

análises para consolidação de um determinado processo de soldagem e sua técnicas para ter êxito no 

processo de fabricação requerido.  
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Introdução:  

O processo de evolução do ser humano foi marcado por fatores biológicos, sociais, históricos e psíquicos 

que lhe possibilitaram o desenvolvimento de uma cognição ampla e complexa (memória, pensamento, 

linguagem e inteligência). Esses processos psicológicos superiores e mais complexos permitiram a criação 

de ferramentas (objetos) e a elaboração de ideias (resolução de problemas). Nesse contexto histórico 

destacamos dois elementos, o processo de aprendizagem das capacidades humanas e as ferramentas 

utilizadas para sua consolidação. Tais instrumentos numa relação dialética possibilitaram ao ser humano a 

elaboração de sistemas que aceleram sua capacidade de assimilar e transformar o mundo. Para a 

compreensão de como acontece o desenvolvimento dessa capacidade de assimilação e modificação do 

mundo este trabalho realizou um levantamento bibliográfico de artigos pesquisados no Scielo, analisando 

como as novas tecnologias da comunicação (TIC) influenciaram e podem melhorar o processo de ensino 

aprendizagem no contexto educacional brasileiro tendo como referência a Psicologia Sócio-histórica. 

Metodologia:  

A pesquisa trata de uma revisão integrativa da literatura que permitiu combinar dados da literatura teórica e 

empírica e um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de 

problemas metodológicos gerando um panorama consistente e compreensível de conceitos complexos e 

teorias. Também objetivou traçar uma análise a partir de pesquisas anteriores sobre o tema, tecendo uma 

síntese de múltiplos estudos publicados e possibilitando gerar novos conhecimentos e conclusões gerais a 

respeito da área de estudo aqui realizada. (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; BOTELHO; CUNHA, 

MACEDO, 2011). A pesquisa bibliográfica permite ao investigador uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. (GIL, 2002). A revisão integrativa possui finalidade 

sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema de maneira sistemática. Fornece informações mais 

amplas sobre um assunto/problema, constituindo assim um corpo de conhecimento. Pode-se elaborar uma 

revisão integrativa com diferentes finalidades, tais como a definição de conceitos, revisão de teorias ou 

análise metodológica dos estudos incluídos em um tópico particular (MENDES et al., 2008). A revisão 

integrativa é divide em seis etapas: Primeira, identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 

Segunda, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão que delimitassem a busca dos estudos; 

Terceira, leitura, organização, seleção dos estudos e fichamento dos artigos de acordo com os critérios 

(título, autor, ano de publicação, fonte de publicação, objetivo e área do conhecimento); Quarta, 

categorização e análise (ano de publicação, fonte de publicação, área do conhecimento, procedimentos de 

coleta de dados e métodos de análise dos dados), agrupados em tabelas, expressos em termos quantitativos; 

Quinta e Sexta etapas: análise e interpretação dos resultados e apresentação da revisão do conhecimento. 

Resultado:  

Foram contabilizados 65 artigos, dos quais nove foram selecionados por tratar diretamente do tema em 

questão. Eles foram lidos e analisados de acordo com a temática e a metodologia deste trabalho. A análise 

dos nove artigos mostrou que o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação no campo educacional 

possibilitou a ampliação das estratégias pedagógicas e espaços informatizados nas escolas para melhor 

atender aos alunos no processo ensino e aprendizagem. Constatou-se ainda que para que este processo de 

ensino seja garantido de forma qualitativa é necessário que ocorra também um investimento na formação e 

na capacitação dos professores. Nesse sentido Kenski (2007) e Coll (2010) acreditam na importância da 

incorporação das TIC pela escola para construção de um novo cenário educacional. Para ambos, as novas 

maneiras de agir e pensar das novas gerações influenciaram o futuro das escolas e da educação de um modo 

geral. 
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Conclusão:  

Através das produções científicas sobre papel das Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto 

educacional brasileiro podemos inferir que o desenvolvimento dos projetos políticos pedagógicos para 

inserção das TIC foi sistematizado gradativamente, consolidando-se ao longo do tempo. Nota-se também 

que é necessário ampliar os estudos na área da tecnologia em educação, levando em conta uma visão 

interdisciplinar para que promova a geração de bem-estar para os indivíduos e grupos nas diferentes culturas 

com relação ao domínio da tecnologia e sempre sirva ao fator humano no que diz respeito a toda a sua 

potencialidade biopsicossocial. 
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Introdução:  

O Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) é um compósito filamentoso de finíssimos fios de vidro, 

agregados através de resinas, silicones, fenóis e outros compostos solúveis em solventes orgânicos. Pode ser 

encontrada em diversas formas como malhas, placas, fios pequenos em pequenos pacotes ou lã de vidro. 

Além de ser um material muito versátil que apresenta características importantes tais como reciclagem, 

higiene, alta resistência a agentes químicos, integração de funções, força mecânica, isolador elétrico, 

incombustibilidade, baixa condutividade elétrica, leveza, permeabilidade de dielétricos, dimensões estáveis e 

boa compatibilidade com matrizes orgânicas. Seu uso para a área da construção civil abrange várias 

finalidades como substituição do ferro em concreto armado, isolante térmico, reforço estrutural e 

revestimentos, no uso de construções como pontes. 

Metodologia:  

Este trabalho pode ser classificado como descritivo, visto que descreve a utilização do polímero reforçado 

fibra de vidro (PRFV) na construção civil por meio da construção de uma ponte. O procedimento 

bibliográfico utilizado foi a fonte primaria, através de pesquisas feitas na internet. Obtendo-se uma pesquisa 

aplicada e apresentando resultados qualitativos.  

Resultado:  

Na construção de pontes a fibra de vidro é empregada na construção de arcos juntamente com a fibra de 

carbono. Formam-se tubos com diâmetros de 30cm que foram inflados, dobrados e reforçados com resina 

plástica e logo depois instalados lado a lado e recheados de concreto. A substituição do concreto armado 

pela fibra de vidro e o fato de ser revestido com alguns tipos de resinas apresenta um custo inicial duas vezes 

mais caro. Porém, possui inúmeras vantagens como a resistência a corrosão e a leveza que permite uma 

carga mais elevada de veículos. Logo, a ponte de fibra de vidro é mais econômica visto que apresenta um 

menor custo benefício em transportes, mão de obra e equipamentos, além da maior velocidade na construção 

do projeto devido ao seu fácil manuseio, elevar a durabilidade, aumentar o ciclo de vida e assim reduzir a 

necessidade de reparos constante. 

Conclusão:  

Depois de inúmeras pesquisas, constatou-se que a fibra de vidro é um material altamente durável podendo 

suportar diversas estruturas, como pontes, por mais tempo que outros materiais, como vigas de aço ou de 

concreto. Portanto, o uso da fibra de vidro em substituição do concreto armado, resulta que o revestimento 

com alguns tipos de resinas, eleva seu desempenho mecânico e ocasiona uma maior velocidade na 

construção do projeto devido ao seu fácil manuseio. Além de seu custo-benefício ser mais acessível do que 

outros materiais, pois o ciclo de vida da estrutura aumenta sem a necessidade de reparos constantes. 

Referências:  

CORREIA, João Ribeiro et al. Utilização de perfis pultrudidos de fibra de vidro (GFRP) na construção. 

Disponível em: <http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=583>. Acesso em 

15 set. 2017 CORREIA, Manuel M. et al. Utilização de Polímeros Reforçados com Fibras na Construção de 

Estruturas. Disponível em: <https://www.engenhariacivil.com/polimeros-reforcados-fibras-construcao-

estruturas>. Acesso em 15 set. 2017 FAZFÁCIL. Fibra de vidro – 12 características mais importantes. 

Disponível em: <http://www.fazfacil.com.br/artesanato/fibra-de-vidro/>. Acesso em 21 set. 2017 

FOUNTAIN, Henry. Ponte de fibra de vidro é novidade da engenharia nos EUA. Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/ponte-de-fibra-de-vidro-e-novidade-da-engenharia-nos-

eua,50587eb22b7ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em 19 set. 2017  

  



 

63 

 

CONSULTÓRIO NA RUA: ACESSIBILIDADE À SAÚDE PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA  

ENIC201861745 

 
LETICIA CASTILHO PINTO CRUZ GUILHERME RIBEIRO BAILON SILVA INGRID HEISE ARAÚJO GASPAR 

CAROLINE SOARES E FARIAS  

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO  

 

Introdução:  

A estratégia Consultório na Rua (eCR) foi instituída em 2011 pela Política Nacional de Atenção Básica, 

objetivando oferecer atenção integral à saúde da população em situação de rua, além da equidade em saúde, 

preconizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia é formada por equipes multiprofissionais, em três 

modalidades, desenvolvendo ações de saúde frente às vulnerabilidades dessa população de forma itinerante e, 

quando necessário, em parceria com equipes das Unidades Básicas de Saúde ou de Estratégias de Saúde da 

Família (ESF) do território. Em municípios ou áreas em que não haja equipes da eCR, a atenção deverá ser 

prestada pelas demais modalidades de equipes da Atenção Primária à Saúde, incluindo profissionais de Saúde 

Bucal e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) onde estão concentradas. Este estudo objetivou descrever a 

importancia da eCR para a equidade em saúde da população em situação de rua.  

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica realizada a partir de documentos do Ministério da Saúde (MS) e artigos científicos 

nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre os anos de 

2013 e 2018 , em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando o termo 

“Consultório na rua”. A pesquisa foi realizada no mês de maio de 2018. No total foram encontradas 22 

publicações que, após análise realizada por meio da leitura dos títulos, resumos e trabalhos na íntegra, resultaram 

em 12 manuscritos que atendiam aos critérios de inclusão. Ressalta-se a importância de investimento em 

pesquisas sobre o assunto, pois se trata de uma estratégia de extrema relevância para a população em situação de 

rua do Brasil.  

Resultado:  

A eCR busca atender as singularidades do indivíduo em situação de rua, buscando o estabelecimento de elos de 

ligação entre o serviço de saúde e a população atendida, além da construção de vínculos pela abordagem 

realizada diretamente na rua. Contudo, é preciso negar o modelo de saúde ainda vigente em nosso país que 

estereotipa os sujeitos em situação de rua, precarizando o acolhimento a essa população. Também se observou 

que o processo de exclusão dessa população é muitas vezes reforçado pela burocracia dentro desses serviços e a 

falta de articulação da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Por fim, a eCR utiliza práticas interdisciplinares na 

construção do cuidado, com processos constantes de troca de saberes e técnicas entre os profissionais da equipe.  

Conclusão:  

É inegável a importância da eCR para o acesso à saúde das populações em situação de rua, historicamente 

marcadas por acesso limitado à serviços de saúde e entraves como: exigência de comprovação de residência, 

tratamentos de saúde aplicados a regras que não levam em consideração as condições de vida destes indivíduos e 

o despreparo dos profissionais para o acolhimento a esse grupo. Assim, ainda há muitos pontos a serem 

melhorados dentro da estratégia para que ela seja conhecida, expandida e qualificada dentro do país, a fim de que 

se consiga concretizar a integralidade e equidade no cuidado à saúde.  
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Introdução:  

Possibilitando uma visão integrada do indivíduo/família/comunidade, interligados e influenciando-se, a 

abordagem sistêmica leva a produção de práticas que mudam os sistemas e a maneira de comunicação entre seus 

fundamentos, firmando vínculos entre pessoas e famílias e promovendo, também, o empoderamento das 

comunidades. Objetivo do trabalho foi desenvolver uma análise do Estagio ênfase educacional realizado no 

primeiro semestre deste ano do Curso de Psicologia a partir do relatório deste estágio. Diante desta perspectiva, 

foi elaborado um projeto de intervenção inovador, desenvolvido a partir da importância de uma parceria família – 

escola. Assim, foi proposto um grupo de orientação com pais dos alunos do quinto ano, com o tema Educação de 

filhos, construído a partir de demandas do público alvo e, assim, possibilitando reflexões por meio dos temas 

trazidos. O projeto foi desenvolvido no Curso de Psicologia da Universidade de Taubaté no ano de 2018, como 

parte do estágio obrigatório. 

Metodologia:  

Para a coleta de dados e informações foi necessário o uso de algumas etapas. A primeira delas foi a elaboração 

do projeto de intervenção, o qual foi um grupo de orientação com os pais e/ou cuidadores, com o objetivo de 

ajudar as famílias em uma tarefa difícil: criar e educar os filhos de forma saudável. Os encontros tiveram como 

objetivo criar oportunidades de reflexão sobre diferentes assuntos e, além disso, aconselhar e apoiar os pais nos 

movimentos de mudanças do sistema familiar, para uma melhora de comunicação e relação entre pais e filhos 

(BERTHOUD e COELHO, 2011). O tipo de delineamento foi a pesquisa documental, com o objetivo de reunir 

as informações e dados a partir do relatório deste estágio. O estágio foi realizado entro o período de 06/03/2018 a 

06/06/2018 e foram realizados nove encontros semanais com os pais, com duração de uma hora e meia. 

Resultado:  

Por meio de um inventário aplicado nos encontros, foi possível obter resultados positivos de acordo com as 

questões trazidas no inventário relacionadas a situações vivenciadas no cotidiano de um contexto familiar, 

envolvendo a relação de pais e filhos. Além disso, foi conversado com a professora dos alunos, a qual relatou 

uma resposta positiva em relação ao comportamento e comprometimento na realização das atividades em sala de 

aula. Os próprios participantes do grupo relataram positivamente sobre os encontros, dizendo que tiveram uma 

melhora muito grande no relacionamento e comunicação com os filhos, que aprenderam muitas coisas, inclusive 

ter uma paciência maior em diversas situações e que, além disso, estavam muito felizes em participar desses 

encontros. A partir desses resultados obtidos, foi possível constatar a eficácia do grupo de orientação e, também, 

desmistificar algumas ideias que os próprios funcionários e os pais tinham em relação ao trabalho do psicólogo 

na escola. 

Conclusão:  

Pôde-se considerar que as atividades que envolvem os pais na escola são efetivas, possibilitando um 

desenvolvimento saudável no ambiente familiar. Além disso, a participação dos pais mostrou que quando estão 

comprometidos em atividades escolares de seus filhos, tendem a ter um envolvimento positivo no processo de 

aprendizagem da criança. Outro ponto positivo foi a questão de possibilitar aos pais uma maior reflexão sobre 

temas considerados difíceis por eles a respeito da educação de filhos. Pode-se concluir o quanto é importante a 

realização de grupos de orientação que envolvem escola e família, possibilitando a discussão e reflexão de 

diferentes temas. 
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Introdução:  

O Grafeno é um material composto por uma única camada de átomos de carbono alinhados em uma grade 

com formato hexagonal, o que o torna um material bidimensional. O grafeno tem seu nome derivado do 

grafite, pelo fato de ambos possuírem um alinhamento de átomos igual, porém a principal diferença entre os 

dois é o fato do grafeno ser composto por um pequeno número de camadas atômicas, característica que torna 

o material incrivelmente diferente de sua versão tridimensional por possuir novas propriedades físicas e 

eletrônicas. Por ser um material incrivelmente resistente, maleável, transparente e capaz de conduzir 

eletricidade de uma maneira altamente eficiente, há uma grande utilidade para o grafeno, podendo ainda 

apresentar um forte potencial inovador para organizações que o adotarem.  

Metodologia:  

Para a realização da pesquisa recorreu-se a um levantamento estimado de todas as lâmpadas fluorescentes 

usadas no Campos da Juta (UNITAU), no ano de 2017 . Com base nesse levantamento, concluiu-se que o 

custo destas lâmpadas é de 240 mil reais anuais. Ao todo foram contabilizadas 2.620 lâmpadas, com um 

consumo diário de 16 horas. Para maior eficiência e corte de gastos, a Universidade poderia fazer a 

substituição destas por lâmpadas de grafeno. Por possuir características únicas, o grafeno oferece a 

possibilidade de ser utilizado como uma fonte de geração e armazenamento de energia, permitindo um 

desenvolvimento sustentável e promovendo um ambiente inovador. (João Pedro Magalhães da Rocha - 

2015)  

Resultado:  

Este estudo mostrou que com a implementação das lâmpadas de grafeno, a Universidade de Taubaté passaria 

a gastar 60 mil reais. Tendo assim uma economia de 180 mil reais (240 mil com lâmpadas fluorescentes – 60 

mil com lâmpadas de grafeno). Esta importância poderia ser revertida para outros fins. Outra vantagem desta 

substituição paira sobre o fato de que a lâmpada de grafeno é regulável e fornece luz mais brilhante do que 

os LEDs convencionais, além de utilizar 10% menos energia e durar mais tempo.  

Conclusão:  

Realizando a verificação da proposta, foi possível verificar que em todas as salas analisadas são utilizadas 

lâmpadas fluorescentes; a quantidade e a qualidade das lâmpadas fluorescentes instaladas faz com que o 

consumo de energia na Universidade de Taubaté seja muito alto.Este trabalho vem, desta forma contribuir 

com informações derivadas de pesquisa sobre o consumo de energia, comparando as diferentes tecnologias 

de lâmpadas, assim como propor um novo projeto de iluminação. A utilização de uma tecnologia de maior 

eficiência, como as lâmpadas de LED’s de Grafeno, visa proporcionar conforto e uma melhora do 

rendimento no ambiente acadêmico. 
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Introdução:  

Desde a sua formulação e aplicação, a Estratégia Saúde da Família (ESF) traz o objetivo de ampliar e tornar mais 

eficiente o acesso à Atenção Básica em Saúde (ABS) no Brasil assim como preconizam os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Tais princípios relacionam-se a universalidade, integridade e equidade na assistência a 

saúde, participação social, descentralização da gestão e hierarquização dos níveis de atenção. Dessa forma, 

observou-se a necessidade da criação de ESF Ribeirinhas e Fluviais, direcionadas para o atendimento da 

população ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense, respectivamente, a fim de garantir o 

acesso saúde dessas populações em áreas antes inacessíveis aos serviços tradicionais de saúde. O presente estudo 

objetivou descrever a importância das ESFR e ESFF para o estabelecimento da equidade em saúde da população.  

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, a partir de documentos do Ministério da Saúde (MS) e artigos 

científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre 

2011 e 2018, em português, utilizando o termo: “ Tipos de Estratégia de Saúde da Família”. A investigação foi 

realizada no mês de junho de 2018. No total foram encontradas 11 publicações que, após análise realizada por 

meio da leitura dos títulos, resumos e trabalhos na íntegra, resultaram em oito manuscritos que atendiam aos 

critérios de inclusão e objetivos propostos. Foi observado que nesta base de dados não foram encontrados 

nenhum trabalho utilizando o termo “Estratégia de Saúde da Família Fluvial e Ribeirinha”, o que pressupõe falta 

de conhecimento ou de interesse pela temática. Ressaltando a importância de se investir em pesquisas sobre o 

assunto, pois se trata de um programa de extrema relevância para a população de áreas isoladas das cidades no 

Brasil. 

Resultado:  

As ESFF e ESFR funcionam em embarcações que comportam equipes que atendem a população rural, indígena e 

ribeirinha da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 

parte do Maranhão) e Pantanal Sul Mato-Grossense, compostas de no mínimo um médico, um enfermeiro, um 

técnico de laboratório e um de saúde bucal. Funcionam por 20 dias no mês em navegação no qual oferece 

atendimento direto à população ribeirinha. No restante do mês, a embarcação fica ancorada em solo, para a 

realização de atividades de planejamento e educação junto a outros profissionais. As dificuldades encontradas 

foram a falta de água potável, saneamento básico, materiais necessários ao atendimento e energia elétrica. 

Também se percebe que há um déficit e desvalorização dos profissionais envolvidos o que dificulta a efetiva 

cobertura de atenção à saúde dessas populações. 

Conclusão:  

As ESFR e ESFF possibilitam maior acesso das populações aos serviços de saúde, maior integração e 

entendimento dos programas e da realidade das populações, bem como das diferenças nas regiões que compõe o 

país. Buscam garantir o acesso à saúde dessas regiões antes desprivilegiadas, assegurando o cuidado às suas 

populações como previsto na Política Nacional de Atenção Básica. É possível observar o princípio da equidade 

norteando as ações das ESFR e ESFF ao reconhecer as necessidades de grupos específicos e atuar para reduzir o 

impacto dos determinantes sociais da saúde aos quais estão submetidos.  
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Introdução:  

A busca por melhores resultados e diminuição de custos torna-se cada vez mais uma questão essencial para 

se manter no mercado. Com os conceitos de gerenciamento da qualidade total, todos os setores da empresa 

precisam trabalhar com mais eficiência, em menos tempo, e com menor custo. Dentro deste cenário, o uso 

de ferramentas da qualidade faz-se cada vez mais necessário, com o objetivo de coletar dados de maneira 

eficiente, organizar e apresentar estes dados de forma simples e objetiva para que se possam realizar as 

melhorias necessárias no processo, sendo que as ferramentas da qualidade são capazes de facilitar o trabalho 

da gerência de maneira extremamente eficaz. Este trabalho tem por objetivo apresentar essas ferramentas e 

expor, de maneira clara e objetiva, como estas ferramentas podem ajudar a melhorar o processo de 

manutenção industrial, facilitando o seu gerenciamento. 

Metodologia:  

Esta pesquisa visa estudar as ferramentas disponíveis usadas em um sistema da qualidade e apresentar 

formas para que possam ser empregadas na gerência da manutenção industrial. Tendo em vista esta situação, 

o trabalho se enquadra no perfil exploratório e de pesquisa bibliográfica. Segundo GIL (1996), a pesquisa 

exploratória possibilita tornar o problema mais claro, facilitando sua compreensão e trazendo uma maior 

familiaridade com o mesmo. O planejamento deste tipo de pesquisa é bastante flexível, o que permite se 

levar em conta vários aspectos relativos ao problema estudado. Ainda segundo GIL (1996), a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida seguindo-se uma série de etapas, que são: 1 - Escolha do tema; 2 - 

Levantamento bibliográfico preliminar; 3 - Formulação do problema; 4 - Elaboração do plano provisório de 

assunto; 5 - Busca das fontes; 6 - Leitura do material; 7 - Fichamento; 8 - Organização lógica do assunto; e 9 

- Redação do texto. Estas etapas não devem ser vistas como uma regra rigorosa a ser seguida, mas como um 

simples roteiro que foi elaborado não só por GIL(1996), mas, também, por outros autores da área. A 

pesquisa em questão seguiu a linha apresentada anteriormente, onde se realizou um estudo bibliográfico, 

buscando autores conhecidos e trabalhos importantes realizados na área, após o estudo foram levantados os 

assuntos mais relevantes e, desta forma, tornou-se possível elaborar os textos presentes neste trabalho. 

Resultado:  

Como resultado deste trabalho tem-se que as ferramentas da qualidade são capazes de trazer uma grande 

diferença para o processo de manutenção dentro da indústria, não só na parte organizacional, mas também 

nas atividades diárias e no planejamento de trabalhos futuros. Com o uso adequado destas ferramentas pode-

se chegar a grandes resultados em pouco tempo, além de trazer significativa economia para o processo. 

Desta forma, estas ferramentas tornam o processo mais simples e fácil de ser organizado, por meio do uso de 

fluxogramas, tabelas, gráficos e análises de dados. A aplicação adequada das ferramentas da qualidade 

trazem resultados como a redução da ordem de 30% do tempo de planejamento das atividades de 

manutenção, bem como redução do tempo de máquina parada por atividades de manutenção em torno de 

40%, somente considerando-se os ganhos com melhor rastreabilidade de peças, componentes e ferramentas. 

Conclusão:  

Ao se realizar este trabalho, pode-se concluir que a manutenção industrial necessita ser avaliada sob uma 

ótica diferenciada, que lhe confira maior importância, sendo que a velha visão de “ser um mal necessário”, 

não pode mais existir. Os conceitos de Sistema de Gestão Integrada, de Qualidade Total e da própria ISO 

9001 demandam uma qualidade intrínseca de manutenção. Tendo em vista este cenário, percebe-se a 

importância do uso correto das ferramentas da qualidade como suporte para se garantir os resultados 

positivos de todo o processo de manutenção. 

 

 



 

68 

 

Referências:  

FERNANDES, Waldir A. O movimento da qualidade no Brasil. 1ª edição. São Paulo: Essential Idea, 2011 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. KARDEC, A.; NASCIF 

J. Manutenção: função estratégica. 3ª edição. Rio de Janeiro: Qualitymark: Petrobrás, 2009. LONGO, Rose 

M. J. A revolução da qualidade total: histórico e modelo gerencial. Ipea, 1998 OAKLAND, John S. 

Gerenciamento da qualidade total. 1ª edição. São Paulo: Nobel, 1994. XENOS, H. G. Gerenciando a 

Manutenção Produtiva. 1ª edição. Rio de Janeiro: INDG, 1998. 

  



 

69 

 

DIETAS DA MODA ADOTADAS POR PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA  

ENIC201869292 

 
LAIS MARIA GUIZELLI MORAIS CAMILA PAMELA DA SILVA GERONIMO  

Orientador(a): JAQUELINE GIRNOS SONATI  

 

Introdução:  

Com o decorrer dos anos, aumenta o número de pessoas com sobrepeso e obesidade. É sabido que a redução 

na ingestão calórica associado com o aumento do gasto energético devido à prática regular de exercícios 

físicos é a melhor alternativa para a perda de peso. No intuito de reduzir o peso de forma rápida, e visando 

basicamente a estética, muitas pessoas recorrem a dietas da moda como exemplo, dietas low carb, 

cetogênica, hiperproteica e o jejum intermitente. O presente estudo tem como objetivo avaliar se praticantes 

de atividades físicas costumam seguir dietas da moda e qual seria a origem da prescrição dessa dieta, se foi 

orientada por algum profissional da área da saúde ou não. 

Metodologia:  

Essa pesquisa foi realizada com praticantes de atividade física do município de Taubaté – São Paulo. O 

estudo é transversal, observacional, quantitativo e com amostra por conveniência. Foram utilizados 

questionários da ABEP (classe social), escala de conhecimento nutricional, e questionário para 

caracterização das dietas adotadas e origem da prescrição. Os questionários foram distribuídos durante um 

encontro ciclístico. Os participantes puderam preencher no momento do recebimento ou levar para casa, 

preencher e entregar após uma semana. Participantes de outras modalidades de atividade física também 

foram abordados. Os critérios de inclusão foram ter idade entre 20 e 60 anos, de ambos os sexos e estarem 

inseridos na prática de atividade física ao ar livre. Os dados foram analisados pelos softwares Excell e 

Bioestat, conforme normas e procedimentos estatísticos. 

Resultado:  

Os resultados apresentados são parciais, visto que os dados ainda estão sendo coletados. Até o momento a 

nossa amostra consta com 20 voluntários que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo 

11 (55%) mulheres e 9 (45%) homens. Quanto ao estado nutricional desses indivíduos, a maioria encontra-

se eutrófico (71%). A amostra de participantes variou de 32 a 58 anos, sendo que a idade média é de 43 

anos. Foi relatado que 9 (45%) dos participantes já seguiram dietas da moda, e a mais utilizada foi a low 

carb, relatada por 42% dos participantes. Segundo a escala de conhecimento nutricional a maioria dos 

participantes tinha um conhecimento moderado (65%) sobre nutrição. Quanto ao nível socioeconômico da 

amostra, a maior parte dos participantes (38%) foi classificada como classe A. 

Conclusão:  

Com a analise dos dados foi possível observar que praticantes de atividades físicas costumam se preocupar 

mais com a saúde e consequentemente com a alimentação. A maioria relatou seguir dietas da moda e que 

elas podem prejudicar a saúde. Também foi observado que quase 100% dos voluntários confirmaram não 

receberem acompanhamento do nutricionista. Portanto, os resultados mostram que para esse grupo, não 

bastou ter o conhecimento sobre os malefícios da dieta de moda para buscarem orientação com o 

nutricionista. 
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Introdução:  

O leite materno (LM) é amplamente reconhecido como o melhor alimento para a criança, protegendo-a contra 

infecções e alergias, contribuindo para o adequado estado emocional e psicológico da mãe e do bebê. Este deve 

ser exclusivo até os seis meses de vida, podendo se estender por dois anos ou mais, em associação com a 

alimentação complementar. O leite humano é composto por nutrientes e componentes que agem na defesa do 

organismo da criança, como imunoglobulinas, fatores anti-inflamatórios e imunoestimuladores, essenciais para o 

início de uma vida saudável. Durante o primeiro ano do lactente, este se torna o meio mais eficiente para o 

adequado desenvolvimento nutricional e imunológico. Campanhas e ações em Saúde Pública que incentivam o 

aleitamento materno (AM) devem ser continuamente desenvolvidas e estimuladas, considerando todos os 

benefícios que o mesmo proporciona. O atual estudo objetivou relatar a importância do AM e os elementos 

protetores do LM. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério da 

Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), publicados no período de 2013 a 2018, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na 

íntegra, utilizando os termos: “aleitamento materno” e “leite humano”. A investigação foi realizada no mês de 

maio de 2018. No total foram encontradas 43 publicações. Após a leitura dos resumos, foram selecionados 

apenas os estudos que tinham como principal tema os benefícios do AM associados a composição do leite 

humano e a partir deles foram colhidas informações a fim de compreender melhor o assunto. 

Resultado:  

O AM protege contra infecções gastrointestinais através dos linfócitos T e B, células reativas aos microrganismos 

que invadem esse trato. Também é fator de proteção contra as infecções respiratórias, no qual a IgA secretora 

desempenha papel fundamental, pois tem como principal ação a ligação de microrganismos e macromoléculas, 

impedindo sua aderência às superfícies mucosas, prevenindo o contato de patógenos com o epitélio do bebê. A 

produção de anticorpos da mãe é específica para proteger a criança contra patógenos adquiridos. Durante a 

amamentação, há troca da microbiota salivar do bebê com a mãe, estimulando a produção de novos anticorpos 

que serão transferidos ao lactente nas próximas mamadas. O LM possui componentes básicos como proteínas, 

carboidratos e lipídios que continuam nutrindo e protegendo a criança por um tempo prolongado, já que no 

segundo ano de vida ainda continua sendo fonte de vitamina C, vitamina A, proteína e energia.  

Conclusão:  

O AM é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança constituindo a mais 

sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. O AM exclusivo até o sexto 

mês de vida deve ser estimulado, já que o lactente é imunologicamente imaturo nessa fase. Ações de promoção 

ao AM se fazem necessárias, utilizando os instrumentos disponíveis na Rede de Atenção à Saúde, como bancos 

de leite humano, iniciativa hospital amigo da criança, método canguru, estratégia de apoio á mulher trabalhadora 

que amamenta (salas de apoio) além das leis trabalhistas vigentes em nosso país. 
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Introdução:  

A Engenharia Elétrica é o campo da engenharia que abrange, entre outras coisas, todo o processo de 

produção de energia elétrica, desde sua geração até sua distribuição. A eletricidade, por sua vez, é 

transmitida por meio de redes de transmissão, as quais utilizam fios condutores, geralmente feitos de cobre, 

tendo em vista que esse metal apresenta características favoráveis para essa aplicação. No campo da 

eletrônica, o silício ganha destaque, uma vez que suas vantagens contribuem para a produção de 

equipamentos semicondutores. No entanto, cada vez mais se torna necessário desenvolver novas tecnologias 

a fim de suprir possíveis desvantagens referentes a materiais já usados. Foi assim que os nanotubos de 

carbono começaram a ser utilizados, pois apresentam propriedades excepcionais, sendo que muitas delas 

ultrapassam as de qualquer outro material já empregado. Dessa forma, através de análises podem-se 

comparar esses materiais, evidenciando suas respectivas vantagens, desvantagens, propriedades e aplicações. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada para desenvolver o artigo apresentado foi a analítica, que consiste em um grupo de 

técnicas para analisar dados qualitativos, ou seja, determinada característica. Assim, foram analisados 

artigos científicos e notícias referentes ao assunto para compor o presente estudo. Segundo Thomas e Nelson 

(2002, p.37), a pesquisa analítica se divide em quatro tipos, sendo eles o histórico, o filosófico, o de revisão 

e o de síntese de pesquisas. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi aplicada a metodologia analítica dos 

tipos histórico, de revisão e de síntese de pesquisas. Com o objetivo de analisar e comparar os nanotubos de 

carbono com elementos utilizados na Engenharia Elétrica, sendo eles o cobre e o silício, no que diz respeito 

às vantagens que eles podem trazer, bem como os benefícios e a eficiência oferecidos pelos mesmos, 

realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os nanotubos de carbono e sobre o cobre e o silício, destacando 

vantagens, desvantagens, aplicações e propriedades desses materiais. Desse modo, usaram-se artigos 

científicos baseados em teorias de físicos, químicos, matemáticos, engenheiros ou estudiosos. Além disso, 

foram acessados sites da Internet para coletar informações necessárias referentes aos assuntos pesquisados. 

Por fim, os dados extraídos a partir da pesquisa foram anexados a uma tabela feita pelos próprios autores 

desse artigo, a fim de apresentar os resultados obtidos de forma mais simplificada, objetiva e de fácil 

entendimento. 

Resultado:  

As propriedades excepcionais dos nanotubos de carbono, como baixa densidade, dimensão nanométrica, 

grande dureza, resistência à corrosão, composto mais rígido, flexível e resistente à tensão já produzido, 

garantem sua maior eficácia quando comparados a materiais já utilizados pela Engenharia Elétrica. Dessa 

forma, se esse material substituir o cobre e o silício, as redes de transmissão e os transistores serão mais 

eficientes, resultando, por exemplo, em um aumento tanto no tempo de duração da bateria de aparelhos 

portáteis quanto na capacidade de transmissão de dados. Em contrapartida, os NTC exigem um trabalho 

minucioso, cuja finalidade é deixá-los puros, ou seja, livre de impurezas metálicas, as quais interferem nas 

suas propriedades semicondutoras. A necessidade de desenvolver um trabalho para purificá-los contribui 

para a elevação do custo final. Além disso, por serem produzidos em laboratório, tem-se uma dificuldade em 

fabricá-los em larga escala, sendo que isso é indispensável para atingir o uso industrial. 

Conclusão:  

Os nanotubos de carbono são uma opção favorável no que tange a substituição do cobre e do silício que, 

embora apresentem propriedades positivas, não alcançam a extrema eficiência dos NTC, os quais abrangem 

maior quantidade de aplicações na Engenharia Elétrica. Seu uso exclui a necessidade de exercer a 

mineração, uma vez que podem ser produzidos em laboratório, permite reduzir o tamanho de aparelhos 

eletrônicos e aumentar sua eficiência. Dessa forma, pesquisadores continuam desenvolvendo estudos a fim 

de aprimorar a produção dos NTC, para que atinja escala industrial e para que seja gerado em fibras longas.  
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Introdução:  

O Programa Bolsa Família (PBF) criado em 2003, surgiu a fim de reduzir as desigualdades sociais existentes 

no Brasil por meio da distribuição direta de renda. Atende a 13,9 milhões de famílias em situação de pobreza 

(renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa) e extrema pobreza (renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00 por 

pessoa e que tenham em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos) através do 

recebimento de um benefício financeiro associado ao cumprimento de alguns compromissos 

(condicionalidades) e acesso à direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social, 

almejando a diminuição da situação de vulnerabilidade em que se encontram. Este estudo objetivou 

descrever a importância do PBF em relação à saúde dos usuários.  

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

do Desenvolvimento Social e artigos científicos nacionais que estivessem disponíveis gratuitamente na base 

de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de 2015 a 2018 utilizando os 

termos “Programa Bolsa Família” e “Saúde”. A investigação foi realizada no mês de maio de 2018. No total 

foram encontrados 38 artigos relacionados a temática, dos quais foram selecionados apenas três que 

correlacionavam o programa à saúde dos beneficiários. 

Resultado:  

O PBF é um instrumento fundamental para o acesso das famílias à educação e à saúde, por intermédio de 

condicionalidades que não visam a punição senão o incentivo às famílias beneficiárias a saírem do ciclo da 

pobreza e para que no futuro consigam ascender através de melhores condições de trabalho. No campo da 

educação, é necessário frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e 

de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos. As condicionalidades de saúde consistem na participação em 

atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável 

(no caso de nutrizes); no comparecimento às consultas de pré-natal; em manter em dia o cartão de vacinação 

das crianças de 0 a 7 anos e no acompanhamento de mulheres na faixa de 14 a 44 anos. Ações, em grande 

parte realizadas pela Atenção Primária à Saúde (APS). 

Conclusão:  

O PBF é fundamental para as famílias beneficiadas, pois favorece a segurança alimentar e nutricional, 

contribuindo para que o Brasil saísse do Mapa Mundial da Fome da ONU. Favorece a economia local, já que 

o dinheiro repassado fica no município, gerando trabalho e renda. Na saúde, o programa contribuiu com o 

aumento de 50% no número de consultas de pré-natal, diminuição de 14% no índice de prematuridade e 

99,1% das crianças estão vacinadas. Soma-se á isso, o fato de que as mulheres são titulares de 93% dos 

cartões, conferindo autonomia e rompendo com situações de opressão. 
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Introdução:  

O espaço escolar é de grande importância no desenvolvimento humano da criança, já que é o primeiro 

ambiente em que ela tem contato efetivo com o outro e interação com o ambiente construído. Os espaços 

escolares devem proporcionar à criança estímulos de aprendizagem e de desenvolvimento para que ela 

busque interação, investigação e torne o aprendizado mais dinâmico, além da realização de atividades 

pedagógicas lúdicas. Devem proporcionar à criança oportunidade para o movimento e para sua exploração, 

como também, que a escola seja um convívio com a comunidade local. Sabe-se que o Edifício escolar se 

mantem o mesmo desde séculos atrás, de modo tradicional e ultrapassado, com espaços definidos e rígidos. 

Com o aparecimento da tecnologia e a constante evolução, surgiu a preocupação em se projetar um edifício 

escolar que atenda as variedades de métodos de ensino, que proporcione conforto, segurança, acessibilidade 

e bem estar aos usuários e comunidade.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho contemplará uma pesquisa qualitativa, pois 

estudará e coletará dados sobre os edifícios escolares, buscando compreender e interpretar a relação entre as 

crianças com o ambiente escolar. Será feito uma pesquisa exploratória para que haja levantamentos de 

referências e informações sobre as tipologias pedagógicas através de entrevistas com alunos e professores 

pré-escolas, para realizar o desenvolvimento do projeto de uma escola pública de qualidade. Para auxiliar na 

análise, realizou-se uma pesquisa descritiva para identificar e descrever as características do espaço escolar, 

com a finalidade de entender o espaço educacional e como os usuários podem usufruir deste. Através dos 

estudos de caso foi possível estudar os espaços escolares, observar o uso e atividades realizadas, tornando 

possível a criação de um programa de necessidades que atendesse ao método escolhido.  

Resultado:  

O resultado principal deste trabalho é desenvolver uma reflexão crítica à estrutura escolar tradicional e desta 

forma, demonstrar em um projeto de uma edificação pré-escolar pública, que se baseie no método 

pedagógico Montessori. Para serem alcançados os resultados desejados nesse trabalho, é necessário estudar 

e compreender a evolução das escolas e o método pedagógico escolhido.  

Conclusão:  

A partir do estudo realizado no presente trabalho, foi possível concluir que a qualidade da arquitetura nas 

escolas interfere na qualidade de ensino, como também no comportamento e convívio dos usuários do 

edifício, sendo importante pensar em modelos que diferenciem do padrão e que haja relação com os métodos 

pedagógicos. Sendo assim, o projeto de uma Escola Municipal de Ensino Montessori propõe romper com a 

estrutura tradicional encontrada no Brasil, criando ambientes que estimulem o desenvolvimento, de modo 

que traga segurança, conforto e um ambiente prazeroso para os alunos.  
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Introdução:  

O presente trabalho desenvolvido no primeiro semestre de 2018 faz parte trabalho de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Taubaté, elaborado sob orientação da Profª. Me. Juliana da 

Camara Abitante. Este trabalho tem o interesse em estudar e fazer um projeto paisagístico para o Parque 

Municipal de Itajubá que sofre com a falta de equipamentos, que supram as necessidades das pessoas, assim 

como a total falta de paisagismo que dificulta a permanência nos horários onde o sol está forte. Diante disto, 

o projeto paisagístico que será proposto, traria mais benefícios para as próprias pessoas e para a cidade, e 

uma melhor utilização do espaço e resgatando o rio, além de propor soluções paisagísticas que promovam as 

relações sistêmicas: históricas, sociais e ambientais, inclusive as que envolvem dimensões subjetivas, como 

a interação afetiva entre ambiente natural e humano.  

Metodologia:  

Essa pesquisa possui uma abordagem qualitativa e será dividida em quatro etapas: A primeira etapa 

caracteriza por ser uma etapa teórico-conceitual, onde será elaborado um referencial teórico desenvolvido 

através de uma pesquisa bibliográfica sobre as temáticas chaves, que servirão como base para as propostas 

do projeto. A segunda parte se desenvolve a partir de análises de estudo de caso, de parques que possuem 

uma situação semelhante ao do projeto. A terceira etapa, trata da caracterização da área de estudo, através de 

uma pesquisa documental. Essa fase é caracterizada pelo reconhecimento, análise e diagnóstico, onde a 

coleta de informações se dá através da análise do plano diretor de Itajubá; Google Earth para análises visuais 

do parque; dados do IBGE; cadastral do mapa da cidade de Itajubá; visitas in loco para registros fotográficos 

e observação sistemática para entender melhor o funcionamento do parque. A quarta e última etapa, trata-se 

das propostas de intervenção e o programa para o projeto de paisagismo do Parque Municipal de Itajubá  

Resultado:  

A melhor entendimento do tema foi feito uma pesquisa bibliográfica sobre: espaços públicos, parques 

urbanos, paisagismo, paisagem, a questão da urbanização e seus impactos no meio ambiente, urbanismo 

biofílico e tipologias de drenagem da água e escoamento pluvial, e também foi produzido mapas temáticos 

dos estudos de caso analisados, para melhor entender o funcionamento, as estratégias e soluções utilizadas 

em outros projetos. Após a coleta de dados de campo com visitas in loco para entender a dinâmica do 

parque, como são os usos em horários diferentes, e a diversidade de pessoas e atividades desenvolvidas, 

foram criados mapas de uso do solo, de acessos e mobilidade, de áreas e de usos, para assim identificar 

problemas e potencialidades do local. Tendo em conta toda a informação recolhida nas etapas anteriores e 

dos mapas temáticos criados, foram criadas propostas de intervenção para o parque.  

Conclusão:  

Conclui-se este trabalho tem como objetivo servir também como base para futuros projetos na cidade. Trata-

se, de um ponto de partida para aprofundar temas necessários à total implementação de propostas de modo a 

melhorar a qualidade de vida da população e da biodiversidade na área urbana. Ou seja, não é um projeto de 

importância somente de escala do terreno, mas sim de importância para cidade.  
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Introdução:  

Dada a existência de esforços interdisciplinares fomentada por críticas internas ao campo econômico sobre a 

premissa de racionalidade humana e a falta de precisão na previsão de eventos econômicos, pesquisas em 

Economia Comportamental dentro da Análise do Comportamento tendem a versar sobre elasticidade de 

demanda, curvas de desconto, modelos abertos ou fechados e substituição entre diferentes bens aos quais cada 

indivíduo, de modo individual, baseia suas escolhas de acordo com a utilidade da qual o bem adquirido 

proporciona. Assim sendo, o objetivo desta pesquisa é expor algumas ideias econômicas que se mostram 

historicamente relevantes para a economia, sugerindo alguns paralelos com conceitos analítico-comportamentais 

cujo público alvo dos estudos feitos foram jovens e idosos a fim de compreender como as pesquisas de hábitos de 

consumo, por exemplo, podem ajudar nessa tarefa para identificar padrões nas pessoas e na forma como tomam 

decisões de compra e de consumo de produtos.  

Metodologia:  

O estudo das escolhas entre dois ou mais bens (sendo este método de mensuração avaliativo uma das medidas de 

aplicação utilizadas no decorrer dos estudos) formulou-se a partir da noção de que a escolha por um bem não 

seria apenas controlada unicamente por seu efeito reforçador ao sujeito, mas também pelo efeito que a 

disponibilidade de mais de um tipo de bem pode produzir sobre as escolhas e suas consequências impactantes no 

ciclo econômico, podendo esta interação ser de substituição ou de complementaridade. A escolha entre dois bens 

substitutos implica na obtenção de um bem de forma dificultada, fazendo com que o indivíduo prontamente 

aumente a escolha do outro bem, escolha da qual muitos idosos tendem a optar em seus processos de tomada de 

decisão diários. Foram utilizadas adoções de métodos quantitativos, avaliativos e mensuráveis acerca das noções 

empíricas com o público ancião em se tratando de como estes se deixam afetar pelos comportamentos dos outros, 

Identificação do perfil socioeconômico dos consumidores, o contexto no qual a tomada de decisão está inserida, 

os pontos de referência no quesito dos ganhos e perdas com suas decisões e, por fim, a forma pela qual uma 

escolha é apresentada a este público. Trata-se, assim, de um projeto que questiona alguns pontos centrais da 

teoria econômica tradicional, que considera que os indivíduos escolhem sempre ações que maximizam sua 

utilidade e bem-estar, satisfazendo preferências consistentes (transitividade, completude, reflexividade). 

Resultado:  

Uma vez analisadas as condições, premissas e vertentes avaliadas e estudadas anteriormente, é possível obter 

resultados por parte dos estudos feitos com o público ancião de que estes influenciam, de certa forma, no 

processo produtivo empresarial partindo do princípio de que muitos deles baseiam suas decisões mais pelo desejo 

do que pela necessidade, sendo este fato bastante explorado pelos bons vendedores em seus clientes na compra 

de bens e serviços. A partir de uma pesquisa exploratória e descritiva, os resultados obtidos confirmaram que os 

consumidores não são totalmente racionais e que são influenciados por fatores comportamentais razão pela qual 

deve-se priorizar, deste modo, uma educação financeira a ser proporcionada a população por parte do Estado, 

orientando nas políticas públicas, órgãos reguladores e instituições financeiras.  

Conclusão:  

Pela percepção dos aspectos analisados e expostos, conclui-se que a ideia da necessidade de ser realizada uma 

mensuração da vida parece repugnante para muitos, mas é absolutamente essencial para serem decididas quais 

políticas públicas merecem ser implementadas quer seja pelo valor da vida, que é finita, ou pelo processo de 

tomada de decisão na qual nos encontramos cotidianamente. A Economia Comportamental, portanto, contrapõe a 

afirmação de que um fator não influencia o pensamento de uma pessoa racional, proporcionando, desta forma, 

“insights” que permitam expandir a análise antitruste da difícil tarefa de analisar os “trade-off” entre adotar 

suposições tradicionais simplificadas. 
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Introdução:  

A doença periodontal é considerada uma patologia bucal crônica muito frequente na população mundial. O 

microrganismo Aggregatibacter actinomycetemcomitans é considerado um importante periodontopatógeno, 

pois sua presença tem sido encontrada com maior prevalência em indivíduos portadores de periodontite 

agressiva, porém também é encontrado na periodontite crônica, mesmo que em menores proporções. Um 

programa bem conduzido de terapia de manutenção periodontal (TMP), pode reduzir de maneira substancial 

a recorrência das periodontites, bem como minimizar a perda dental. Pelas características do estudo aqui 

proposto destaca-se que durante todo o período de monitoramento em TMP (cinco anos de 

acompanhamento), os indivíduos em diferentes intervalos de re-chamadas para manutenção periodontal 

foram classificados em cooperadores regulares (com até 6 meses de intervalos entre as re-chamadas) e 

cooperadores irregulares (até 15 meses). Objetivo Avaliar a prevalência da cepa de máxima leucotoxicidade 

(JP2) de A. actinomycetemcomitans em indivíduos participantes de TMP regulares e irregulares, 

acompanhados por seis anos.  

Metodologia:  

De um estudo de coorte prospectivo de 6 anos com 184 indivíduos em TMP, 56 foram determinados como 

elegíveis. Deste total, 28 Cooperadores Regulares (RC) foram selecionados aleatoriamente e pareados por 

idade, gênero e Nº de visitas em TMP com 28 Cooperadores Irregulares (IC). Exame periodontal completo e 

amostras microbiológicas foram obtidas 5 vezes: T1 (antes da APT), T2 (após a APT), T3 (2 anos), T4 (4 

anos) e T5 (6 anos). A identificação bacteriana foi realizada através de reação em cadeia da polimerase 

convencional. 

Resultado:  

De 280 amostras, 28 positivas para A. actinomycetemcomitans, sendo 16 do ao grupo CR e 12 do grupo CI. 

Das 28 amostras positivas para, 19 foram positivas para JP2. O grupo CR teve maior prevalência de JP2 com 

10 amostras positivas e o grupo CI 9 amostras positivas. Em relação aos tempos de coletas microbianas, 

houve uma maior prevalência no tempo 1 para o grupo CR, diminuindo a partir do tempo 2. Para o grupo CI, 

a maior prevalência foi no tempo 3, porém o tempo 5 onde obteve menor prevalência, possuindo menor 

quantidade de participantes com a presença de A. actinomycetemcomitans. Quanto a presença do clone JP2, 

os tempos 1, 2, 3 e 4 se manteve igual para ambos os grupos, apenas no tempo 5 houve diferença entre os 

grupo, no qual só há presença do clone JP2 nas amostras dos indivíduos do grupo CR. 

Conclusão:  

Conclui-se que a presença da bactéria na cavidade bucal vai depender da microbiota de cada indivíduo em 

particular, independente das visitas em TMP serem regulares ou irregulares, pois são poucas as pessoas que 

possuem A. actinomycetemcomitans, logo, poucos participantes possuem o clone JP2. 
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Introdução:  

Os serviços de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) são importantes marcadores de qualidade de saúde da 

população, por meio da articulação e integração dos equipamentos de saúde, amplificação do acesso humanizado 

e integralidade no atendimento do paciente em situação de urgência e emergência. Atualmente, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é o principal componente móvel da Rede de Atenção às Urgências 

(RAU), visando diminuir o número de óbitos, as sequelas causadas pela demora no atendimento e o tempo de 

internação hospitalar. A iniciativa teve como objetivo acolher os pedidos de ajuda médica de cidadãos 

acometidos por agravos agudos a sua saúde de diversas naturezas. O SAMU é o principal programa dentro da 

RAU preconizado pelo Ministério da Saúde no contexto das Redes de Atenção à Saúde (RAS). O presente estudo 

objetivou descrever a importância do SAMU para o atendimento da saúde da população. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério da 

Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), publicados no período de 2012 a 2018, coleções do Brasil, em português, que estivessem gratuitamente 

disponíveis na íntegra, utilizando o termo “SAMU”. Encontradas 37 publicações o que demonstra importância da 

temática por parte dos pesquisadores em território nacional. A partir desses estudos coletaram-se informações a 

respeito do histórico do programa, objetivo, público-alvo e benefícios aos sujeitos atendidos dentro da RAU. A 

investigação foi realizada no mês de Maio de 2018. 

Resultado:  

O SAMU foi proposto para responder a uma lacuna assistencial, a urgência pré-hospitalar, contribuindo para o 

atendimento integral às urgências. Trata-se de um recurso estrutural facilitador para a RAS. Contudo, é 

necessário que o SAMU não seja um serviço que compense os vazios estruturais da RAS, não pode ser eleito 

como “porta de entrada do sistema”. A atenção básica deve ser a porta de entrada presumida do sistema, sendo 

local no qual o paciente deve ser conhecido e atendido na maioria das suas necessidades em saúde. O aumento do 

número de acidentes, da violência urbana e insuficiente estruturação da rede são fatores que têm contribuído para 

a sobrecarga desses serviços disponibilizados para o atendimento da população, o que tem justificado iniciativas 

e investimentos do Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios 

visando estruturar, organizar, assegurar e qualificar a atenção às urgências e emergências. 

Conclusão:  

O APH desempenha importante papel na qualidade da assistência oferecida a população. É preciso reconhecer 

que o sistema brasileiro de atendimento às urgências e emergências ainda está em construção e o eixo de partida 

para a organização é o diagnóstico das necessidades da população, baseado em indicadores de saúde e dados de 

morbidade e mortalidade de uma determinada área geográfica. O SAMU funciona como um importante marcador 

da qualidade da saúde. No entanto, ainda são necessários esforços para a promoção em saúde e cidadania, e 

consequente redução o número casos de atendimento por SAMU por causas evitáveis. 
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Introdução:  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que são integralidade, universalidade e equidade. Dentro da ESF, a Visita 

Domiciliar (VD) funciona como tecnologia de interação no cuidado da saúde, sendo apontada como importante 

veículo de assistência à saúde presente na sociedade, possibilitando a concretização da integralidade, 

acessibilidade e a interação entre o profissional e o usuário/família. Essa tecnologia busca compreensão da 

dinâmica familiar fora do meio ambulatorial, possibilitando ao profissional estreitamento de vínculos para a 

elaboração de um melhor plano terapêutico singular. Esse estudo tem como objetivo apresentar do ponto de vista 

acadêmico a experiência em uma VD. 

Metodologia:  

Estudo descritivo realizado a partir de uma experiência de acadêmicos do quinto ano de Medicina da 

Universidade de Taubaté, estagiando em unidades de ESF de uma cidade do Vale do Paraíba, nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2018. Essa atividade fez parte da disciplina de Saúde Coletiva, onde os alunos observaram 

a rotina das equipes de saúde e participaram de VD com agentes comunitários e preceptora da disciplina. Foram 

coletados dados pessoais de uma família para correlação com conteúdos vistos durante a disciplina. A revisão de 

literatura foi realizada em documentos do Ministério da Saúde e artigos científicos nacionais extraídos da base de 

dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados entre os anos de 2008 e 2018, no idioma 

português, que estavam disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjunta os descritores “Estratégia de Saúde 

da Família” e “Visita domiciliar”. A investigação foi realizada no mês de fevereiro de 2018. No total foram 

encontradas 30 publicações que após análise realizada por meio da leitura dos títulos e resumos, resultaram em 

11 artigos que atendiam o objetivo proposto. 

Resultado:  

Pode- se compreender a importância da VD na promoção de saúde, já que as relações familiares são influências 

no processo de doença do indivíduo. Com a compreensão dos determinantes sociais é possível analisar o usuário 

integralmente e criar uma relação de confiança para atingir o objetivo terapêutico adequado. A presença do 

profissional dentro do ambiente familiar permite que haja uma melhor relação interpessoal e acolhimento visando 

ações preventivas, curativas de promoção e de reabilitação dos pacientes. A VD permitiu aos alunos a aplicação 

dos conhecimentos obtidos na disciplina de Saúde Coletiva e demais áreas do curso médico.  

Conclusão:  

A VD é uma importante ferramenta de auxilio da atenção básica de saúde que permite conhecimento da realidade 

de cada individuo a fim de facilitar o acesso à saúde dos usuários com fortalecimento da relação médico-

paciente. É possível também promover educação sobre prevenção e cuidados. A participação de estudantes nessa 

prática é essencial, pois proporciona uma visão ampliada sobre saúde fora do meio hospitalar, além de uma 

formação médica humanizada.  
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Introdução:  

Em 1992, a II Conferência Nacional de Saúde Mental ressaltou a importância da implementação dos então 

chamados “lares abrigados” para a reestruturação da assistência em saúde mental no País. Cidades como 

Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Rio de Janeiro e Porto Alegre obtiveram êxito na reinserção dos pacientes 

na comunidade, alavancado a elaboração da Portaria n.º 106/2000 do Ministério da Saúde (MS), 

introduzindo o Serviço Residencial Terapêutico (SRT) no âmbito do Sistema Único de Saúde. O SRT são 

casas localizadas em bairros comuns, no qual residem de uma a oito pessoas portadoras de transtornos 

mentais graves, institucionalizadas ou não, com interrupção de vínculos familiares. Os residentes têm auxílio 

de um profissional membro de uma unidade de Estratégia de Saúde da Família do território ou do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS). Este estudo objetivou descrever os benefícios do SRT para o processo de 

desinstitucionalização e ressocialização do paciente na sociedade.  

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), publicados no período de 2010 a 2018, em português, que estivessem gratuitamente 

disponíveis na integra, utilizando o termo: “Serviço Residencial Terapêutico”. A investigação foi realizada 

no mês de maio de 2018. No total foram encontradas apenas doze publicações, sendo a mais recente de 

2015, chamando atenção para a pouca abordagem da temática por parte dos pesquisadores. Após a pesquisa, 

foram selecionados apenas os estudos que tinham como principal tema o Serviço Residencial Terapêutico e 

a partir deles, foram colhidos informações sobre o que vem a ser o SRT o público-alvo, objetivos e 

benefícios do programa, a fim de compreender melhor o movimento pela Reforma Psiquiátrica que o Brasil 

tem passado nas últimas décadas, com ações políticas de desinstitucionalização dos pacientes, além da 

ressignificação do sujeito em questão com sua reinserção na sociedade.  

Resultado:  

O MS aponta que o tripé indispensável para a efetivação da desinstitucionalização é formado pelo Programa 

de Volta Para Casa, Programa de Redução de Leitos Hospitalares de Longa Permanência e os SRT. São 

beneficiadas as pessoas com transtornos mentais egressas de hospitais psiquiátricos; aquelas em 

acompanhamento nos CAPS para as quais o problema da moradia é identificado pela equipe de referência e 

por fim, para os indivíduos em situação de rua com transtornos mentais severos que estejam inseridos em 

projetos terapêuticos especiais acompanhados nos CAPS. Em 2004, existiam 256 SRT em 14 estados e 45 

municípios do País, sendo São José dos Campos a única cidade do vale do Paraíba com unidades de SRT, 

contando atualmente com 10 SRT em funcionamento e uma em construção. Observou-se que há uma 

literatura incipiente sobre a temática, deixando claro a necessidade de mais estudos sobre o serviço. 

Conclusão:  

O SRT prevê assistência comunitária e territorial, objetivando que os moradores sejam capazes de tomar 

suas decisões e serem reinseridos no mercado de trabalho, dentro do conforto e segurança de um lar. Atende 

à pacientes que passaram por longas internações psiquiátricas em uma rede de apoio que visa não só a 

recuperação de habilidades e competências, mas também o estímulo da autonomia do sujeito, considerada a 

base para a desinstitucionalização. Caso contrário, seria apenas assistencialismo tentando remediar, sem 

sucesso, os efeitos gerados por anos de exclusão. 
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Introdução:  

A Incontinência Urinária é um problema de saúde pública, sendo definida como toda perda involuntária de urina, 

que causa um impacto negativo sobre os aspectos físicos e psicossociais das mulheres. A assistência 

fisioterapêutica em pacientes com disfunção uroginecológica pode ocorrer por meio de uma abordagem 

educacional e/ou intervencionista que valorize a promoção de saúde; uma nova concepção de atendimento à 

mulher. Nesse sentido, o propósito desse estudo foi verificar na literatura cientifica sobre a abordagem da terapia 

comportamental em mulheres com incontinência urinária e seu impacto na qualidade de vida dessas pacientes.  

Metodologia:  

Trata-se de uma revisão sistemática, estruturada pelo PICO (P=Problem, I=Intervention, C=Control, 

O=Outcomes) estratégia de busca da medicina baseada em evidências. A pergunta norteadora foi: Quais as 

evidências científicas sobre o uso da terapia comportamental em pacientes com incontinência urinária? Para o 

estudo foram selecionados artigos de ensaios clínicos randomizados, estudos transversais e de revisão indexados 

nas bases Scielo, Pedro, Lilacs e PubMed por meio de uma busca por relevância dos elementos do PICO, sendo 

os descritores (DeCS/MeSH): terapia comportamental, incontinência urinária, mulher e fisioterapia, sendo os 

mesmo descritores em inglês: Behavior Therapy, Urinary Incontinence, women and physioterapy. Foram 

considerados os artigos publicados no período de janeiro de 1999 a junho de 2018, na língua portuguesa e 

inglesa. Foram excluídos os artigos cujo os textos não estivessem na íntegra disponíveis gratuitamente; aqueles 

que as intervenções propostas não eram relacionadas diretamente com a terapia comportamental, que não 

tivessem a fisioterapia com principal tratamento. Os artigos foram submetidos a uma avaliação de qualidade de 

estudos clínicos pelo método JADAD para somente após esta validação serem incluídos na pesquisa. O JADAD 

é uma avaliação da qualidade elaborada para ensaios clínicos randomizados, consta de três tópicos, diretamente 

relacionados com a redução de viesses. O escore varia de zero a cinco pontos, são classificados como alta 

qualidade.  

Resultado:  

Foram encontrados artigos que versava sobre a incontinência urinária e a fisioterapia, entretanto poucos 

descrevem a terapia comportamental como única forma de tratamento e/ou de conscientização da contração do 

assoalho pélvico. Após aplicação do JADAD foram considerados 12 para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Sendo assim, a terapia comportamental combinada aos exercícios para os músculos do assoalho pélvico 

(associado ou não a eletroestimulação e biofeedback) tiveram nas mulheres uma redução da perda de urina, da 

frequência miccional e houve aumento da força muscular, além do conhecimento sobre a fisiologia da bexiga e 

como executar os exercícios propostos. Em contrapartida, dois trabalhos não relataram melhora da incontinência 

com o programa de educação em saúde. 

Conclusão:  

A maioria dos trabalhos tiveram melhora significativa no tratamento da incontinência, entretanto muitos estudos 

analisam formas de tratamento combinadas, o que dificulta a precisão da determinação de qual fator efetivamente 

influenciou nos resultados obtidos. No entanto, a terapia comportamental quando bem realizada promove, 

segundo os achados, resultados favoráveis. Contudo, fazem se necessários mais estudos a fim de realizar 

comparações com trabalhos que utilizem mesmo método, além de apresentar resultados comprovando a eficácia 

da terapia comportamental de maneira isolada. 
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Introdução:  

Sabe-se que a habitação social no Brasil tem sofrido com a precariedade nas unidades e assentamentos 

habitacionais populares de baixo custo e de boa qualidade, há carência de moradia adequada, de modo que 

possa representar uma habitação não apenas como um abrigo, e sim como uma moradia digna com um 

conjunto de elementos ligados ao ambiente construído, ao saneamento básico, serviços urbanos, saúde e 

educação. O trabalho visa desenvolver um estudo e uma análise pós-ocupação no Conjunto Habitacional 

Pinus do Iriguassu, programa do “Minha casa minha vida”, promovido pelo governo federal do Brasil, 

construído e ocupado a partir de 2012, situada no estado de São Paulo, no município de Caçapava, bairro do 

Pinus do Iriguassu II. Este trabalho foca no desenvolvimento de uma pesquisa teórico-prática, com a 

aplicação dos conceitos e dos procedimentos metodológicos de avaliação pós-ocupação abordado por Sheila 

Walbe Orstein. 

Metodologia:  

O trabalho caracteriza-se por: uma metodologia qualitativa, pois estudará e coletará dados sobre os projetos 

habitacionais e o momento pós-ocupado; Pesquisa Exploratória, pois haverá levantamentos de referências e 

informações através de entrevistas com moradores dessa habitação; Descritiva, pois visa identificar e 

descrever características do espaço habitacional; Bibliográficas, pois o estudo será de livros, artigos, 

manuais, teses já publicadas, dando ênfase na metodologia de Sheila Walbe Ornstein; Levantamento, pois 

será feito com o auxílio de questionários e entrevistas sobre usuários do âmbito habitacional; Estudo de 

caso, pois será necessário estudar os espaços habitacionais e observar os usos. 

Resultado:  

Elaboração de uma análise de projeto que contribua com o desenvolvimento dos próximos projetos de 

habitação social a serem construído, de forma que lhe proporcionem maior conforto e atenção a população 

de baixa renda. 

Conclusão:  

As diretrizes se constituem no momento após a análise pós ocupacional, para então gerar uma inclusão 

social desses moradores: Analisar a Segurança, Saúde, Educação, Lazer, Serviço limpeza e 

iluminação,Saneamento e coleta de lixo. 
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Introdução:  

Corrosão é um processo de deterioração do material que pode resultar em falhas por fadiga, desgaste, perda 

de resistência mecânica, sendo considerada um fator de alto risco em indústrias de diversos ramos 

principalmente o aeronáutico.Este trabalho tem por objetivo estudar os parafusos da junção da deriva da 

Aeronave AS365K (Pantera) que são fabricados a partir de uma liga metálica. 

Metodologia:  

Após a identificação da composição da liga de aço que compõe o parafuso foi realizada uma pesquisa 

explicativa onde a preocupação foi identificar fatores que contribuem para a ocorrência da corrosão, para 

isto, foi utilizado um método experimental de pesquisa que consiste em: determinar o objeto de estudo, 

analisar as variáveis que o influenciam, definir formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto e em decorrência uma pesquisa bibliográfica que relaciona a corrosão encontrada com a 

vibração excessiva do local (corrosão por fretting). 

Resultado:  

Com base nos dados obtidos através do teste de análise de vibração e tendo como referência os valores 

fornecidos pelo fabricante (pontos padrão de análise), o local onde o parafuso se encontra apresentou altos 

níveis de vibração que foram demonstrados através de um gráfico que relaciona polegadas por segundo com 

rotações por minuto (vibração x velocidade). 

Conclusão:  

Conclui-se que a liga de aço aeronáutico níquel, cromo, molibdênio por si só já possui uma boa resistência a 

corrosão, portanto a corrosão precoce do parafuso pode estar relacionada a vibração excessiva. Para 

minimizar os efeitos da mesma recomenda-se um estudo mais aprofundado da vibração e possivelmente uma 

inspeção programada com um intervalo menor do que o já realizado. 
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Introdução:  

Este estudo tem como objetivo apresentar aos profissionais da área, estudantes e interessados os impactos 

dos avanços tecnológicos no mercado contábil, a maneira pela qual a inteligência artificial, os softwares e as 

inovações da era da tecnologia estão modificando as atividades tradicionais de uma organização contábil e 

de um contator de forma individual. Demonstrar quais as vantagens e desvantagens ocasionadas pela 

constante atualização de métodos financeiros e contábeis na contemporaneidade e quais são as melhorias 

adquiridas na prestação de serviços com a implementação de recursos disponibilizados pela era da 

tecnologia em contraponto a resistência do profissional experiente e dificuldades na adaptação do mesmo. 

Serão disponibilizados inicialmente fatos primordiais do início da história da contabilidade, posteriormente 

as mudanças nos serviços contábeis. 

Metodologia:  

Para a realização desta pesquisa, foram feitas revisões bibliográficas a fim de apurar e construir um 

referencial dos conceitos e teoria e maior detalhamento do início da história da contabilidade e toda sua 

evolução. Segundo Gil (1988, p.45), "a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema, envolve levantamento bibliogra?fico, entrevistas e ana?lise de exemplos pra?ticos”. Seguindo a 

linha de pensamento de Gil, essa pesquisa se identifica como exploratória, já que busca maiores detalhes dos 

problemas e benéficos do assunto abordado. 

Resultado:  

Depois de evidenciar a metodologia utilizada para realização deste artigo, é perceptível a influencia direta 

dos artefatos tecnológicos no cotidiano dos profissionais de contabilidade. O uso da tecnologia esta presente 

desde criação da empresa até o fechamento desta, sendo realizado um trabalho conjunto com o cliente. A 

adoção das ferramentas de inteligência artificial na atualidade permite ao cliente uma confiança maior nas 

demonstrações disponibilizadas pelo contador, pois os índices de erros são menores quando são usados 

softwares capazes de trabalhar com integrações e conciliações de documentos. Os resultados do estudo feito 

por Alberton, Limongi e Krueger (2004) demonstraram que os principais pontos positivos na implantação do 

sistema de informação integrado foram a criação de protocolos, maior grau de segurança de informações, 

padronização e seqüência dos processos. Já os pontos negativos (fragilidades) foram considerados pelos 

respondentes a lentidão ao acessar o sistema, lotes contábeis não efetivados, não disponibilidade de cálculo 

de impostos e depreciação no sistema. 

Conclusão:  

Pode se concluir que os fatores de motivação que levam o contador a implantar ferramentas tecnológicas e 

softwares inteligentes são em sua maioria, a necessidade de apresentação de documentos e relatórios 

contábeis cada vez mais confiáveis e disponibilização aos clientes um serviço de maior qualidade e para isso 

é necessário a adaptação aos avanços tecnológicos por parte do mercado contábil. Portanto para que esses 

objetivos sejam alcançados o profissional contábil precisa atentar-se e atualizar-se aos avanços trazidos pela 

era digital a fim de atender aos pedidos de seus clientes com rapidez e eficácia.  
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Introdução:  

Introdução (20 – 150) A construção com o telhado verde começou, em 600 a. C, na Babilônia, No Brasil 

conforme o engenheiro agrônomo Edimar Binotti, foi em 1988 em Pedra Azul, no município de Domingos 

Martins, na região Serrana do Estado. Em poucas palavras é um jardim instalado em cima de uma laje ou 

sobre telhados convencionais. Alguns projetos de Lei vigoram e são aplicados no Brasil em torno deste 

assunto.  

Metodologia:  

Materiais e Métodos (50-300 palavras) Estas leis, de uma forma geral versam sobre a aplicação de telhado 

verde sobre laje ou cobertura, para melhoria do aspecto paisagístico, diminuição do calor, absorção do 

escoamento superficial, redução do consumo de ar condicionado e melhoria do microclima pois o mesmo, 

gera a transformação de dióxido de carbono (CO2) em oxigênio (O2) pela fotossíntese. Os dados 

apresentados neste trabalho foram obtidos via internet em sites seguros e fidedignos, portanto, referem-se a 

uma pesquisa bibliográfica. O conhecimento relativo à abrangência e aplicabilidade destas leis é 

fundamental no campo da Engenharia Civil, visto que as mesmas versam sobre a obrigatoriedade em alguns 

estados e em outros apenas a possibilidade, vantagens e desvantagens relativas à escolha ou não de se 

implantar telhados verdes.  

Resultado:  

Resultados: (20 – 150 palavras) As Leis relativas à utilização de telhados verdes no Brasil atualmente são: • 

Canoas/RS: Lei 5840/2014 – Telhados verdes; • Goiânia: Lei Complementar 235/2012 – dá descontos de até 

20% do IPTU; • Guarulhos: Lei 6793/2010 – descontos do IPTU que vão de 3% a 5% por tecnologias; • 

Guarulhos/SP: Lei 7031/2012 – obriga a instalação de telhados verdes, de acordo com seus critérios; • João 

Pessoa/PB: Lei 10.047/2013 – obriga a instalação de telhados verdes, de acordo com seus critérios; • Porto 

Alegre/RS: Lei Complementar 434/1999; • Recife/PE: Lei 18.112/2015 – obriga a instalação de telhados 

verdes e reservatórios de água pluvial, de acordo com seus critérios; • Rio de Janeiro/RJ: Decreto 

35.745/2012 – edificações e projetos que incluírem tecnologias como telhados verdes ganharão o selo 

“Qualiverde” e; • Salvador: Decreto 25899/2015 (substituída pelo Decreto 29.100, de 2017) – cria 

certificação sustentável com direito a desconto do IPTU. • Santos: Lei Complementar 913/2015; • São 

Paulo/SP: Decreto 53.889/2013 (alterado pelo Decreto 55.994/2015.  

Conclusão:  

Conclusão ( 20 – 100) Mediante este estudo, verificou-se que alguns estados as Leis obrigam a implantação 

do telhado verde como opção de sustentabilidade. O CBCS (Conselho Brasileiro de construção Sustentável) 

apoia a construção sustentável como meio de prover um ambiente construído, seguro, saudável e confortável 

enquanto simultaneamente limita o impacto sobre os recursos naturais. Entretanto, alguns autores ao abordar 

o assunto, consideram esta implantação desnecessária e pouco sustentável para todo o território nacional, por 

existir outros métodos mais simples, mais baratos e mais conhecidos no Brasil.  
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TRABALHO PARA MENORES DE 14 ANOS  

ENIC201859827 

 
LARISSA DE MORAIS FELIX  

Orientador(a): SÍLVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO  

 

Introdução:  

O presente resumo pretende mostrar a história do trabalho infantil no mundo e no Brasil até o momento de 

sua proibição, o estado atual do tema e as ações realizadas mundialmente para erradicar o problema, 

legislações antigas e atuais, além dos malefícios causados as crianças. Ademais, ter-se-á algumas 

comparações numéricas, como também tratar do polêmico tema sobre o trabalho de artistas mirins.  

Metodologia:  

Os procedimentos metodológicos utilizados na presente pesquisa foram a revisão bibliográfica de diversos 

autores que possuem conhecimento sobre o tema e seu historial, o método histórico, contando o processo de 

surgimento e abolição do trabalho infantil, o método comparativo entre países e suas ações contra o trabalho 

precoce de crianças, o método estatístico, a fim de comprovar a situação apresentada.  

Resultado:  

Através dessa análise, pôde-se ter como resultado a percepção tamanha do problema global, o motivo de ser 

considerado ruim para as crianças e os desdobramentos contemporâneos do assunto, tais como o caso dos 

artistas mirins e como os países tem tratado essa questão. 

Conclusão:  

Em suma, é perceptível que o trabalho infantil usado há séculos no mundo ainda perdura nos dias atuais , 

mesmo com o desenvolvimento de diversas leis para proteção dos menores. Assim, os países se juntam, cada 

vez mais, por meio de organizações mundiais, para promoverem campanhas, ações do governo, entre outros, 

com intuito de erradicar tal questão. Além disso, tem-se uma nova questão a ser levada em consideração e 

mais estudada que é o trabalho infantil artístico, muito questionado por pesquisadores, juristas e demais 

pessoas ligadas ao estudo do caso, que atualmente vem sendo permitido dentro de algumas regras. 

Referências:  

Para tanto, foram usados livros explicativos,como do autor Rafael Chambouleyron, históricos, como de 

Edson Passetti, e jurídicos,como do renomado autor Manoel Gonçalves Ferreira Filho de Direito 

Constitucional, além de artigos, pesquisas numéricas, leis, a Constituição da República e o Código Civil 

brasileiro.  
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LUIZ FELIPE DA SILVA ARAUJO DOUGLAS RAFAEL DE ANDRADE VICTOR  

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES  

 

Introdução:  

A comunicação digital tem apresentado constante crescimento no atual cenário empresarial. A internet tem 

sido responsável por interligar milhões de dispositivos mundialmente e os consumidores tornaram-se 

receptores e transmissores de opiniões e informações sobre compras, modelos de negócios, experiências 

vivenciadas, entre outros. As organizações, percebendo esse movimento, passaram a se dedicar cada vez 

mais às pesquisas de mercado voltadas para os resultados que as mídias sociais têm apresentado, e estas 

passaram a ser um importante recurso de comunicação com seus clientes - atuais e potenciais, ora chamados 

de Lead. O tema apresentado evidencia-se atualmente tendo em vista o expressivo número de usuários das 

mídias sociais e os crescentes casos de organizações que utilizam as redes sociais de maneira estratégica 

para se comunicar com seus clientes.  

Metodologia:  

O objetivo do estudo foi identificar quais as técnicas e procedimentos adotados pelas empresas no uso das 

mídias sociais e apontar alternativas para a melhoria no processo do pós-vendas. A metodologia empregada 

foi a pesquisa qualitativa e exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica em livros e artigos acadêmicos e 

científicos sobre assuntos como marketing de relacionamento, satisfação e comportamento do consumidor 

nas mídias sociais. 

Resultado:  

Como resultados desta pesquisa, constatou-se que as mídias sociais influenciam no planejamento estratégico 

e mercadológico, ultrapassando barreiras geográficas e disponibilizando um fluxo maior de informações e 

conhecimentos entre a empresa e os clientes. Identificou-se ainda que as empresas mesmo utilizando as 

redes sociais para fortalecimento e reconhecimento da marca, não se beneficiam de todas as ferramentas 

ocorrendo que algumas utilizam as mídias sociais somente como marketing de vendas, através da divulgação 

de seus produtos ou serviços. Cabe destacar ainda que uma má administração frente às redes sociais pode ser 

a causa para que o cliente não realize novas compras e ainda se manifeste negativamente a respeito do 

produto ou serviço. Portanto, toda empresa que procura desenvolver-se frente às novas tendências do 

mercado, deve compreender e colocar em prática os novos conceitos de excelência em atendimento por meio 

das mídias sociais. 

Conclusão:  

Conclui-se, com essa análise, que as empresas precisam planejar como explorar as mídias sociais, não 

somente como processo de vendas, mas englobando todo o processo desde a venda até ao serviço de pós-

venda e atendendo eficientemente possíveis problemas dos produtos como: defeitos, garantias. As 

organizações devem melhorar esses processos que envolvem as mídias sociais para atender com excelência 

seus clientes, potenciais ou não. Dessa maneira as empresas poderão adequar-se aos novos hábitos dos 

clientes, que estão mais exigentes e que em suas decisões de compra levam em consideração diversos 

fatores.  

Referências:  

BOGMANN, I. Marketing de relacionamento: estratégias de fidelização e suas implicações financeiras. São 

Paulo: Nobel, 2000. KOTLER, P. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Prentice 

Hall, 2005.  
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SIGNIFICADO DOS SONHOS: DA COMPREENSÃO MÁGICA À INTERPRETAÇÃO PSICODINÂMICA  
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ALINE ALBUQUERQUE CIRIMBELLI SOUZA  

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO  

 

Introdução:  

Desde os primórdios da humanidade o homem lida diariamente com o fenômeno denominado sonho. Os 

sonhos são fenômenos corriqueiros na vida de todos os indivíduos, e cada povo ou cultura tem uma maneira 

diferente de interpretá-lo, desde mensagens enviadas por entidades sagradas até realização de desejos 

recalcados e complexos reprimidos. A relevância dos estudos acerca do universo onírico reside no fato de 

que diversas culturas pelo mundo valorizam os sonhos, tanto para interpretações quanto para justificativas 

de ações decorrentes na vigília, de forma que seu significado pode variar desde previsões do futuro até 

mensagens divinas. 

Metodologia:  

O objetivo do presente trabalho centra-se em refletir sobre o significado dos sonhos, no contexto histórico da 

Psicologia, e sua representação nas atividades do profissional da área. O presente trabalho, por ser um 

estudo conceitual, apresenta um método bibliográfico. A pesquisa bibliográfica é definida como um estudo 

realizado a partir de outros materiais já existentes, como livros, artigos, periódicos, entre outros. Este 

delineamento busca conhecer e analisar contribuições científicas prévias sobre dado assunto. É a pesquisa 

apropriada para o pesquisador que pretende trabalhar com teoria, uma vez que não há coleta de dados que 

não sejam compilados de livros, artigos e catálogos, de forma a propiciar obtenção de conhecimento mais 

profundo acerca de determinado assunto (CERVO; BERVIAN, 2002). 

Resultado:  

Os sonhos, sua origem e seu significado são fatores que intrigam o ser humano desde a Antiguidade, sendo 

que nesta época o sonho era visto como um evento místico (REIS, 2012). Na Grécia, sonhos eram 

interpretados como uma visão objetiva, de algum fato vivido durante o dia também como uma comunicação 

dos deuses. Já na Idade Média, com a forte influência da Igreja e a ascensão da religião, os sonhos 

pecaminosos passaram a ser vistos como mensagens enviadas com a intenção de tentar os indivíduos 

(BEATO; CAMARGOS; PAIXÃO, 2017). Anos mais tarde, após a idade Moderna, na metade do século 

XX começou-se o desenvolvimento de uma explicação neurofisiológica a respeito dos sonhos. A partir do 

século XX, com o advento da psicanálise, os sonhos passam a ter um significado dos conteúdos 

inconscientes, relacionados às vivências dos indivíduos e sus interpretação é utilizada como importante 

recurso para psicoterapia. 

Conclusão:  

É possível reconhecer os sonhos como um fenômeno humano complexo, cuja curiosidade e busca de 

compreensão sempre esteve presente na História da Humanidade. Inicialmente com uma compreensão 

mística, os sonhos eram compreendidos como fenômenos sobrenaturais de comunicação entre as diferentes 

formas de divindades com os Homens. O desenvolvimento do conhecimento psicológico, principalmente nas 

concepções freudianas e junguianas, proporcionou maior compreensão das representações oníricas como 

sendo representações do mundo interno e seus significados oriundos de vivências inconscientes dos 

indivíduos, sendo utilizados, nessas abordagens, como material de trabalho em psicoterapias. 

Referências:  

BEATO, R.; CAMARGOS, L.; PAIXÃO, C. Mundo dos sonhos: Saúde com Ciência. Centro de 

comunicação Social: UFMG, 2017. CERVO, A.L; BERVIAN, P.A. Metodologia científica. 5. ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2002. REIS, M.R. Sonhos na antiguidade. Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, 

2012. Disponível em: <http://sbpa-rj.org.br/site/?page_id=1661>. Acesso em: 29 ago. 2017. 
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Introdução:  

Diante de todos os avanços tecnológicos e com o processo de globalização, recrutar e selecionar pessoas se 

tornou uma tarefa mais difícil nos dias atuais. Principalmente porque se demanda de pessoas qualificadas e 

com requisitos para desempenhar determinadas funções. O processo de recrutamento e seleção é uma área 

que vem se expandindo cada vez mais, principalmente dentro das grandes indústrias, como as do setor 

automobilístico, que possuem grande número de funcionários e a necessidade de manterem seu banco de 

dados atualizado. Recrutar e selecionar pessoas são tarefas diferentes e que se complementam no sentido de 

atrair candidatos e contratá-los para desempenharem funções. Durante estas tarefas, os candidatos 

demandam de tempo para executarem as etapas propostas pela empresa (como entrevistas, testes e 

dinâmicas) e a organização não apresenta um retorno aos mesmos, desconsiderando a necessidade de que 

haja um retorno em relação aos resultados que este apresentou.  

Metodologia:  

Este trabalho será baseado na realização de pesquisas bibliográficas descritiva em livros de autores 

renomados da área de administração. Também serão utilizados referenciais de artigos da Internet. O 

processo de pesquisa busca levantar fatos, hipóteses e documentos para especificar o projeto, visando o 

aprofundamento do tema, por isso são utilizados autores para que possa possibilitar assim maior abertura e 

exploração sobre o tema definido. 

Resultado:  

Logo, o presente estudo busca apresentar como objetivo principal, as principais técnicas utilizadas na 

indústria automobilística para recrutar e selecionar candidatos, bem como os fatores relacionados a 

importância do feedback. Para isso foram feitas pesquisas bibliográficas descritivas com os principais 

autores da área, a fim de se compreender e ilustrar a real importância em apresentar o feedback como um 

fator diferencial 

Conclusão:  

Assim, conforme o estudo realizado, pode-se compreender como o processo de recrutamento e seleção pode 

ser definido na indústria automobilística e quais as maneiras possíveis em se fornecer um feedback aos 

profissionais de forma que este promoverá benefícios para ambos os envolvidos e espera que está pesquisa 

possa contribuir para a prospecção futura da empresa dentro do mercado profissional. 

Referências:  

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à administração de pessoal. São Paulo: Makron books, 1995.  
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APLICAÇÃO DE DIRIGIVEIS AEREOS NÃO TRIPULADOS (DANT’S) PARA ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

EM ÁREAS URBANAS E RURAIS.  

ENIC201827742 

 
VICTOR RAFAEL RIBEIRO MARIOTO  

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS  

 

Introdução:  

O estudo se referência em uma grande gama de aplicações utilizando dirigíveis robóticos, podendo ser 

lembrado a aplicação em vigilância, inspeção, estudos topográficos, exploração de áreas de difícil acesso, 

tendo uma vasta oportunidade para aplicação. Nos últimos anos as exigências para a manipulação de dados 

geográficos têm se intensificado graças ao constante crescimento em infraestrutura no país. Toda atividade 

que de alguma forma se relaciona com o espaço físico que habitamos necessita, inicialmente, do 

conhecimento deste espaço. Para isso é necessária a visualização da superfície física da área desejada. Visto 

a grande demanda de mercado sobre estudos topográficos em condomínios foi delineado como objetivo o 

desenvolvimento de dirigível não tripulado com sustentabilidade própria e que agilize o tempo de estudos e 

fotografias aéreas e redução de custo para esta aplicação. 

Metodologia:  

O método utilizado neste projeto é o de pesquisa exploratória em laboratório. Ou seja, todo o trabalho será 

realizado dentro do conceito de fazer para crer. Assim, serão desenvolvidas experiências de voo para o 

dirigível que será confeccionado juntamente com o período de pesquisas, variando os seguintes parâmetros 

de entrada da pesquisa: geometria do Dirigível, autonomia do Dirigível, serão medidos: tempo de voo, 

potência do Dirigível, vida útil, desempenho da cobertura e analises das áreas pesquisadas e o seu benefício. 

Resultado:  

Confirmar os resultados teóricos com os práticos e desenvolver experimentos com possibilidade de 

introduzir eventuais melhorias no processo de pesquisas topográficas e procedimentos para permitir 

aplicações na prática do experimento. 

Conclusão:  

No campo da pesquisa em aeronaves não tripuladas, otimização de processos apresentado como uma tarefa 

que tem como objetivo otimizar o tempo de pesquisas, e aumentar a confiabilidade em dados levantados por 

meio de fotografias aéreas, facilitando estudos topográficos em regiões de difícil acesso, podendo ser tanto 

em áreas urbanas como em áreas rurais. Esta tarefa apresenta um alto grau de complexidade, envolvendo 

várias condições que impactam diretamente sobre o estudo topográfico. Como é conhecido o fator do tempo 

efetivo de duração da bateria consumida pelo Dirigível (DANT) é possível aumentar com a aplicação do uso 

de baterias solares. 

Referências:  

AZINEIRA, J.; RIVES, P.; RAMOS, J. Autonomous Flight Experiment with a Robotic Unmanned Airship. 

Internacional Conference on Robotics & Automation Korea, May 2001. BENJOVENGO, Fabio Pereira. 

Controle por Modos Deslizantes para um Dirigível Robó- tico Autônomo. 2016. Tese (Doutorado). FARIA, 

RODRIGO RIBEIRO; COSTA, MARLEDO EGIDIO. A inserção dos veículos aéreos não tripuláveis como 

tecnologia de monitoramento. Revista Ordem Pública, Florianópolis, v. 8, n. 1, jan./jul. 2015. MIRISOLA, 

Luiz Gustavo Bizarro. Exploiting attitude sensing in vision-based navigation, mapping and tracking 

including results from an airship. 2009. Tese (Doutorado). Citeseer.  
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ENIC201805699 
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Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS  

 

Introdução:  

No final dos anos de 1960 em decorrência pela corrida espacial pode-se ver a evolução das universidades de 

engenharia onde deixavam-se de priorizar apenas a teoria e começavam com algumas atividades práticas para 

seus alunos, nessa época ocorreu várias competições automotivas colegiadas. Porém, basicamente todas as 

universidades enfatizavam o design às mãos sujas, ou seja, todas elas exigiam que os alunos projetassem 

virtualmente os seus carros, muitas vezes apenas para análise de tensão e sem qualquer fabricação prática. Isso 

culminou a uma perda significativa do conhecimento no senso geral de engenharia entre a comunidade estudantil. 

Dr. William R. Shapton, até então professor na Universidade de Cincinnati, iniciou a organização de uma série 

de competições internas para que os alunos projetassem e construir-se seus projetos, assim criando em 1973 REV 

– Recreational Ecological Vehicles. Onde seu objetivo era familiarizar o aluno com a indústria e as aplicações de 

engenharia ali propostas. 

Metodologia:  

Em 1973 se inicia o projeto REV no Keweenaw Research Center the Michigan Tech que tinha como objetivo 

projetar e fabricar um veículo todo terreno, que andasse tanto em terro quanto na água, fosse de dois homens, 

piloto e co-piloto, capaz de percorrer 25 quilômetros de floresta virgem de Michigan e centenas de metros de 

águas profundas. As oito equipes que participaram em 1973 alteraram e reconstruíram principalmente ATVs 

existentes comercialmente disponíveis. Embora a maioria dos veículos tenha sofrido vários soluços ao longo do 

caminho, o conceito pegou, simplesmente porque era divertido. Ao mesmo tempo, era acessível, já que o 

componente mais caro, o motor, foi disponibilizado gratuitamente pela Briggs and Stratton. Durante o REV 

1974, os oito veículos inscritos incluíram vários construídos a partir do zero. A faixa de custo dos ATVs na série 

REV variou de US $ 1600 a aproximadamente US $ 5.000. Eles eram veículos de corrida únicos e não 

indicativos de um projeto que simularia o design de um produto produzido em massa. Os competidores os 

construíram apenas para a corrida, sem considerar os fatores custo e capacidade de fabricação. Houve alguns 

contrapontos na competição de 1974 onde: dois veículos pegaram fogo, e um terceiro a equipe estava bêbado. 

(Essas circunstâncias levaram Shapton para incluir os concorrentes estudantes sobre a política de seu 

proprietário.) Enquanto isso, Shapton pressionava o Conselho de Administração da SAE para que eles 

patrocinassem suas próprias competições, e assim em 1976 se inicia o Mini Baja.  

Resultado:  

Baseado nas experiencias adquiridas do projeto REV, Dr. John F. Stephens inicia em 1976 na Universidade da 

Carolina do Sul o projeto mini baja pela SAE onde constou na primeira competição que ocorreu em 1976 com 

dez universidades. Diferente do REV o mini baja teve um orçamento de 800 dólares em comparação ao altíssimo 

orçamento do projeto REV, teve uma grande reformulação nas regras onde passou a ser um veiculo para apenas 

um ocupante e regras bem especificas para segurança para que não ocorresse os mesmos acontecimentos que 

ocorrerá anteriormente com o projeto REV, e nele também era usado um motor Briggs & Stratton.  

Conclusão:  

Com base em todos os dados adquiridos nesta pesquisa e com os ideais propostos tanto por Shapton, como por 

Stephens; se conclui que foram os pioneiros de sua época, e todos os projetos hoje existentes se derivam dos 

esforços deles. 

Referências:  

SAE BRASIL, Baja Sae Brasil, http://portal.saebrasil.org.br/programas-estudantis/baja-sae-brasil/, acesso em 

20/10/2017 as 14h 18min MICHIGAN TECH, Bill Shapton, nhttps://www.me.mtu.edu/news/2011/Shapton-

MTM_Spring2011.pdf/ acesso em 18/11/2018 as 14h 52min MICHIGAN TECH, Dr. William R. Shapton, 

http://www.me.mtu.edu/emeriti/shapton/index.html/, acesso em 26/10/2017 as 20h 22min  
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Introdução:  

A indecisão quanto ao futuro profissional é um tema de constante aprofundamento. Inúmeras pesquisas 

desenvolvidas nos últimos anos visam quantificar e qualificar os dados relativos à escolha da carreira 

profissional por parte dos estudantes do Ensino Médio. Uma delas, realizada pelo Portal da Educação, revela 

que 54% dos adolescentes neste período ainda não decidiram qual carreira seguir (BRASIL, 2011). Nesse 

sentido, a Orientação Profissional sempre tomou grande espaço na atuação da Psicologia, entretanto, essa 

atuação esbarra nas críticas atuais da atuação do psicólogo em avaliações psicométricas, deterministas, que 

deixam de lado características sociais e históricas dos indivíduos avaliados, conforme aponta Rascovan 

(2004). 

Metodologia:  

O objetivo do presente trabalho foi levantar publicações que tratam de pesquisas sobre características 

psicológicas em estudantes universitários, na última década. Foi realizado um levantamento de artigos 

publicados nas bases de dados disponíveis, com o foco em estudos sobre psicologia e universitários, com 

vistas aos resultados apresentados pelos autores. Obteve-se em primeiro levantamento, cinco publicações 

que tratavam diretamente do assunto em questão, revelando aspectos psicológicos que foram identificados 

em universitários e sua relação com o desenvolvimento profissional e escolha de carreira. 

Resultado:  

Após análise dos resultados obtidos nos artigos estudados, observou-se, em síntese que parte dos discentes 

mostrou expectativas profissionais claras e reais, sendo que a maioria foi capaz de reconhecer suas próprias 

características, necessidades e desejos. Os interesses profissionais e as vivências acadêmicas são diferentes 

para cada curso universitários e as vivências acadêmicas influenciam positivamente no desenvolvimento de 

carreira dos estudantes pesquisados. Embora exista relação entre a adaptação acadêmica e estratégias de 

enfrentamento diante de adversidades em universitários brasileiros, expectativas não satisfeitas com relação 

à vivência acadêmica podem contribuir para a evasão em cursos universitários. 

Conclusão:  

A despeito do número baixo de publicações no período, em linhas gerais é possível identificar que aspectos 

psicológicos influenciam na escolha do curso, no enfrentamento diante de dificuldades encontradas durante 

a graduação e que as vivências acadêmicas universitárias influenciam no mundo do trabalho. Assim, 

confirma-se a importância de estudos psicológicos em estudantes universitários e suas demandas de escolhas 

e formação. 

Referências:  

BRASIL. Metade dos alunos do 3º ano não sabe qual carreira seguir. 2011. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias,metade-dos-alunos-do-3-ano-nao-sabe-qual-carreira-

seguir,761850,0.htm>. Acesso em: 08 set. 2017. RASCOVAN, S. Lo Vocacional: Una revisión crítica. 

Revista Brasileira de Orientação Profissional, v. 5, n. 2, p. 1-10, 2004. 
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TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO: PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

ENIC201884191 

 
ANA CAROLINA DE CASTRO  

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO  

 

Introdução:  

O presente trabalho desenvolvido no primeiro semestre de 2018 faz parte do trabalho de graduação do curso 

de Arquitetura e Urbanismo, realizado no Departamento de Arquitetura da UNITAU, em Taubaté – SP, que 

teve como objetivo fazer uma leitura da transformação da paisagem do município de Passa Quatro, 

descrevendo as mudanças ocorridas ao longo dos anos até o cenário atual, apresentando como produto final 

um projeto de planejamento ambiental e diretrizes para esse município, tendo como base o desenvolvimento 

sustentável, a economia criativa, enfatizando a memória e valorização do patrimônio cultural, estabelecendo 

um crescimento planejado e qualificado da cidade.  

Metodologia:  

O procedimento metodológico consiste uma pesquisa mista aplicada e teve como referência pesquisas 

bibliográficas de livros, artigos, textos e sites de temas paisagísticos, urbanísticos e planejamento urbano 

para construção do repertório e realização de pesquisas, estudos de caso, análise de dados qualitativos e 

quantitativos, levantamentos históricos e físicos, verificação de documentos e de legislações para elaborar as 

diretrizes projetuais e o planejamento ambiental. 

Resultado:  

O resultado final é um procedimento preliminar sobre como a cidade se constitui, como é a sua paisagem e 

como ela se transforma, e a partir das análises, desenvolver um projeto de planejamento ambiental. 

Conclusão:  

A transformação da paisagem do município Passa Quatro ao longo dos anos mostrou que sua configuração 

urbana segue em crescimento. A valorização do seu patrimônio natural-histórico-cultural faz com que sua 

memória e meio ambiente sejam preservados. A cidade, assim como outras, também enfrenta problemas nas 

áreas de saúde, educação, saneamento básico, falta de fiscalização, preservação ambiental, etc. Apesar disso, 

ela possui um potencial para um progresso satisfatório, dar uma qualidade de vida adequada aos moradores. 

As diretrizes projetuais devem caminhar junto com o desenvolvimento sustentável, essencial para o 

planejamento qualificado da cidade, sendo um desafio possível de se realizar. 

Referências:  

CARNEIRO, Helena. Lembranças de Passa Quatro. 1 ed. Ed. Raízes, 1988. ______. Memórias de Passa 
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Municipal Passa Quatro). Acervo Municipal. PASSA QUATRO. (Patrimônio Cultural Passa Quatro). 

Acervo Municipal. 
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CENTRO COMUNITÁRIO: UMA PROPOSTA DE EQUIPAMENTO INTEGRADOR NO MUNICÍPIO DE 

TAUBATÉ  

ENIC201844758 

 
GIULIA ALVES PACHECO  

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO  

 

Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo compreender o tema acerca das cidades e de seus suportes comunitários a 

partir de fundamentações técnicas e referências projetuais, a fim de propor diretrizes que orientem o projeto 

arquitetônico de um equipamento comunitário, com as adequações necessárias para reunir elementos de 

educação, saúde, esporte, lazer e cultura no município de Taubaté-SP. Quanto mais as cidades se 

desenvolvem, mais habitantes há, e para suprir as necessidades desse acúmulo crescente de moradores são 

necessários equipamentos comunitários que proporcionem o bem-estar e a qualidade de vida. Baseando-se 

nesse intuito equipamentos como os Centros Comunitários e os Centros de Educação Unificados, foram 

implantados nas regiões carentes desses auxílios. Assim, esses complexos atendem tanto ao público escolar, 

quanto a comunidade local. Desta forma busca-se analisar os meios e diretrizes necessários para a 

implantação destes equipamentos, ou seja, programas e projetos que atinjam as atuais demandas do local 

escolhido.  

Metodologia:  

O trabalho constituiu analisar e identificar diretrizes ideais para a implantação de equipamentos 

comunitários de educação, saúde, esportes, lazer e cultura no município de Taubaté, no interior do estado de 

São Paulo. Há diversas teorias e leis para a melhor distribuição desses equipamentos nas cidades, referente a 

isso acredita-se que todo sistema de suporte público deve ser implantado em proximidade calculadas de 

bairros residenciais e áreas carentes desses equipamentos, para que assim, haja um melhor atendimento à 

população. Esses equipamentos foram estruturados de forma que englobassem todas suas atividades em um 

único complexo, sendo eles os Centros Comunitários, ou Centro Educacionais Unificados. Levando-os em 

conta, apresentou-se exemplos de estruturas existentes que atendem a população local de forma eficiente e 

prática. Contudo, os critérios para o projeto devem levar em conta todo o contexto da área em que será 

implantado, para que não seja mais um elemento fora de escala no meio urbano. Realizou-se análises de 

implantação no município, considerando-se o maior grau de deficiência de equipamentos comunitários. 

Localizou-se, então nos bairros centrais: Jardim Santa Cruz, Jardim Maria Augusta e Vila São Carlos, esses 

critérios em fator de muitos dos equipamentos destas regiões estarem abandonados e em situações precárias. 

Perante esses dados, um estudo mais profundo foi realizado nestes locais onde se analisaram as 

características físicas, os usos do solo e o sistema viário, para assim, pontuar e destacar suas problemáticas e 

dificuldades. Consequentemente foram apresentadas diretrizes pautadas em todos os estudos levantados, os 

quais apontaram condicionantes para o melhoramento dessas localidades formadas em uma hipótese. Para, 

por fim, se pensar em um projeto arquitetônico de um Centro comunitário que complete o atendimento de 

suportes cruciais a população local. 

Resultado:  

A partir dos dados coletados, espera-se mostrar que bairros aproximados da área central, muitas vezes são 

tratados com indiferença pela Prefeitura. Sendo que, a maior problemática destas áreas é a má distribuição 

de instituições públicas e comerciais que causam impactos negativos a essas localidades. A falta de 

fiscalização para utilizações diversas em áreas que se destinam a moradia, como, por exemplo: bares, 

igrejas, coletas de sucatas, etc. proporcionam transtornos que poderiam ser evitados com um planejamento 

adequado. Planejar e realocar estes locais, além de projetar novos equipamentos comunitários de maneira 

adequada, trará diversos benefícios para a população, nos quais os moradores poderão ter acesso a 

infraestruturas básicas de saúde e educação, assim como participar de atividades extras como: esportes, 

dança, yoga, costura e outros mais. 
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Conclusão:  

A pesquisa busca evidenciar as problemáticas que bairros adjacentes a áreas centrais possuem, decorrente a 

sua localização privilegiada. Assim como, trazer possíveis soluções para seus residentes, as quais 

proporcionem a facilidade de acesso a equipamentos comunitários de saúde, educação, esporte, lazer e 

cultura. Criando novas interações entre os moradores locais e contribuindo na melhora da qualidade de vida 

dos moradores. 

Referências:  

COUTO, Sérgio A. Frazão. Manual teórico e prático do parcelamento urbano. Rio de Janeiro: Forense, 
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8561ad725e37>. Acesso em: 22 maio 2018. GADOTTI, Moacir. Educação com qualidade social: projeto, 

implantação e desafios dos Centros Educacionais Unificados. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2004. 
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PROJETO DE UM ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO INTERATIVA NA CIDADE DE TAUBATÉ/SP  

ENIC201838463 

 
JÚLIA MARI NASCIMENTO DE LIMA  

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO  

 

Introdução:  

O presente trabalho visa contribuir para a valorização dos espaços para exposições artísticas e culturais de 

forma imersiva e interativa, objetivando a integração da comunidade como um todo e a sociedade que 

produz arte no município de Taubaté, com área de influência na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVPLN), implantando o espaço expositivo em um edifício símbolo para a história da 

cidade, onde possa integrar as exposições com a própria construção, resgatando seu valor histórico e 

aproximando a população de arte e conhecimento no núcleo central da cidade. A proposta visa propor uma 

mudança ao ambiente expositivo padrão, utilizando a tecnologia como uma ponte entre a exposição e o 

visitante, as chamadas exposições imersivas e interativas estão começando a ganhar espaço, dessa forma, o 

conhecimento é passado de forma mais clara e leve para quem a experimenta. Transformando a forma de se 

pensar os espaços expositivos. 

Metodologia:  

O trabalho desenvolveu-se através de pesquisas; conceito de espaços expositivos e expografia; levantamento 

de espaços expositivos e museológicos, notando que existe uma grande carência desses espaços na cidade de 

Taubaté; e ainda, mapeamento de edifícios históricos com potencial para locação de um ambiente expositivo 

na cidade; a análise e a caracterização da área de estudo. Estudo de fatores que possam contribuir para 

despertar o interesse e a aproximação da população para com esse ambiente, a partir de tecnologia como 

ponte entre o objeto exposto e o observador. O organograma a seguir ilustrado conforme figura 1 as etapas 

desenvolvidas na pesquisa. 

Resultado:  

A partir de pesquisas de ambiência histórica na cidade de Taubaté, constatou se um grande número de 

edifícios históricos em taipa e outros com características industriais decorrente de todo o desenvolvimento 

urbano, pôde se entender que há muitas construções em mal conservação ou sendo usados de forma 

inadequada. Os estudos de caso analisados mostraram como atualmente estão sendo utilizados os edifícios 

abandonados, dando um outro uso de forma a respeitar a construção e sua história. A partir disso levantou se 

também a falta de espaços voltados a arte e exposições na área central da cidade, dessa forma analisou se 

alguns parâmetros para que um edifício histórico tivesse potencial para abrigar um espaço expositivo 

imersivo e interativo, sendo então escolhido o edifício para que seja feita suas devidas ações de cuidado com 

a estrutura e afins e feito seu projeto para abrigar um espaço expositivo imersivo de forma adequada. 

Conclusão:  

O espaço de exposições imersivas mostra como se faz necessária a inclusão da arte no cotidiano das pessoas, 

de forma espontânea e como é necessário que a população seja familiarizada com a história de sua cidade. É 

então proposto, um espaço expositivo imersivo em um edifício de valor histórico na área central de Taubaté, 

fazendo a integração da exposição com o edifício, transformando a forma de se experimentar esses espaços 

na cidade e não região, a partir de diretrizes projetuais para a escolha mais adequada do edifício em questão 

de forma que integra o edifício e seu novo uso harmoniosamente.  

Referências:  

L'Atelier des Lumières - atelier-lumieres.com/fr silhouette-urbaine.com centroculturalfiesp.com.br 

studioroosegaarde.net triptyque.com INFOPATRIMÔNIO – Preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

emplasa.sp.gov.br/RMVPLN PDM - Plano Diretor Municipal, Taubaté – SP. Ano 2017.  
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SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO “A EMPRESA QUE CRIOU A PRODUÇÃO ENXUTA  

ENIC201838846 

 
ANGÉLICA FERREIRA DA SILVA CAMILA CAMPOS DE CASTRO  

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA RICHETTO  

 

Introdução:  

O Sistema Toyota de Produção, surgiu no Japão, na fabrica de automóveis Toyota, criado por Taiichi Ohno 

e Eiji Toyoda logo após o fim da segunda guerra mundial. O STP começou a ser bastante aplicado nas 

organizações ao redor do mundo, principalmente em empresas ocidentais. Esse sistema tem como objetivo 

aumentar a eficiência, eficácia e a produtividade, evitando desperdícios ao longo do processo. O STP foi 

concebido na década de 1950, assim que Ohno e Toyoda foram aos Estados Unidos e concluíram que o 

principal problema do modelo Ford era o desperdício de recursos e a partir disso nasceram os elementos 

básicos do STP, com seus dois princípios mais importantes: a produção com qualidade e a eliminação de 

desperdícios. A produção com qualidade visava uma produção com zero defeitos e a eliminação de 

desperdícios tinha como alvo reduzir ao mínimo as atividades que não agregavam valor ao produto. 

Metodologia:  

Para a realização deste trabalho foi utilizado o método de pesquisa explicativo, que esclarece as razões e os 

porquês dos fenômenos, uma vez que aprofunda o conhecimento de uma dada realidade, baseado ao nosso 

tema: Sistema Toyota de Produção (produção enxuta) e suas aplicações. Os meios utilizados para fazer as 

pesquisas referentes ao tema, foram por meio de consultas ao acervo da biblioteca da UNITAU do Campus 

de Engenharia Mecânica, como por exemplo, o livro MODELO TOYOTA do autor Jeffrey K. Liker, muito 

importante para nossas pesquisas e também buscas em sites na internet sobre o tema e itens relacionados. No 

trabalho realizado, observaram-se resultados quali-quantitativos, quantitativos: devido à diminuição dos 

desperdícios na hora da produção, que teve como objetivo abaixar o número de materiais desperdiçados 

durante a sua fabricação e qualitativos: onde seu maior alvo era obter os melhores resultados em seus 

produtos e alcançar as expectativas dos seus clientes.  

Resultado:  

A Produção Enxuta é um sistema composto por vários conceitos e técnicas, como: o Just-In-Time, Kaizen, 

Kanban e Jidoka, etc. E todas essas técnicas reunidas formam o Sistema Toyota de Produção, com o objetivo 

principal de aumentar o lucro, através da redução de custos. E este objetivo só pode ser alcançado através da 

identificação e eliminação de perdas, isto é, todas as atividades que não agregam nenhum valor ao produto. 

A aplicação desse sistema em uma empresa, se devidamente implantando nela em todos os setores, pode ser 

muito eficaz, trazendo um menor desperdício e assim aumentando o lucro sem alterar a qualidade. 

Conclusão:  

Com os estudos realizados neste trabalho, foi possível observar os principais conceitos que constituem o 

Sistema Toyota de Produção. Também foi possível analisar como uma empresa utiliza esse sistema para 

modificar a sua forma de produção, e que para funcionar de forma eficaz deve ser implantada na empresa 

como um todo, desde a chefia até a equipe de subordinados. A empresa fundadora da STP foi a Toyota, uma 

indústria que atua no ramo de fabricação de carros. As empresas buscavam se tornar “enxutas” para eliminar 

os desperdícios e melhorando os seus meios de produção. 
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IMAGEM CORPORAL E ESQUEMA CORPORAL DE PRATICANTES DE PILATES  
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Orientador(a): FABIANE FERRAZ SILVEIRA FOGACA  

 

Introdução:  

A literatura aponta como vantagens do método Pilates: a estimulação da circulação, a melhoria do 

condicionamento físico, a flexibilidade, o alongamento e o alinhamento postural. A construção do esquema 

corporal se dá através da síntese dos dados proprioceptivos (sensações obtidas pelo próprio corpo), sensoriais e 

esteroceptivos (vindo do ambiente que o corpo atua), com consequente integração a nível cortical, seja da 

atividade estática assim como da tônica e cinética. A Imagem corporal corresponde a vivência – que se constrói 

‘sobre’ o esquema corporal, e que traz consigo o mundo humano das significações. Os problemas com a imagem 

corporal podem se ordenar num continuum de moderada insatisfação e preocupação com o corpo para uma 

preocupação extrema com a aparência física, levando a uma imagem corporal negativa.  

Metodologia:  

O presente estudo foi realizado a partir de um relato de uma experiência de estágio, e seu objetivo foi o de 

investigar as relações entre a prática de atividade física, esquema corporal e imagem corporal. Participaram do 

estudo: três alunos de Pilates, sendo uma do sexo feminino e dois do sexo masculino com idades entre 50 e 

sessenta e 64 anos; três participantes (grupo de comparação) que não fazem qualquer tipo de atividade física, 

com idades próxima a 60 anos, e uma instrutora de Pilates com formação em Terapia Ocupacional e três anos de 

experiencia profissional. Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: a) Boddy Shape 

Questionnaire – BSQ (adaptado para a população brasileira por Pietro e Silveira, 2008) que contém 34 questões, 

organizadas numa escala tipo Likert de seis pontos de frequência de respostas, que investigam a satisfação e as 

preocupações com a imagem corporal e b) Questionário Estruturado com 21 questões com o objetivo de avaliar a 

percepção da instrutora sobre os benefícios do método do Pilates em relação ao esquema corporal e imagem 

corporal de cada um dos três alunos. O BSQ foi aplicado com os três alunos e com o grupo de comparação e o 

Questionário Estruturado foi aplicado com a instrutora. Os resultados obtidos com a instrutora indicaram que a 

técnica do Pilates contribuiu para a recuperação de lesões e correção postural dos alunos. O BSQ foi aplicado 

com os três alunos e com o grupo de comparação e o Questionário Estruturado foi aplicado com a instrutora.  

Resultado:  

Os resultados obtidos com a instrutora indicaram que a técnica do Pilates contribuiu para a recuperação de lesões 

e correção postural dos alunos. Em se tratando do esquema corporal, o Pilates contribuiu especialmente para o 

desenvolvimento da percepção do próprio corpo, controle muscular e respiração. Com relação a avaliação da 

imagem corporal, a instrutora relatou que os três alunos melhoraram em todos os itens, a saber: satisfação com o 

corpo e peso, acurácia da percepção do tamanho do próprio corpo e avaliação geral da própria aparência. Os 

resultados do BSQ indicaram que mesmo que os três alunos do Pilates tivessem variações de contexto social, 

motivos para ter procurado o Pilates e idades diferentes, todos os três não tem grandes problemas com a imagem 

corporal, porém se importam mais com sua forma física e aparência do que os três participantes do grupo de 

comparação.  

Conclusão:  

Conclui-se que o método do Pilates é um dos fatores dos quais pode ajudar na atuação da prevenção e promoção 

de saúde da população idosa, juntamente com uma terapia psicomotora para que sejam aplicados os métodos 

multicomponenciais, multiexperiencias e multicontextuais, onde o indivíduo não vai apenas trabalhar suas 

atividades motoras, e sim seu corpo e mente como um todo, visando também o ambiente em que esse indivíduo 

se encontra e como ele interage com o mesmo. 
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Introdução:  

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é uma instituição brasileira criada no ano de 1986, visando a 

oferecer um serviço de atenção integral à saúde de indivíduos portadores de doenças mentais, em 

substituição ao modelo hospitalocêntrico falido, vigente até então. É considerado o ápice da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, movimento histórico, social e econômico que se fortaleceu a partir da década de 70, 

defendendo um novo estilo de abordagem ao indivíduo portador de desordens psíquicas, abrangendo suas 

necessidades específicas. O serviço é composto por profissionais multidisciplinares, sendo alguns focos da 

equipe a construção de vínculo com usuário, a livre demanda pelo serviço e a não compulsoriedade do 

tratamento. O objetivo do estudo é relatar a visita de estudantes de medicina em unidades do CAPS, 

observando a integralidade do cuidado garantida por esse modelo de atenção à saúde mental. 

Metodologia:  

Trata-se de um estudo exploratório descritivo realizado a partir do relato de experiências de alunos do sexto 

ano de medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) em visitas ao CAPS II e ao CAPS AD do 

município de Taubaté-SP. As visitas fazem parte do currículo do estágio da disciplina de Saúde Coletiva e 

foram ocorridas nos dias 17 de julho de 2018 e 20 de julho de 2018 no CAPS AD e CAPS II, 

respectivamente. Durante o estágio, os acadêmicos acompanharam o acolhimento, atividades terapêuticas e 

consultas individuais em ambos os lugares. As atividades foram realizadas por múltiplos profissionais da 

área de saúde. A revisão de literatura foi realizada a partir de documentos do Ministério da Saúde (MS) e 

artigos científicos disponíveis na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), publicados 

entre os anos de 2017 a 2018, no idioma português, disponíveis gratuitamente na íntegra, pelo descritor 

"CAPS". Foram encontrados 41 artigos, sendo escolhidos os artigos com discussão ampliada sobre 

definições e dinâmicas realizadas pelo serviço, abordando a integralidade do cuidado.  

Resultado:  

Considerando o vínculo como uma relação de proximidade afetiva estreita estabelecida entre o usuário e os 

profissionais da saúde, deve ser firmado logo na primeira visita do usuário ao serviço, para que se conheça o 

perfil psicossocial e epidemiológico individual, visando à montagem de uma linha de cuidado 

particularizada de acordo com as demandas e necessidades decorrentes da história biopsicossocial do 

paciente. No caso de portadores de desordens mentais, o CAPS é o centro referencial para acompanhamento 

na Atenção Básica e funciona em rede com outros serviços que apresentam diferentes densidades 

tecnológicas dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), podendo referenciar o usuário para serviços 

complementares quando necessário. A presença de acadêmicos do curso de medicina nas unidades CAPS II 

e CAPS AD mostrou-se extremamente construtiva no que tange a confirmação da necessidade de formação 

de vínculo e seus benefícios para o êxito terapêutico e garantia da integralidade do cuidado.  

Conclusão:  

É notória a importância do CAPS e a necessidade do fortalecimento e expansão das redes de atenção em 

saúde por todo o Brasil para garantia da integralidade, princípio doutrinário do SUS previsto na Constituição 

de 1988. Observou-se a proximidade e respeito mútuo entre equipes e usuários, estabelecidas desde o 

momento do acolhimento bem como nas atividades terapêuticas e consultas individuais. Constatou-se que a 

não compulsoriedade do tratamento e a livre demanda pelo serviço também são garantias da integralidade do 

cuidado principalmente em relação à redução de danos em usuários do CAPS AD, modalidade do serviço 

voltada à dependência química. 
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Introdução:  

Um dos principais impactos ambientais provocados pela atividade aeroportuária é o ruído proveniente dos 

equipamentos no pátio dos aeroportos e das operações de aeronaves, como os procedimentos de 

aproximação, pouso, decolagem, taxiamento e testes de motores. (INFRAERO, 2004). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), “A poluição sonora está em segundo lugar no ranking das 

poluições que causam maior impacto à população, perdendo apenas para a poluição do ar.” Desta Forma 

busca-se analisar a situação atual e o impacto ambiental devido a propagação de ruído proveniente das 

movimentações de aeronaves do Comando de Aviação do Exército de Taubaté por meio de avaliações 

urbanas. 

Metodologia:  

Para realização deste determinado trabalho será usado como ferramenta, levantamento documental, mapas 

geográficos e de níveis de ruído, software google earth, coleta de informações por meio de visitas técnicas e 

entrevistas com pessoas que trabalham ou residem no local, atividades em campo com instrumentos de 

medição de ruído, pesquisas por meio de relatórios e avaliações.  

Resultado:  

Ao final deste trabalho espera-se uma avaliação urbana do local a partir de todo processo e metodologia 

utilizada, verificando compatibilidade de usos de acordo com as normas vigentes, constatando e 

esclarecendo verdadeira situação, com elaboração de diretrizes e desenhos de zoneamento urbano para 

determinada área caso necessário, a fim de gerar melhor qualidade de vida no local. 

Conclusão:  

O trabalho ainda se encontra em desenvolvimento, até o momento atual foi feito levantamento de dados e 

revisão bibliográfica, não sendo possível obter conclusão, a segunda etapa do trabalho será responsável pela 

atividade em campo, medições de ruído e entrevistas com pessoas que trabalham ou residem no local, a fim 

gerar avaliação urbana da área. 
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Introdução:  

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde advertem que as crianças com até seis meses de 

vida devem ser alimentadas exclusivamente com leite materno, não necessitando de nenhum tipo de líquido 

ou alimento, o qual contém todos os nutrientes que são primordiais para a proteção da saúde dos pueris 

contra infecções, diarreias, doenças respiratórias, alergias, mortalidade infantil, entre outras. O crescimento e 

o desenvolvimento dos lactentes dependem consideravelmente das propriedades imunológicas e nutricionais 

que exclusivamente o leite materno propicia. Apesar dos vários argumentos para incentivar o aleitamento 

materno, diversos fatores repercutem o desmame precoce tais como: leite fraco/insuficiente, falta de 

incentivo dos profissionais de saúde no aleitamento materno exclusivo, as estratégias do marketing para 

estimular os substitutos do leite e o baixo nível de escolaridade da genitora. Metodologia:  

Metodologia:  

Para efetuação da revisão literária realizou-se os seguintes passos: reconhecimento do tema, concepção da 

pergunta de pesquisa e definição do objetivo, avaliação dos resultados e discussão das evidências 

encontradas. A busca bibliográfica foi realizada em agosto de 2018 por meio da Biblioteca Virtual em Saúde 

junto às bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e a Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME), para a busca dos artigos, foram utilizados descritores como: aleitamento materno, substitutos do 

leite materno e desmame precoce. Consideraram-se os artigos publicados entre 2014 a 2018 na língua 

portuguesa.  

Resultado:  

Foram selecionados 02 artigos e identificados os principais fatores responsáveis pelo desmame precoce 

como: a influência cultural e negativa da família em afirmar que o leite é insuficiente/fraco; falta de 

conhecimento e incentivo dos profissionais de saúde no pré-natal; nível de escolaridade (quanto menor 

escolarização, menor será o tempo de amamentação); oferta em grande demanda de fórmulas infantis; oferta 

de outros alimentos; gestação na adolescência; retorno ao trabalho; fissuras no mamilo; impressão de leite 

fraco associado ao choro frequente do lactente; dificuldade na pega no mamilo; uso de chupeta, uso de bicos 

artificiais e o aumento da idade da criança.  

Conclusão:  

A pesquisa permitiu conhecer os fatores que intercedem no aleitamento materno e induzem no desmame 

precoce, sendo os mais citados a percepção negativa quanto à qualidade e quantidade do leite materno, 

orientação insuficiente dos profissionais de saúde, introdução de alimentos inadequados para a idade, falta 

de conhecimentos da mãe sobre a importância do aleitamento materno, dor e trauma mamilar, uso de 

chupeta e retorno da mãe à atividade laboral, fortalecendo assim, a ideia de que é preciso haver estímulos 

para a prática do aleitamento materno muito antes da maternidade, promovendo a prevenção de agravos e a 

promoção de saúde materno-infantil.  
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Introdução:  

Neste trabalho mostramos a importância da qualificação profissional e a empregabilidade na área 

administrativa nas organizações do século XXI, quais as exigências profissionais para a empregabilidade 

nessa área. Delimitamos a pesquisa no setor administrativo que está sempre em crescimento e precisando de 

profissionais qualificados para crescer juntamente com a empresa. Devido ao cenário econômico atual do 

Brasil, de recessão econômica (variação negativa do PIB, Produto Interno Bruto), o número de pessoas 

desempregadas aumentou nos últimos anos. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é mostrar a 

importância da qualificação de um profissional para a conquista profissional, consideramos que o aspecto 

profissional alcança também a vida pessoal. 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados os dados com base na pesquisa bibliográfica, feita em 

artigos, revistas e material da internet, que abordam os temas relacionados ao desenvolvimento profissional, 

usando das seguintes palavras chave: desenvolvimento profissional, administração, plano de carreira, para 

mostrar aos leitores a importância da qualificação constante. Essa pesquisa usará os dados apresentados para 

uma análise que se pautará na interpretação dos pesquisadores e com fundamentação teórica. 

Resultado:  

Destacamos que essa pesquisa proporcionará aos leitores levantar evidencias que o profissional precisa 

adquirir conhecimentos constantes, visto que as empresas estão dando foco nos diplomas, e também em 

atributos como flexibilidade, liderança, empatia, etc. 

Conclusão:  

Conclui-se que a produtividade de uma empresa está ligada à qualificação de seus colaboradores. Para isso, 

as organizações devem proporcionar treinamentos e desenvolvimento, com especial atenção aos jovens. 

Propõe-se maior investimento na escolarização e qualificação por meio de programas governamentais 

promovendo programas de incentivo à educação profissional, aumentando vagas gratuitas para o ensino 

superior e a qualificação dos jovens, bem como a participação do empresário para facilitar o primeiro 

emprego. 
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Introdução:  

O desenvolvimento da sociedade, as mudanças com as quais seus cidadãos são influenciados estão diretamente 

relacionadas à globalização, um fenômeno emergente. Com isso o núcleo da família vai se adaptando as novas 

formas de interação, pois a mesma está vinculada ao momento histórico, no qual o indivíduo adquire condições 

de sobrevivência a partir do seu relacionamento com a sociedade. A mídia tem “bombardeado” as crianças e 

adolescentes com apelos consumistas e no momento em que o consumismo atinge seu auge na vida das crianças 

fazem com que os pais apresentem comportamentos que não eram comuns de ocorrer, como o caso da 

negociação com seus filhos,como uma forma de educá-los e orientá-los. O objetivo do trabalho foi desenvolver 

uma análise desta negociação, proposto na disciplina de estágio básico I realizado no primeiro semestre de 2018 

do Curso de Graduação de Psicologia da UNITAU, a partir dos relatórios obtidos deste estágio.  

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa documental, que foi baseado no relatório de estágio da graduação de Psicologia. Para a 

realização do Estágio Básico I foram realizadas observações não participantes desenvolvidas em dias variados 

totalizando uma carga horária de oito horas, nas quais consistiam os pesquisadores, sem interagirem com o meio, 

observarem a forma de interação das supostas famílias que estavam presentes na praça de alimentação do 

Shopping de Taubaté, realizando ao final de cada observação um registro. Foram realizadas também entrevistas 

semi-estruturadas, as quais consistiam em perguntas elaboradas mediante ao registro das observações e dos dados 

obtidos através da aplicação da teoria fundamentada nos dados de Corbin e Strauss (2008) sendo 3 com pais e 3 

com os filhos crianças que estavam passeando no shopping. A aplicação da teoria fundamentada nos dados de 

Corbin e Strauss (2008), consistiu em 3 etapas: 1. Codificação aberta, a qual se relaciona na amplitude da análise 

detalhada das linhas dos dados obtidos, nos quais através de indagações se revelam as categorias, as quais 

exprimem o que ocorre na frase de maneira simples e objetiva; 2. Codificação axial, consiste em uma elucidação 

distinta a respeito do fenômeno, parte do princípio ao que foi extraído da analise aberta, as categorias, de maneira 

que se realiza um agrupamento delas criando assim as subcategorias, construindo assim uma ramificação 

chegando ao conceito, o qual será o objeto de pesquisa; 3. Codificação seletiva, todas as categorias e 

subcategorias obtidas são relacionadas a uma única categoria na qual Corbin e Strauss (2008) denomina de 

Categoria Central, a qual será o tema de pesquisa, o conceito ao qual expressa todos os dados obtidos. Diante 

disso vale ressaltar que todos os registros dos procedimentos supracitados, foram realizados de maneira que não 

houvesse manipulação dos dados, respeitando a integridade dos participantes.  

Resultado:  

A partir da realização de uma série de observações e entrevistas, respectivamente, e utilizando da teoria 

fundamentada nos dados, foi possível chegar aos conceitos e categorias apresentados, para a identificação do 

fenômeno psicológico estudado. Três categorias principais foram apresentadas (NEGOCIAÇÃO, INFLUENCIA 

DE MEIOS EXTERNOS NO CONSUMISMO INFANTIL, RELAÇÃO E INTERAÇÕES FAMILIARES), e 

cada subcategorias e conceitos que foram analisados qualitativamente das observações e das entrevistas 

realizadas. A partir desses resultados, os conceitos foram confirmados e apresentaram fidedignidade aos aspectos 

observados e estudados durante o semestre, de forma com que o fenômeno psicológico foi identificado. 

Conclusão:  

Ao final das observações e com todo o material de análise e apoio teórico, pode se considerar o fenômeno 

psicológico atual no contexto de consumo infantil, como sendo “a negociação entre pais e filhos como forma de 

lidar com o consumismo infantil”.Consideramos o objetivo que nos foi apresentado no início do estágio básico I, 

assim reconhecendo a diversidade teórica, exercitando os instrumentos da psicologia, identificando as etapas de 

raciocínio psicológico, realizando entrevistas e observações, entre outros objetivos realizados, ao final 

produzindo este relatório. 
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Introdução:  

O som inicia-se a partir de uma vibração em um meio material. Tal vibração causa uma perturbação nas 

moléculas de ar adjacentes à superfície do material, que colidem com as moléculas vizinhas, e assim 

sucessivamente, propagando o som no ambiente. Mesmo que não utilize intencionalmente a análise sonora, 

mecânicos automobilísticos desenvolveram uma capacidade de analisar e identificar falhas mecânicas 

através da audição, em muitos casos a simples intensidade do som emitido pelo motor é suficiente para um 

pré-diagnóstico seja realizado. Esta capacidade se dá através da associação de problemas comuns que são 

rotineiros na vida de um mecânico com a frequência sonora emitida quando determinada falha acontece. 

Assim, para se observar a manutenção em motores de combustão interna, foi proposto um estudo para 

determinar quais frequências permitem estes diagnósticos, quais são as condições preferenciais para cada 

tipo de diagnóstico e quais tipos de problemas são detectáveis através deste método.  

Metodologia:  

Para a realização deste estudo optou-se por utilizar a pesquisa descritiva, devido ao objetivo visado, o qual 

se pretende identificar à relação sonora com falhas mecânicas de motores a combustão interna através da 

análise de frequência de ruídos emitidos. Será selecionado previamente motores em dois estados de 

funcionamento, o primeiro não deverá apresentar defeitos e será utilizado como padrão de comparação, o 

segundo terá alguma falha já diagnosticada. Através de um gravador com isolador de ruídos irá se gravar o 

som emitido por ambos os objetos de estudo separadamente, e por meio de um software computacional 

comparar-se as gravações e iniciar a análise do ruído detectado. 

Resultado:  

Levando em consideração o formato e o material das peças que compõem o motor, determinou-se que falhas 

por folgas, desprendimento e atrito geram uma frequência única, que independente do modelo do motor a ser 

estudado estará em uma faixa indiferençável para o ouvido humano. Através da análise do ruído atribuído ao 

defeito do motor de teste, pode se notar mudanças nas frequências sonora quando o problema acontecia. Tais 

frequência foram isoladas para estudo, observou-se que o som é uma folga de algum componente que são 

único dentro do motor, detectou-se que essa frequência é unicamente e exclusiva para esse formato de falha.  

Conclusão:  

A análise do ruído emitido pelo motor a fim de detectar através da frequência sonora o defeito mostrou-se 

eficiente e satisfatória. Assim como no estudo de vibrações, cada falha apresenta uma frequência única 

gerada pela situação que se encontram as peças envolvidas, essa identidade sonora é muitas vezes assimilada 

involuntariamente por mecânicos, que ao vivenciar os mesmos defeitos ao longo de sua vida profissional 

criam uma espécie de banco de dados mental, relacionando determinados defeitos a ruídos.  
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Introdução:  

Este trabalho apresenta a pesquisa desenvolvida para o trabalho de graduação, que visa estudar de forma 

geral os idosos e a relação dos centros de convivência para a terceira idade na cidade de Taubaté. Procura 

entender a situação e a quantidade dos centros de convivência do idoso (CCI) na cidade de Taubaté, para 

enfim desenvolver um projeto que atenda a demanda populacional de idosos com qualidade e eficiência. 

Metodologia:  

A pesquisa realizada procura entender as necessidades do publico alvo, assim buscando conhecimentos 

práticos e também conhecimentos já abordados em literaturas sobre o tema. A linha de metodologia e 

procedimentos que norteiam o trabalho é: Estudo da legislação, marcos legais e referencias, onde é estudado 

o estatuto do idoso (2017), o guia global da OMS – cidade amiga do idoso (2008) e o guia de orientações 

técnicas “São Paulo amigo do idoso” (2014). Levantamento de dados sobre a atual situação dos centros de 

convivência do idoso de Taubaté, onde uma questão principal norteia o assunto, ”os centros instalados 

atendem a demanda de idosos em nossa cidade?”. Estudos de referencias, bibliográfica e projetuais, que 

engloba estudos de casos e visitas. Programa de necessidades. Gerar uma proposta de projeto que atenda os 

requisitos para a cidade de Taubaté.  

Resultado:  

Os resultados deste trabalho são: uma pesquisa contendo informações sobre a atualidade e a breve história do 

idoso, também efeitos de normas e leis e baseado em tais conhecimentos, uma análise e um projeto de um 

prédio onde possa funcionar um centro de convivência do idoso, com todos os requisitos projetuais e 

interpessoais quê a terceira idade necessita. 

Conclusão:  

Desde o inicio desta pesquisa apresentou-se dados sobre o crescimento populacional da terceira idade, e os 

problemas sociais que isso vem trazendo, visto que a qualidade e a distribuição dos centros são poucos em 

relação ao numero de idosos em todo território nacional. Portanto o objetivo geral torna-se alcançável na 

medida em que as analises foram desenvolvidas,assim como o terreno escolhido, que atende as necessidades 

de implantação, localização e de todos os critérios de projeto estipulados para sua escolha anteriormente. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como finalidade apresentar um estudo de caso sobre a aplicação da metodologia Seis 

Sigma, que vinculada à ferramenta DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) é uma 

estratégia adotada por empresas para aprimorar a qualidade de seus produtos e serviços. Este trabalho 

baseia-se no gerenciamento de ferramentas que possam auxiliar o processo produtivo tornando-o mais 

eficiente. Apresenta como utilizar ferramentas para atender situações específicas de maneira eficaz e obter 

maior controle dos itens produtivos, o que torna essencial a aplicação de fluxos para o processo. A 

competição entre as indústrias cada vez maior, faz com que as empresas busquem inovações e 

aperfeiçoamento de modo a enfrentar crescentes desafios. A necessidade de maior controle no processo 

produtivo passa a ser uma grande preocupação entre as instituições que buscam novas estratégias e 

mecanismos para interceptar problemas e situações que possam tornar-se desconhecidos no cotidiano da 

produção. 

Metodologia:  

Segundo Gil (1991), quando se tem a definição do problema a ser estudado, a próxima etapa será escolher o 

modelo de pesquisa que encaminhará as ações posteriores, podendo o problema ser classificado como 

qualitativo ou quantitativo. A pesquisa é considerada quantitativa, na qual se possui problemas que podem 

ou não serem medidos buscando análises e soluções, com o uso de estatísticas e ferramentas da qualidade 

(SILVA; MENEZES, 2005). O estudo de caso exposto foi realizado em uma empresa situada na região do 

Vale do Paraíba, que atua no ramo de produção de peças usinadas. A ferramenta para o estudo de caso foi o 

DMAIC, isto é, um método que consiste na aplicação de cinco passos para a otimização de processos, sendo 

estes: Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar. O estudo nos permite obter uma análise técnica e 

específica do problema em questão, permitindo maior aprofundamento das causas do problema e atuação 

direta na causa raiz. Os dados foram enumerados por meio de indicadores de desempenho e através do 

acompanhamento da produção. Definir: o problema identificado foi que determinada operação estava 

inibindo produtividade da operação posterior. Medir: após medir o tempo de ciclo desta máquina ela foi 

identificada como a máquina com maior tempo de ciclo, ou seja, gargalo. Analisar: por meio de um 

diagrama de Ishikawa, uma das causas detectadas foi que a mesa alternada realizava giros excessivos. Outra 

causa provável eram ferramentas incapazes para operação. Melhorar: o programa CNC foi modificado, e a 

sequência de usinagem foi alterada para que a mesa girasse no mesmo sentido, eliminando giros excessivos 

e eventuais folgas na mesa CNC. Foi implementada uma ferramenta conjugada para usinagem do furo com 

um rebaixo. Controlar: será necessário implementar a ficha de manutenção preventiva para revisar os 

parâmetros de usinagem e realizar geometria nos dispositivos e máquinas. 

Resultado:  

Com base nas mudanças implantadas, conjugando ferramentas da usinagem o tempo de ciclo da máquina foi 

reduzido em 15%. O nível sigma inicial era de 1,04 e o atingido após as melhorias foi de 6,56. Isto 

demonstra aumento na capacidade do processo, equilibrando os tempos de ciclos das ferramentas utilizadas 

para esse equipamento. 

Conclusão:  

Podemos evidenciar que a identificação do gargalo no processo por meio de uma cronoanálise industrial 

sendo uma ferramenta que tem como principal objetivo analisar os tempos de realização de atividades 

durante a fabricação de peças e produtos, e possibilita o entendimento de qual a quantidade de tempo está 

sendo efetivamente utilizado em tarefas que efetivamente agregam valor ao processo de transformação e 

após a aplicação do DMAIC conseguimos eliminar o gargalo do processo e realizar um balanceamento da 

linha estudada.  
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Introdução:  

Atualmente vive-se uma grande crise ética e moral, observam-se escândalos envolvendo corrupção e fraudes nas 

organizações. É necessário que haja uma adequação em suas práticas e sigam à risca os princípios éticos e 

morais, com objetivo de prevenir tais atos, tornando necessária uma fiscalização mais eficiente. Nesse contexto, 

destaca-se o programa de Compliance e a grande importância da sua aplicabilidade, que visa estar em 

conformidade com as leis. Isso garantirá proteção e reputação para organizações perante o mercado nacional e 

internacional. A aplicação fará com que os princípios éticos sejam respeitados e regatados. Diante disso o 

presente estudo busca dar clareza na importância de tal objetivando a transparência e controle as movimentações 

financeiras das Instituições. Em outro momento, com fulcro nas leis internacionais e brasileiras, o trabalho 

discorre sobre os aspectos práticos desse programa, ilustrando de maneira objetiva seus requisitos mínimos deve 

ter para ser considerado ideal. 

Metodologia:  

O presente estudo foi baseado em livros, artigos científicos, afim de apresentar diversas maneiras para combater 

a corrupção, agindo assim, ela estará mostrando aos Stakeholders que a organização não se envolve com atos 

imorais. O propósito básico deste trabalho é permitir que o leitor tenha uma visão mais detalhada em relação à 

aplicabilidade de um programa de Compliance dentro das organizações, que significa estar absolutamente 

alinhado com normas, controles externos e internos. O intuito dessa pesquisa é demonstrar como o 

desenvolvimento do programa de Compliance proporciona possíveis melhorias nas organizações, buscando 

aumentar o controle e dar maior transparência as suas movimentações financeiras. Além disso, possibilitar que as 

organizações identifique os fatores que viabilizam possíveis ilegalidades e possam agir de maneira a coibir ações 

como desvio de conduta e atitudes antiéticas, etc. O Compliance é reconhecido cada vez mais por assegurar a 

adequação, fortalecimento e o funcionamento dos sistemas de controles internos das instituições, procurando 

mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, bem como disseminar a cultura de controles 

para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes. Além de atuar na orientação e conscientização à 

prevenção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos à imagem da instituição.  

Resultado:  

A adoção de um conjunto de princípios pode construir maior transparência entre a sociedade civil e o poder 

público, garantindo um sistema de integridade nas relações mantidas entre empresas públicas, privadas ou mistas, 

e com todos os demais segmentos que estão no campo de ação: colaboradores, clientes, público, concorrentes e 

comunidade.  

Conclusão:  

As fraudes provocam grandes prejuízos as organizações, por isso, é de suma importância que as empresas adotem 

sempre comportamentos éticos e de clareza para com todos. Tendo em vista esses parâmetros, esse programa 

assegura que a empresa esteja seguindo de acordo com as normas e diretrizes, isso vale para as esferas 

trabalhistas, jurídicas, ambientais, financeira e outras, visando apresentar possíveis melhorias e transparências 

nas organizações. 
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Introdução:  

O indivíduo tem suas condições de saúde determinadas por fatores de ordem biológica, psicológica e social, 

além de crenças, tradições e conhecimentos construídos a partir do contexto e tempo histórico no qual se 

encontra. A troca de saberes entre trabalhadores de saúde e usuários do sistema permite o reconhecimento de 

problemas, possibilitando melhor intervenção sobre os mesmos. A Educação em Saúde (ES) consiste em um 

conjunto de práticas pedagógicas de caráter participativo e emancipatório objetivando sensibilizar, 

conscientizar e mobilizar para o enfrentamento de situações que interferem na qualidade de vida. Como 

modelo educacional deve ser utilizada e incentivada no meio acadêmico como método de ensino. Em 2018 

houve um surto de Febre Amarela (FA) em vários estados brasileiros demandando abordagem da temática. 

O presente estudo objetivou relatar uma ação de ES realizada para acadêmicos de medicina participantes da 

Liga de Saúde de Família e Comunidade da Universidade de Taubaté. 

Metodologia:  

Atividade realizada em fevereiro de 2018, durante o estágio da disciplina de Saúde Coletiva do curso de 

Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU), sendo elaborado sob a supervisão de um professor e 

aplicado por acadêmicos do 6º ano deste curso. Foi desempenhado uma ação de ES para estudantes que 

integravam a Liga de Saúde da Família, todos do curso de Medicina da UNITAU. Essa ação teve como 

objetivo orientar os alunos quanto as principais dúvidas que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

têm sobre a FA, visando participação ativa dos acadêmicos, esclarecendo seus questionamentos. Foram 

utilizadas perguntas norteadoras que possibilitaram a discussão acerca do tema. Essas perguntas foram: 

“quem transmite a FA?; quais são os principais sinais e sintomas da FA?; quais são os sinais de sintomas de 

alerta?; quais pacientes não devem tomar a vacina?; qual a diferença entre dose total e dose fracionada?; 

qual o tempo de proteção da vacina?; quais as reações adversas à vacina?; qual outra forma de prevenção 

além da vacinação? ”. As informações oferecidas basearam-se em documentos do Ministério da Saúde e 

artigos científicos em português, extraídos da base de dados Scielo, que estivessem gratuitamente 

disponíveis na íntegra. Utilizou-se para a busca os descritores: “Febre Amarela” e “Educação em Saúde”. 

Foram selecionados cinco artigos referentes a tais temas, após análise do conteúdo dos mesmos. O assunto 

foi trabalhado de forma didática e interativa, com dinâmica em grupo, a fim de sanar dúvidas. 

Resultado:  

A ação realizada por meio do diálogo e troca de saberes de forma horizontal permitiu o esclarecimento de 

dúvidas sobre a FA. A forma prática e simples com que o tema foi abordado permitiu manter a atenção e 

engajamento dos envolvidos na atividade. Possibilitou assim, a atualizaçãodos acadêmicos que aplicaram a 

ação. Observou-se que a principal dúvida era sobre a vacina e quais os pacientes que realmente poderiam 

tomá-la. Foram explicitadas as verdadeiras contraindicações à vacinação e as possíveis reações adversas, 

enfatizando-se as mais alarmantes. A dinâmica mostrou-se bastante enriquecedora e atingiu o objetivo 

esperado: esclarecer as dúvidas dos participantes, relatar os principais questionamentos dos usuários do SUS 

acerca da FA, utilizando a ES para compartilhar o conhecimento. A ES colabora para a promoção à saúde, 

visto que incentiva o autocuidado dos pacientes, levando em consideração os seus saberes prévios.  

Conclusão:  

A ES representa instrumento importante e eficiente, tanto para a população assistida nas unidades de saúde 

quanto para os profissionais envolvidos. Por meio dela é possível estabelecer um canal direto com os 

usuários, realizar o acolhimento, orientar, esclarecer dúvidas, fornecer informações que auxiliam no bem-

estar do usuário e sua família, além de trocar experiências. Representa impacto positivo na prevenção de 

doenças e agravos, apresentando-se como uma alternativa na promoção de saúde. 
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Introdução:  

No atual cenário industrial mundial, a qualidade do produto final e a sobrevivência de pequenas e médias 

empresas são diretamente influenciadas pela boa condição de funcionamento dos equipamentos do 

empregador, da agilidade de sua produção e da entrega, que são pontos fundamentais para que seus clientes 

sejam preservados. Sendo assim, é de extrema importância a implementação de um trabalho de Engenharia 

de Manutenção, essencial para a boa performance da empresa. Nesse cenário, a TPM – Total Productive 

Maintenance, uma filosofia poderosíssima empregada nas indústrias na busca de excelência e 

competitividade, torna-se uma grande aliada na gestão administrativa de produção e de manutenção, para 

que se tenha maior confiabilidade dos equipamentos e melhor qualidade do produto final, auxiliando nas 

transformações da economia dos mais variados segmentos, como o setor de papel e celulose que vem 

passando por muitos altos e baixos nos últimos anos. 

Metodologia:  

Para a realização desse trabalho, foi considerada uma indústria de papel e embalagens localizada no Vale do 

Paraíba, de médio porte e estrutura familiar, especializada no ramo de fabricação de papel reciclável de 

diversas gramaturas e finalidades. Um estudo sobre como a manutenção mecânica da mesma trabalha foi 

feito para verificação de pontos simples, porém importantes para o bom funcionamento da planta e para a 

minimização de ações de manutenção corretiva. Alguns dos conceitos da TPM foram aplicados, 

principalmente para a redução de desperdícios de insumos, conscientização dos colaboradores a respeito da 

importância da organização e da limpeza do ambiente de trabalho. Para atingimento desses objetivos, os 

pilares da TPM utilizados como base foram: Melhorias Individuais, Manutenção Planejada, Educação e 

Treinamento. Visando uma mudança comportamental dos colaboradores, foram realizados debates e 

treinamentos, especialmente com a equipe de manutenção, sobre as condições de trabalho dispostas dentro 

da empresa e a importância em se manter um ambiente limpo e organizado. 

Resultado:  

Após levantamento de dados de consumo de insumos, observou-se um grande desperdício de lubrificantes 

(graxas e óleos). Para minimizar tal desperdício, foram ajustados os trabalhos de rota de lubrificação para 

rolamentos de todos os equipamentos que recebem suporte da manutenção mecânica. Criou-se um modelo 

de acompanhamento de temperatura de rolamentos e mancais, cilindros, secadores e acoplamentos. Também 

foi implantado um modelo de cadastro de equipamentos informando a composição de peças e localização na 

planta, juntamente com desenhos técnicos específicos para possível revisão e controle de ordens de serviço. 

As ações da equipe de manutenção foram divididas em corretiva planejada, preventiva, preditiva e melhoria 

de equipamentos, para melhor visualização, acompanhamento de indicadores (redução de custos com 

insumos e peças de reposição e de parada de máquinas) e arquivamento das atividades para consultas 

futuras. 

Conclusão:  

A realização do presente estudo demonstrou o quanto a manutenção é importante para o bom funcionamento 

de uma planta industrial, e como a aplicação dos conceitos da TPM contribuem, substancialmente, para o 

planejamento e controle da área, a fim de garantir a confiabilidade dos equipamentos e a redução de 

desperdícios, maximizando a produtividade. Além disso, incutir nos colaboradores uma transformação de 

comportamento foi essencial para o processo de consolidação dos ganhos adquiridos e para reafirmar seu 

papel na construção de ações para melhoria continua. 
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Introdução:  

Nos dias atuais, percebe-se a alta procura por aulas de Ginástica em Academia, seja por inovações com 

relação às aulas propostas, passos de dança ou, principalmente, pela utilização da música como forma de 

motivação. Desta forma, o presente estudo buscou compreender a influência da música nas aulas de 

Ginástica em Academia, verificando se a música favorece a prática de Ginástica. 

Metodologia:  

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, com uma 

amostra composta por 15 mulheres, na faixa etária entre 18 e 60 anos, que frequentam uma Academia de 

Ginástica na cidade de Jacareí (interior de São Paulo). A coleta de dados foi realizada tendo como 

instrumento um questionário, contendo 13 perguntas (entre abertas e fechadas). Os dados foram coletados 

pessoalmente pela pesquisadora em junho de 2018, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Resultado:  

As respostas foram analisadas de acordo com a análise estatística apresentadas em porcentagem. Os dados 

mostraram que a média de idade das mulheres que participaram dessa pesquisa foi de 32 anos, sendo que 

todas afirmaram que, tanto a música quanto o estilo musical (tipo de música) influenciam a prática de 

Ginástica. Outro aspecto destacado foi que, quando toca uma música que conhecessem e o volume da 

música (altura do som) sendo de médio para alto, a motivação para a realização da prática aumenta. Durante 

a aula, a serventia da música foi apontada como forma de distração (34%), seguido motivação (23%), 

concentração (19%), lazer (7%), ritmicidade (7%) e relaxamento (7%).  

Conclusão:  

De acordo com o grupo participante dessa pesquisa, pode-se afirmar que há uma grande influência da 

música nas aulas de Ginástica em Academia. Os dados desse estudo poderão ser usados como ferramentas 

de auxílio para os profissionais da área, com intuito de gerar mais interesse e participação dos alunos nas 

aulas, além de atrair a atenção de novos frequentadores nas aulas de Ginástica Coletiva. 
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Introdução:  

O presente trabalho sugere o estudo dos princípios administrativos que regem as compras públicas para a 

verificação se, de fato, sua aplicabilidade é destinada a atender a finalidade necessária para o uso do capital 

público. Para tal, faz-se necessário atentar-se ao tempo que o procedimento licitatório pode se alastrar para 

que cumpra corretamente todos os princípios que o norteiam, tendo em vista a necessidade contínua e 

imediata demandada pela população por determinados serviços e produtos essenciais, tratando, este ponto, 

através de análise de caso concreto. 

Metodologia:  

O presente trabalho consiste em uma pesquisa de natureza qualitativa, acadêmica e descritiva de estudo 

bibliográfico cuja abordagem profere discussão prática e jurídica sobre a eficiência do procedimento 

licitatório regulamentado pelos princípios gerais da administração pública e os princípios específicos que 

regem as compras públicas. Destacam-se como fontes utilizadas o embasamento doutrinário, jurisprudencial 

e legal. 

Resultado:  

A partir da análise dos conceitos teóricos em conjunto ao caso concreto apresentado, o resultado vislumbra a 

funcionalidade da aplicação do embasamento principiológico como ferramenta de transparência nas compras 

realizadas pela administração pública. 

Conclusão:  

A base principiológica que rege o ato de compra pública garante que este seja realizado de forma justa, 

assegurando a todos os interessados em participar do procedimento licitatório condições igualitárias de 

concorrência, e transparente. Em outro ponto, nota-se que a aplicabilidade na prática difere-se da teórica, 

conforme trazido no caso concreto apresentado. Conclui-se, por fim, que a administração pública não está 

isenta de possíveis erros procedimentais ou de seus próprios administradores, todavia, faz-se necessária e 

fundamental a aplicação dos princípios, reforçando sua funcionalidade e indispensabilidade para a garantia 

de transparência nos atos da administração pública. 
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Introdução:  

O setor da construção civil é um dos mais importantes para a economia e tem apresentado um amplo 

crescimento tecnológico, em contrapartida este ramo é grande causador de impactos ambientais tanto pelo 

alto consumo de bens naturais como pelos grandes volumes de resíduos sólidos provenientes de 

modificações e demolições nas obras. Outro exemplo de agente causador de impactos ambientais são os 

resíduos de garrafas PET, que são descartados de forma inadequada na natureza, no Brasil 53% desse 

material não é reutilizado, esse valor equivale a 4,7 bilhões de unidades/ano. Estudos recentes têm utilizado 

os resíduos de obras e demolições juntamente com material PET reciclado com o objetivo de criar um 

material novo que seja sustentável, de baixo custo e que possa ser empregado em diversas áreas da 

construção civil, e ao mesmo tempo apontando possíveis soluções para a reutilização destes materiais. 

Metodologia:  

Em laboratório foram moldados diversos corpos de prova, com diferentes composições, de acordo com a 

norma da ABNT NBR 5738 e ainda definido o traço a ser utilizado, que foi de 1: 2,1: 2,1: 0,6. 

Posteriormente os corpos de prova foram submetidos a ensaios de compressão seguindo a norma técnica da 

ABNT NBR 5739, para verificar a resistência dos diferentes tipos de corpos elaborados. Foi utilizado como 

parâmetro de comparação um corpo padrão confeccionado sem a adição de resíduos de construção civil e tão 

pouco de material PET. As diferentes composições dos corpos de prova podem ser observados na descrição 

abaixo: I - cimento; areia; brita; água (Concreto Padrão); II - cimento; areia; 90% brita; água; 10% PET; III - 

cimento; resíduo de construção; 109% água; 90% brita; 10% PET; IV - cimento; 90% areia; água; 10% PET; 

V - cimento; 90% areia; brita; água; 10% PET;  

Resultado:  

Conforme resultados obtidos por meio desse experimento e segundo as normas da ABNT NBR 6118, NBR 

8953 e NBR 12655, pode-se destacar que: o corpo de prova I (padrão) obteve resistência de 29 MPa, os 

corpos de prova II e V que obtiveram, no ensaio resistência à compressão, resultado superior a 20 MPa 

podem ser utilizados em concretos armados com função estruturais desde que a classe de agressividade 

ambiental seja I. Os corpos de prova III e IV atingiram resultado inferior a 20 MPa no ensaio de resistência à 

compressão, portanto podem ser em empregados em funções ou peças que não requerem caráter estrutural. 

Conclusão:  

Por meio dos estudos realizados, pode-se afirmar que PET pode ser empregados de vez no ramo civil, e 

incorporado até em concretos com funções estruturais, sujeito a restrições de agressividade ambiental, e 

desta forma contribuir com a redução dos danos causados ao meio ambiente. Os resíduos de construção civil 

devem continuar sendo empregados nas diversas funções, na qual já vem sendo utilizado como: base e sub-

base de pavimentação, preenchimento de vazios em construções e ainda pode ser utilizado na confecção de 

argamassas, concretos e peças que não requerem função estrutural, uma vez que não possui muita resistência 

à compressão. 

Referências:  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: Concreto - Procedimento para 

moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, p. 9. 2015. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de 

Janeiro, p. 4. 1994. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de 

estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, p. 238. 2014. CEMPRE. Compromisso empresarial 

para reciclagem: ficha técnica PET. São Paulo, 2016. Disponível em: <http://cempre.org.br/artigo-

publicacao/ficha-tecnica/id/8/pet>. Acesso em: 20 novembro 2017.  

 



 

122 

 

LEVANTAMENTO DA VISITAÇÃO DA ABELHA AFRICANIZADA (APIS MELLIFERA) NA LAVANDA 

(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) EM TAUBATÉ E CUNHA, ESTADO DE SÃO PAULO.  

ENIC201887593 

 
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS RENATA APARECIDA TAVARES PEIXOTO NATALIA ALVES PEREIRA 

VELASCO  

Orientador(a): LIDIA MARIA RUV CARELLI BARRETO  

 

Introdução:  

A Lavanda (Lavandula augustifolia, officinalis, vera, spica) pertence à Família Lamiaceae (pertencem 

também a hortelã, alecrim e manjericão). É uma planta perene, que pode viver ate vinte anos em condições 

favoráveis. Produz flores roxas que contem altos níveis de óleos essenciais, úteis ao mercado. Elas 

apresentam uma grande dispersão no mundo todo, possuindo um amplo uso como, por exemplo, a produção 

de óleos retirados das flores para massagens, usos de fins medicinais, e dentre outros usos. As flores podem 

ser usadas como uma bela fonte de atração de polinizadores como as abelhas, por serem ricas em néctar. 

Embora existam informações sobre a biologia floral e reprodutiva, não há muitos dados sobre a diversidade 

dos visitantes florais e seu papel na sua produtividade. De tal modo se objetivou assim um trabalho a realizar 

um levantamento da visitação da abelha Apis mellifera na Lavandula angustifolia. 

Metodologia:  

Neste trabalho foram escolhidas ao acaso duas plantas de lavanda (Lavandula angustifolia), localizadas no 

Lavandário de Cunha (SP) e na Universidade de Taubaté, Departamento de Ciências Agrárias, em Taubaté 

(SP). Foram realizadas observações (n=2 dias, sendo um dia em cada local) para a identificação do seu 

principal visitante floral, a abelha Apis mellifera, nos períodos de abril a maio de 2018. As observações 

foram realizadas das 08 h 00 min às 14 h 00 min, na Universidade de Taubaté, tendo um total de 13 

observações, e das 10 h 30 min às 14 h 00 min, no Lavandário de Cunha, com um total de oito observações, 

sendo feitas por cinco minutos, com intervalos de meia hora até a próxima observação. Feito isso, foram 

montados gráficos de frequência de visitação desse visitante na lavanda, durante esses dias e nesses mesmos 

locais observados. Foram utilizados lápis, caderno para anotações e relógio para cronometrar os horários de 

observação. Tal processo se mostrou semelhante a trabalhos (MUNIZ, V. I. M. S.; XAVIER, M. S. A.; 

ALVES, J. E.2018), que observou a frequência de visitação da Apis mellifera na Jurema preta a cada 

intervalo de meia hora. 

Resultado:  

Foram realizadas duas observações: uma no Departamento de Ciências Agrárias da Unitau a fim de realizar 

um levantamento de frequência de visitação de abelhas na lavanda, e uma no Lavandário em Cunha, a título 

de curiosidade para simples comparação. Os gráficos exibidos mostram a frequência de visitação das 

abelhas Apis mielliferanas lavandas Lavandula. No gráfico um, estão dispostos os dados coletados pelo 

grupo no Dpto. Ciências Agrárias da Unitau, onde foram feitas o maior número de observações. Já o gráfico 

dois exibe os dados coletados pelo grupo no Lavandário em Cunha. Tais dados foram acumulados para uma 

posterior comparação entre a frequência de abelhas de ambos os locais, nos quais se diferenciam, dentre 

muitos aspectos, na quantidade de mudas florais que, na Unitau era apenas uma muda floral e, no 

Lavandário, eram grandes campos com apenas tal flor. 

Conclusão:  

Com os estudos realizados e os dados obtidos, pode-se chegar a duas conclusões, que favorecem os dois 

lugares visitados. Os dados obtidos no Dpto. Ciências Agrárias auxiliam de modo que os pesquisadores 

utilizam as abelhas para a produção de mel; tendo isto em vista e sabendo dos maiores picos de visitação de 

abelhas, pode-se obter uma escala de produção de mel maior nos horários onde há mais abelhas. Já para o 

Lavandário, os estudos podem auxiliar na identificação das melhores mudas de lavanda. 
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Introdução:  

Tortura. Uma prática pré-histórica, cruel, presente já nas primeiras civilizações humanas há pelo menos 7 mil 

anos. Atualmente o combate à tortura e atos similares é a tônica dos ordenamentos jurídicos de países ao redor de 

todo o mundo. A Constituição Federal de 1988, cunhada com a força dos movimentos que buscavam superar a 

ditadura militar, traz expressamente no rol dos direitos e garantias fundamentais a premente preocupação em 

vedar todo e qualquer de ato de tortura, bem como tratamentos desumanos e degradantes, sob qualquer hipótese. 

Como reflexo, desde o final dos anos 1990, o ordenamento jurídico nacional conta com uma legislação específica 

(Lei da Tortura - 9455/97) na tentativa de dar mais força ao combate aos crimes de tortura. É nesse contexto que 

o presente trabalho se propõe a analisar e efetividade da criminalização e combate aos atos que configuram 

tortura no Brasil.  

Metodologia:  

A sistemática deste trabalho parte de estudos realizados no campo do Direito Constitucional quando busca a 

compreensão do processo de solidificação de direitos e garantias fundamentais que gravitam o princípio da 

dignidade da pessoa humana definido pelo legislador constituinte como um dos princípios fundamentais da 

República Federativa do Brasil. No rol dos setenta e oito incisos do artigo 5º do texto constitucional encontra-se a 

vedação à tortura (art. 5º, III). Por meio de pesquisa bibliográfica nos propusemos a entender os mecanismos 

legais de vedação a tortura no Brasil. Estendemos a leitura da previsão no texto constitucional às interpretações 

colhidas do material consultado para as legislações e seus dispositivos que tratam do mesmo tema. A saber: Lei 

da Tortura, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, além de tratados e convenções internacionais 

assinados pelo Brasil. Por fim a pesquisa se debruçou sobre relatórios conjunturais sobre a pratica da tortura no 

Brasil emitidos por organismos internacionais e nacionais de defesa dos direitos humanos como o HWR e o 

Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT). Também se fez importante a pesquisa por 

acórdãos de Tribunais no sentido de condenar torturadores tanto na esfera estatal quanto na relação entre 

particulares. 

Resultado:  

A vedação à tortura na Constituição se espraia para legislação infraconstitucional que, aliada aos compromissos 

assinados pelo Brasil leva o legislador à edição da Lei da Tortura em 1997. No entanto, mesmo com a vedação 

constitucional e com mais de 20 anos de vigência da lei contra a tortura, a prática ainda está institucionalizada no 

Brasil. Segundo relatório anual da ONG Human Rights Watch, diariamente seis pessoas são vítimas de tortura no 

país. A maioria delas em penitenciárias, delegacias e unidades de internação de jovens. O relatório feito pelo 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura analisou 11 prisões brasileiras, entre 2016 e 2017, e 

concluiu que em todas existe um ambiente de estabilidade propício a tortura, tal como superlotação, violações e 

cerceamento de direitos, maus tratos, tratamentos desumanos, cruéis e degradantes.  

Conclusão:  

Entendemos que a prática foi mais bem incluída no plano normativo, tornando-se crime. Assim, o sistema de 

justiça criminal pode ser instado como ator relevante no combate. Mas ainda faltam ações e políticas públicas 

mais efetivas. As condições do cárcere e a atividade policial permaneceram praticamente inalteradas. Em grande 

medida, o interesse do poder público limitou-se à edição da lei e o debate em torno do tema permaneceu 

disperso. Não houve uma ruptura com práticas arraigadas de agências de ordem e controle. 
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Introdução:  

As empresas atualmente estão cada vez mais priorizando a qualidade de seus produtos e fornecedores, isso 

ocorre para atender as exigências feitas por clientes e as das normas que precisam atender de forma 

obrigatória. Os ramos de metalurgia, siderúrgica, aeronáutica, entre outros, utilizam a técnica de radiografia, 

que é uma forma de ensaio não-destrutivo que se baseia na absorção diferenciada da radiação penetrante na 

peça inspecionada. Sua finalidade é descobrir se não há defeitos que possam acarretar em um eventual dano 

no produto que leve ao seu descarte, o ensaio possibilita realizar a visão interna da peça. Hoje, grande parte 

das empresas buscam utilizar o processo de filmes, que tenham os tratamentos dos filmes fotográficos que 

captam a radiação que é transmitida pelos raios-X ou raio gama, o que não é absorvido pela peça passa para 

o filme. 

Metodologia:  

Para demonstrar o estudo da técnica de radiografia digital utilizamos pesquisas em sites, trabalhos que já 

fizeram estudos na técnica, e em normais regulamentadoras. As pesquisas foram voltadas a comparar as 

diferenças entre a técnica convencional a mais utilizada até os presentes dias com a técnica digital que 

futuramente estará cada vez mais presente nos diversos setores, até mesmo fazendo a substituição da técnica 

convencional, por se tratar de uma técnica mais ágil, menos impactante no meio ambiente.  

Resultado:  

A radiografia convencional foi a primeira aplicação de imagem a ser introduzida. Para usá-la é necessária a 

utilização de um chassi com écran e filme radiográfico. O filme radiográfico é inserido dentro do chassi, e é 

posicionado dentro da gaveta bucky na mesa, dependendo do exame. O raio-x é lançado da ampola em 

direção ao paciente, a energia interage e atravessa seu corpo, chegando até o chassi, onde ocorre a interação 

com os haletos de prata do filme, formando uma imagem latente. A radiografia digital é um tipo de receptor, 

denominada pela sigla DR, e é um modo de experimento não destrutivo que serve para identificar defeitos 

internos em componentes metálicos, que podem soldados ou fundidos, que possam comprometer seu 

desempenho mecânico quando sujeito a pressão ou esforço.  

Conclusão:  

A radiografia convencional possui uma tecnologia bem estabelecida. Ela realiza suas operações com 

equipamentos mais simples e mais baratos. Não requer nenhum conhecimento especializado para executá-la, 

é necessário apenas que, o filme seja bem posicionado assim como o paciente, para que a emissão do raio-X 

ocorra dentro de um tempo justo. A radiografia digital em seu crescimento, tem as vantagens de facilidade 

da exibição da imagem, redução das dosagens de raios-x, uma praticidade no processamento da imagem, 

aquisição, armazenamento e recuperação da imagem.  
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Introdução:  

Na sociedade moderna o estresse mental e emocional tem se tornado um dos maiores problemas a ser enfrentado, 

e sabe-se que 90% da população sofre de estresse. Nos jovens, durante a vida acadêmica, fatores como enfrentar 

as responsabilidades de morar sozinho, períodos de estudo em tempo integral e a intensa necessidade de adquirir 

novos conhecimentos desencadeia diversos sinais neuroendócrinos, como picos hipertensivos, declínio de 

atenção, memória e ansiedade, que atuam de forma negativa na saúde e convívio social do indivíduo. É sabido 

que tanto o estresse, como a ansiedade e a depressão são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Devido este quadro, o objetivo deste estudo foi avaliar os fatores de risco cardiovasculares e os 

níveis de estresse, ansiedade e depressão de jovens universitários do curso de fisioterapia da Fundação 

Universitária Vida Cristã (FUNVIC), em Pindamonhangaba, a fim de conscientizá-los sobre esses riscos e 

complicações.  

Metodologia:  

O delineamento metodológico caracteriza-se por pesquisa de natureza quantitativa explorativa descritiva, com 

uma amostra consecutiva por conveniência. O estudo foi realizado através de avaliações de alunos do curso de 

Fisioterapia da Fundação Universitária Vida Cristã (FUNVIC). Os critérios de inclusão foram apresentar entre 17 

a 40 anos e estarem matriculados no curso de fisioterapia da FUNVIC, e os de exclusão foram não realizar o 

exame físico e não comparecer às entrevistas agendadas. Primeiramente, este projeto foi encaminhado à 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia da FUNVIC, solicitando a autorização para o campo de pesquisa por 

meio do Termo de Autorização. O projeto também foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), o qual foi aprovado. Após aprovação do CEP foi realizado o convite verbal, nas salas de aula e Centro 

Clínico da FUNVIC, aos alunos do curso de fisioterapia para participarem da pesquisa, caso se enquadrassem aos 

critérios de inclusão e exclusão. Posteriormente, os selecionados passaram por uma entrevista com perguntas 

sobre seus dados pessoais, informações antropométricas, presença de patologias e medicações em uso, além da 

Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) de 21 itens. Também houve coleta dos dados de Pressão 

Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD), Índice de Massa Corpórea (IMC) e Relação Cintura 

Quadril (RCQ). Todas as informações sobre o experimento foram apresentadas aos voluntários e todas as dúvidas 

sanadas. Posteriormente, foi obtido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos 

voluntários. As avaliações foram realizadas na própria instituição, Campus I da FUNVIC. Para a análise dos 

dados e fatores de risco foi realizada uma análise descritiva dos parâmetros com as medidas centrais e desvio 

padrão através do Excel da Microsoft®.  

Resultado:  

Foram avaliados 31 estudantes do último ano de fisioterapia com idades entre 20 e 35 anos e média de 23,2 (DP 

3,5). Mais de 90% dos estudantes eram do sexo feminino (n=28). Os fatores de risco avaliados estiveram pouco 

presentes na maioria dos estudantes, os quais 83,9% eram eutróficos, 12,9% apresentaram sobrepeso e 3,2% 

obesidade. A PA estava normal em 87,1% dos estudantes e 96,8% não tinham histórico familiar de doença 

cardiovascular prévia. 96,8% dos participantes não fumavam e 100% apresentaram RCQ normal, mas 71% 

relataram ser sedentários. O nível de estresse, ansiedade e depressão dos universitários também foi avaliado e 

constatou-se que a pontuação média de ansiedade foi de 4,3 (DP 4,2), 3,4 (DP 3,9) de depressão e para o estresse 

a média foi de 7,3 (DP 4,7), sendo este sintoma o mais vivenciado pelos estudantes.  

Conclusão:  

Conclui-se que os estudantes do último ano de fisioterapia da FUNVIC apresentam como fator de risco 

cardiovascular mais comum o sedentarismo, sendo que os demais fatores investigados não foram relatados com 

grande frequência. E dentre os fatores emocionais o estresse foi o mais vivenciado pelos estudantes. Assim torna-

se importante a orientação e conscientização quanto à mudança de hábitos de vida, como a prática de exercícios 

físicos, e quanto ao impacto desses fatores de risco cardiovasculares na vida dos mesmos. 
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Introdução:  

Uma das principais hipóteses que conduzem a atuação do psicólogo na escola é a de que, além de mediador 

do conhecimento, seu trabalho favorece o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno, minimizando o 

fracasso escolar (SANTOS; GONÇALVES, 2016). Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de 

estágio realizado em uma escola do Vale do Paraíba. Procuramos identificar as expectativas, angústias e 

conflitos vivenciados pelos alunos no período de transição do quinto para o sexto ano do Ensino 

Fundamental, buscando compreender as expressões psicológicas demonstradas por eles neste momento de 

transição. Por meio de observações, vivências e experiências de estágio, foi possível perceber a intensidade 

do impacto que incide sobre os alunos nesse período de transição. Consideramos que ampliação do 

conhecimento sobre o tema pode servir como subsídio para a criação de novas políticas e práticas 

educacionais capazes de minimizar os efeitos negativos vivenciados pelos alunos nessa fase de transição. 

Metodologia:  

O estágio teve início no primeiro semestre de 2017. No momento de entrada das estagiárias na instituição, 

foi realizada uma apresentação inicial do local, seguida pela etapa de levantamento de informações. Foram 

anotadas informações relevantes para compor as atividades. Na etapa seguinte, foi realizada observação 

assistemática da instituição, quando foi possível perceber as atitudes gerais, os comportamentos habituais, o 

contexto em que a escola se insere e a dinâmica institucional. A observação assistemática do ambiente 

institucional ofereceu às estagiárias os elementos necessários para a compreensão da dinâmica funcional da 

escola, assim como para o levantamento de hipóteses quanto às possíveis intervenções. Dando continuidade 

no segundo semestre e partindo das informações colhidas no primeiro semestre do estágio, foi escolhida uma 

sala do quinto ano, do período da manhã, composta por trinta e três alunos. Uma vez tendo sido eleito o 

fenômeno da transição do quinto para o sexto ano como objeto de investigação, as estagiárias elaboraram 

uma estratégia de intervenção com o objetivo de identificar as expectativas e os sentimentos das crianças em 

relação a essa transição. As estagiárias pediram permissão à professora para a realização da seguinte 

atividade: distribuíram folhas de sulfite e solicitaram aos alunos que desenhassem ou escrevessem a maneira 

como eles pensam e o que esperam do sexto ano. No dia da aplicação da atividade estavam presentes na sala 

de aula trinta alunos. Todos realizaram a atividade, portanto, foram recolhidos trinta trabalhos.Na etapa 

seguinte, os desenhos e redações dos alunos foram apresentados à psicopedagoga da escola. Nesse 

momento, foi feita uma discussão sobre as expectativas das crianças/adolescentes, em busca de possíveis 

intervenções capazes de minimizar o impacto da transição. Posteriormente, foi feita a devolutiva da 

atividade aos alunos e à professora.  

Resultado:  

Nos desenhos e relatos pôde-se observar, as expectativas positivas em relação ao sexto ano: expectativas de 

que o sexto ano seja “muito legal” e que ofereça novas amizades (sete trabalhos). As expectativas referentes 

à ideia de “bagunça” foram expressas em desenhos de “aviõezinhos” e bolinhas de papel (seis trabalhos). 

Em relação às notas, foi possível observar expressões que indicavam que os alunos se sentiam ao mesmo 

tempo pressionados, mas também motivados a alcançar boas notas (cinco trabalhos). O desejo de entrar para 

o grupo de atletas da escola foi a expectativa com menor incidência (dois desenhos). Já a angústia e o medo 

em relação à nova rotina no próximo ano foram os sentimentos com maior incidência expressados pelos 

alunos (10 trabalhos). Esses medos se referiam principalmente ao tempo de cada aula e às mudanças dos 

professores, frequentemente identificados como muito severos e pouco empáticos às dificuldades pessoais 

da cada aluno.  
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Conclusão:  

As estagiárias desejavam contribuir de alguma forma em favor de uma adaptação mais tranquila e um 

aprendizado de qualidade nessa fase de transição do quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental. A 

análise dos trabalhos foi esclarecedora tanto para as estagiárias quanto para as educadoras, no sentido de 

revelar as dificuldades e angústias vivenciadas pelos alunos neste momento de transição. À guisa de 

conclusão, consideramos que a reflexão sobre as expectativas dos alunos, expressas por eles mesmos, pode 

conduzir a estratégias de ação com vistas a minimizar os impactos negativos que frequentemente incidem 

sobre eles nesse momento de transição. 
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Introdução:  

O processo de ensino e aprendizagem de matemática ocorre, essencialmente, por meio de ações comunicativas 

que envolvem dois tipos de discurso: o do professor e o do aluno. Em tal processo, os envolvidos compartilham 

de um código de signos específicos da matemática, da língua natural dos sujeitos e de ambos (linguagem 

matemática e natural) ao mesmo tempo. Concebendo que a matemática possui uma linguagem própria e 

reconhecendo a imbricação com a língua natural entende-se que é relevante a análise dos elementos expressivos 

que estão presente no processo comunicativo que visa o ensino de matemática. Na pesquisa que estamos 

realizando objetiva-se analisar os modos expressivos que se mostram durante uma aula de matemática. A 

intenção é expor a importância de o professor estar atento ao processo comunicativo na sala de aula de modo que 

haja possibilidade de o aluno compreender o conteúdo matemático que está sendo apresentado.  

Metodologia:  

Como o fenômeno de estudo em nossa pesquisa é a expressão da professora de matemática durante sua aula, 

interessa-nos destacar, por meio de ações descritivas, “os modos pelos quais” o fenômeno é percebido. Assim, a 

pesquisa está sendo desenvolvida com caráter qualitativo e abordagem fenomenológica. Como apontado por 

Bicudo (1994), a descrição do fenômeno observado, sem teorias que visem uma explicação causal e tão livre 

quanto possível de pressupostos, é o que orienta a nossa busca. Para que o fenômeno possa ser compreendido a 

produção de dados deu-se por meio da filmagem de uma aula de matemática de uma turma dos anos finais do 

Ensino Fundamental de um colégio particular de Taubaté, na qual foi trabalhado pela professora o conteúdo 

matemático funções. Transcrevemos o filme transformando-o em texto aberto à interpretação. Organizamos a 

transcrição em cenas significativas que permitam expor o que na pesquisa é interrogado. Ou seja, organizamos os 

dados de modo que fosse possível mostrar como ocorre a comunicação em sala de aula. As cenas são episódios 

construídos pelo pesquisador que “recortam” situações vividas no decorrer da aula e ilustram os modos 

expressivos do professor e dos alunos quando ensinam e aprendem matemática. 

Resultado:  

Iniciamos o processo de análise ideográfica. Isto é, transcrevemos a filmagem da aula e destacamos do texto 

aquilo que, para nós, se mostrou relevante à compreensão do fenômeno interrogado. A aula filmada foi 

organizada em cenas nas quais se tratam aspectos do conteúdo matemático função. A interpretação das mesmas 

vai revelando que os modos expressivos da professora visam a Transmissão de Informações: exposição oral de 

conteúdos, exemplos e exercícios matemáticos, a Negociação de Significados: diálogos criados pela professora 

para a compreensão dos conteúdos por parte dos alunos e Uso de metáforas: quando a professora contextualiza o 

objeto matemático aproximando com situações vividas pelos alunos. E o “recurso teatral” em que há gestos 

específicos, alteração na voz, imitações, com a intenção de comunicar-se com os alunos. 

Conclusão:  

Embora não tenhamos construído a convergência de significados acerca das expressões identificadas no discurso 

da professora, vê-se uma diversidade de elementos expressivos presentes na aula que permitem uma articulação 

entre a linguagem matemática e a linguagem natural. A linguagem matemática prevalece como modo expressivo 

na exposição do conteúdo. Há, também, um modo expressivo que visa promover o diálogo com os alunos, que os 

põe atentos e convida-os a falar. Pode-se dizer que há um modo de expressão do professor que é predominante: a 

expressão oral. No entanto, ocorre de modos distintos, com objetivos distintos.  
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Introdução:  

O aumento populacional e de consumo, têm provocado a elevada demanda mundial de embalagens, com 

resultante aumento na quantidade de descarte pós-consumo. Nesta circunstância, a reciclagem não é apenas 

um parâmetro ecológico, mas também, uma opção real e satisfatória para a indústria e sociedade, associando 

consciência ecológica, desenvolvimento tecnológico e aumento econômico. Com todo este aumento no fluxo 

de materiais enviados para reciclagem provenientes das mais diversas fontes, é quase impossível para os 

centros de triagem conseguirem garantir que os materiais sejam inclusos no processo de fundição livres de 

impurezas. Dentre os diversos tipos de impurezas e contaminantes presentes nos componentes de alumínio a 

serem reciclados, a mais prejudicial e difícil de se segregar são as partículas de ferro. 

Metodologia:  

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica, documental e análises laboratoriais, 

consultando livros, sites e relatórios como fontes de informação. Na metodologia deste, serão apresentados 

os resultados obtidos a partir de ensaios e analises da microestrutura das amostras de alumínio com 

diferentes graus de impureza. As amostras foram obtidas a partir da fundição do material proveniente de 

latas de alumínio limpas e posteriormente foram acrescentadas porcentagens de ferro de forma controlada. 

Na fundição foram utilizados bico de Bunsen para que fosse possível atingir a temperatura de 660°C, 

mínima necessária para a fundição de alumínio. Para evitar a oxidação prematura do ferro ao entrar em 

contato com o alumínio fundido, inicialmente foi adicionada uma camada de borato de sódio gerando uma 

proteção ao ferro para posterior fundição completa. 

Resultado:  

Por meio das análises da microestrutura à serem realizadas nas amostras de alumínio com diferentes níveis 

de concentração de ferro obtidas a partir do material fundido em laboratório, espera-se demonstrar as 

alterações nas características físicas e mecânicas dos mesmos. 

Conclusão:  

De acordo com os experimentos realizados espera-se concluir que o ferro forma fases intermediarias que 

prejudicam as propriedades do material final. A contaminação do ferro pode gerar a mudança na sequência 

de solidificação, possibilitando o surgimento de fases primarias compostas de ferro antes da cristalização 

dos grãos de alumínio. Essas fases que contem ferro, por se desenvolverem antes do alumínio, podem 

crescer livremente, dando forma a cristais grosseiros na fase liquida. 
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Introdução:  

Desempenhando papel fundamental nos ecossistemas terrestres, os insetos envolvem-se na decomposição de 

matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes, no fluxo de energia, na polinização e na dispersão de sementes, além 

de serem reguladores de populações de plantas, de animais e de outros organismos.A dinâmica populacional dos 

insetos é altamente influenciada pela heterogeneidade dentro de um mesmo habitat.Estes dados auxiliam na 

conservação da biodiversidade, pois é um grupo que ocorre em praticamente todos os ambientes graças as suas 

peculiaridades estruturais e fisiológicas que permitem adaptações a condições ambientais bastante 

distintas.Diante desse contexto, a utilização de insetos em inventários e estudos ambientais, torna-se essencial 

para o monitoramento da diversidade de espécies, onde se consegue averiguar as alterações ocasionadas pelo 

próprio ambiente, bem como, as causadas por antropização, que ameaçam a integridade dos ecossistemas.Os 

inventários e o monitoramento dos insetos nos ecossistemas permitem as prevenções ou remediações de impactos 

nos diferentes ambientes. 

Metodologia:  

Busca ativa: a busca ativa consiste em procurar em todos os microambientes possíveis onde possam encontrar 

insetos. Alguns microambientes podem ser mais favoráveis para o encontro de determinadas espécimes 

dependendo do tipo de vegetação e clima da área estudada. Coleta com rede entomológica: método que consiste 

em coletar insetos por meio do uso da rede entomológica que possui um cabo longo para o melhor manejo e em 

sua extremidade uma rede de tecido que permite a passagem de ar e a visualização do inseto capturado. A 

utilização desse método é feita geralmente para a coleta de insetos voadores mas também pode ser usada na 

captura de insetos que estão presentes em gramas baixas ou altas, pois com a passagem da rede próxima ao solo, 

os insetos acabam saltando para dentro da mesma. 

Resultado:  

Podemos observar a presença de insetos de todas as ordens coletadas, apresentando assim para o Campus BC 

uma grande riqueza de ordens, mesmo com pouca abundância comparado aos insetos coletados no campus de 

CA, mostra uma grande quantidade de espécimes de algumas ordens, porém não se foi coletado insetos de todas 

as ordens. Como apresenta, a grande maioria dos insetos coletados foi da ordem Lepidóptera, o que caracteriza a 

área de transição rural mais propensa ao aparecimento de espécimes dessa ordem. Poucos coleópteros foram 

coletados, pois todas as coletas foram realizadas no período diurno, o que dificulta na amostragem de insetos 

dessa ordem. A porcentagem da amostragem em relação à quantidade de insetos coletados foi superior no 

campus de CA, apresentando mais da metade do número de insetos amostrados comparado ao campus BC.  

Conclusão:  

Durante o período de realização do trabalho, foram amostrados e identificadas 90 insetos, sendo 59 deles 

colocados na caixa entomológica, distribuídos em 10 Ordens com a ocorrência de 6 Ordens no campus de 

Ciências Agrárias e a presença de todas as Ordens no campus Bom Conselho. Segundo os dados obtidos, a 

abundância de indivíduos do campus de Ciências Agrárias é superior a do campus Bom Conselho porém a 

riqueza de Ordens se apresentou maior no campus Bom Conselho do que o campus de Ciências Agrárias. 
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Introdução:  

A “criptomoeda” vai muito além de ser uma moeda digital. Da mesma forma que a moeda física possui 

números de série, marca d’água e outros dispositivos de segurança, a criptomoeda utiliza a criptografia 

(técnicas para comunicação segura), ou seja, códigos difíceis de quebrar. A moeda digital é um código 

virtual que pode ser convertido em valores reais. A inovação tecnológica por trás da criptomoeda é 

conhecida como blockchain ou “protocolo da confiança”. Esse tipo de moeda já é uma realidade em alguns 

países como Emirados dos Árabes, Estónia e Singapura, além de ter atraído as empresas Microsoft e IBM 

para fazer parte dos investimentos. Nesse contexto, a pesquisa teve por objetivo estudar o impacto das 

criptomoedas na economia mundial. 

Metodologia:  

Os métodos de pesquisa adotados neste artigo se relacionam a pesquisa bibliográfica exploratória sobre o 

mercado de criptomoedas, o Bitcoin que surgiu com o objetivo de facilitar, ampliar e melhorar as trocas 

financeiras, ou seja, realizar trocas comerciais por meio de uma moeda que evita a interferência de terceiros 

como sistemas de pagamentos eletrônicos, bancos comerciais e até mesmo o Estado que controla e regula os 

meios de trocas financeiras. Os usuários do sistema Bitcoin podem ser divididos em três classes: os 

mineradores, ou seja, aqueles que produzem novos Bitcoins por meio de programação ao retirá-los do 

código-mãe e colocá-los em circulação; há os clientes, que utilizam o Bitcoin apenas como meio de 

pagamento para as mais diversas transações e existe os verificadores que a cada transação financeira do 

sistema Bitcoin, utilizam programas para analisar os códigos 24 horas por dia, dando aval para a 

concretização do meio de troca e com isso recebendo seu pagamento por meio de taxas de BTC. A adoção 

de criptomoedas tem aumentado de forma exponencial ao longo dos últimos anos, como pode ser observado 

no Gráfico 1, que apresenta o número de usuários de BTC entre 2009-2016. Gráfico 1 – Número de usuários 

de BTC entre os anos de 2009 a 2016 Fonte: Blockchain.info (2016) É possível visualizar no Gráfico 1, a 

quantidade crescente de usuários de carteiras no sistema integrado Bitcoin, entre o período de janeiro de 

2009 (sua criação) até julho de 2016, com crescimento expressivo atingindo a marca de aproximadamente 

7,8 milhões de usuários.  

Resultado:  

Todas as criptomoedas são descentralizadas, anônimas e eletrônicas, o que leva a que sejam consideradas as 

moedas do futuro. Isso resulta em oportunidades, uma vez que têm enorme potencial e crescente poder 

econômico. As criptomoedas já introduziram alterações significativas na economia e no mundo, embora 

tenha sua atuação no início. Com as inovações nesta indústria aumentando a um ritmo crescente, a 

indispensabilidade do envolvimento (de líderes e não só) irá se tornar cada vez mais clara. Seja pela forma 

como os investimentos são realizados ou como os consumidores decidem pagar bens e serviços ou usar os 

seus dispositivos, dessa forma, o Bitcoin, assim como o ouro, serve como reserva de valor. Apesar de ainda 

ser bastante volátil, é facilmente possível transformar Bitcoin em moeda fiduciária. 

Conclusão:  

Após a grande repercussão das criptomoedas ocorreu no ano de 2017, que registrou um aumento de 55% no 

volume de transações e com grandes perspectivas de crescimento um futuro próximo, fazendo que seu uso 

venha a ser comum em muitos mercados. Embora alguns economistas tenham um pessimismo em relação ao 

futuro das moedas digitas, o fato é que a cada dia elas vão se desenvolvendo e tentando se estabilizar. E, 

como é um mercado relativamente “novo” a criptomoeda ainda é uma moeda paralela ao sistema monetário 

das nações, não tendo participação e impactos significativos na economia dos países.  
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Introdução:  

Envelhecimento ativo e? o processo de otimizac?a?o das oportunidades de sau?de, participac?a?o e 

seguranc?a, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida a? medida que as pessoas ficam mais velhas(1). 

A participação em atividades físicas leves e moderadas pode retardar os declínios funcionais, sendo a saúde 

mental também beneficiada pela menor prevalência de doenças mentais em idosos ativos. (2) 

Metodologia:  

Esse projeto fez parte da disciplina Atividades em grupos populacionais do curso de fisioterapia. 

Participaram sete idosos de ambos os sexos, selecionados da fila de espera da Clínica Escola de Fisioterapia 

que tivessem como queixa dor lombar. Foram realizados 8 encontros com uma hora cada. O projeto 

consistiu em uma avaliação inicial, palestra educativa sobre dor e a importância de se movimentar, 

exercícios que visassem à movimentação do corpo como um todo e principalmente da coluna lombar, por 

meio de dança, alongamento global, exercícios de fortalecimento da cadeia anterior e posterior, exercícios 

que promoviam dissociação de cinturas e exercícios para alívio da dor lombar. Dentre os itens avaliado 

destaca-se: área da dor, intensidade da dor segundo a escala visual analógica, amplitude de movimento (o 

movimento base foi a flexão de coluna lombar). 

Resultado:  

Após os oito encontros, foi possível notar que na maior parte dos pacientes houve uma diminuição do 

quadro álgico e aumento da amplitude de movimento na coluna lombar. Houve grande aceitação em relação 

aos exercícios propostos e auto-relato de motivação para continuar a praticar os exercícios. A intensidade da 

dor segundo a escala visual analógica na primeira avaliação foi em média 5, já na reavaliação foi de 1. Na 

amplitude de movimento inicial a média foi 67,7 graus e na final a média foi 82,6 graus, notando-se 

constante diminuição da dor e aumento da amplitude de movimento. 

Conclusão:  

Por meio desses encontros conclui-se que a atividade física para o controle dos quadros álgicos na coluna 

lombar na terceira idade, além do aumento de amplitude de movimento ativa e a melhora da intensidade da 

dor pela Escala Visual Analógica, a atividade física promoveu a interação e socialização dos idosos 

participantes.  
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Introdução:  

Com o passar dos anos observa-se melhora da qualidade de vida e consequentemente o número de pessoas 

acima de 60 anos vem crescendo gradativamente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tornando a 

expectativa de vida cada vez maior. O envelhecimento é um processo natural onde ocorre diversas alterações 

funcionais de forma contínua. Devido a isso, um dos problemas que se pode adquirir como consequência da 

idade avançada é a demência, a qual é definida como “declínio da memória e do raciocínio a ponto de 

comprometer as atividades pessoais da vida cotidiana” Diante do exposto, o estudo visa analisar os efeitos 

das atividades cognitivas em idosos propensos a desenvolver demência. 

Metodologia:  

A atividade faz parte da disciplina atividade de grupos populacionais do sétimo semestre do curso de 

fisioterapia da Universidade de Taubaté. Para o relato foram selecionados dois idosos, maiores de 65 anos, 

do sexo feminino, com probabilidade de desenvolver demência, segundo a nota resultante da avaliação do 

Mini Exame do Estado Mental (teste validado com base na escolaridade). Ao todo, foram realizados oito 

encontros em uma clínica escola, às quartas-feiras, com duração de uma hora cada. Nesses encontros foram 

executadas atividades de treinamento cognitivo, coordenação motora e estímulos multissensoriais; e para 

comparação do desempenho inicial e final aplicou-se atividades de memória de imagens em sequência e 

atividades de agilidade cognitiva (quebra cabeça e ligue os pontos), cronometradas individualmente, visando 

a velocidade da realização da tarefa. Os dados foram analisados descritivamente. 

Resultado:  

As duas participantes participaram em média de seis encontros, realizaram as atividades inicialmente com 

mais dificuldade e ao final estavam mais motivadas e com maior velocidade nas atividades propostas. As 

idosas obtiveram uma média de 40% de evolução no desempenho na atividade “ligue os pontos”, 32,5% na 

“memória de imagens em sequência” e 12% no “quebra cabeça”. 

Conclusão:  

Conclui-se que o estímulo sensorial e cognitivo apresenta efeito positivo em idosos que apresentam riscos de 

desenvolver demência, observando melhora na compreensão, planejamento e execução das atividades 

propostas. 
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Introdução:  

O trabalho teve como objetivo promover a manutenção e estimulação da memória física. Em torno de 50% dos 

idosos apresentam queixas de memória, assim a manutenção da capacidade funcional é de grande importância. 

Os indivíduos ativos têm menor risco de ser acometido por desordens mentais do que os sedentários, sendo 

fundamental atuação em programas de exercícios físicos. Entende-se por sistema funcional cognitivo as fases do 

processo de informação, como a aprendizagem, memória, atenção, vigilância, raciocínio e solução de problemas. 

Embora a idade afete negativamente as funções cognitivas, a partir da terceira década de vida ocorre simultânea 

redução da performance cognitiva, tarefas aprendidas, mas não executadas, sofrem declínio, mas o conhecimento 

verbal e compreensão continuam mantidos ou melhoram com envelhecimento. Desta maneira memória física é 

habilidade de reconhecer cognitivamente o comando de determinada tarefa a ser executada, reconhecimento da 

habilidade motora a ser realizada e a execução motora correta.  

Metodologia:  

O estudo é parte integrante da disciplina Atividades em Grupos Populacionais do sétimo semestre do curso de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté. Foi realizada avaliação de seis participantes por meio de um 

Instrumento de Atividade de Vida Diária e Instrumentais de Vida Diária (Olders American Resources and 

Service - OARS), na Clínica Escola de Taubaté. Os critérios de inclusão foram idosos entre 65 e 75 anos,de 

ambos os sexos; e os de exclusão foram idosos amputados (membros inferiores e/ou superiores) ou que 

necessitavam de dispositivo de auxílio à marcha ou cadeira de rodas. A partir disso foram implementados 

atividades de memória física, tais como 1) Mímica: os participantes reproduziam os movimentos 

simultaneamente a execução do terapeuta à frente; 2) Jogo da Velha: os participantes simulavam as peças do 

jogo, e utilizavam placas que delimitavam dois times, cujo objetivo era estimular a capacidade de locomoção 

independente e orientação espacial pré-determinada; 3) Circuito: tinha como objetivo a locomoção independente, 

somados aos objetivos da quarta atividade a dança, que foram estimular o equilíbrio, a orientação espacial e força 

muscular global. As atividades foram realizadas no período de uma hora, uma vez por semana, durante oito 

semanas. Durante os encontros, houve desistência de um idoso e um encaminhamento de outro, restando ao final 

do período, quatro participantes.  

Resultado:  

Foram avaliados seis pacientes e reavaliados três pacientes, o que é justificado por uma desistência, um 

encaminhamento, e uma falta no dia da reavaliação. Na avaliação do OARS, dois participantes foram 

classificados como sem comprometimento e como comprometimento moderado, respectivamente, e mantiveram 

a mesma classificação ao final da atividade; o terceiro participante foi classificado como sem comprometimento 

na avaliação, e como comprometimento leve na reavaliação.  

Conclusão:  

Conclui-se que as atividades propostas foram satisfatórias, visto que resultaram na manutenção da classificação 

de dois, dos três pacientes reavaliados. Concluí-se também que é necessário uma intervenção mais intensiva, com 

maior tempo de duração, frequência e intensidade, além da inclusão de outros métodos de avaliação e mais 

atividades específicas. Acredita-se que a piora na classificação OARS pode ter sido influenciada por um efeito 

negativo quanto a perda de vagas que seriam oferecidas a idosos mais comprometidos. 
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Introdução:  

Bisfosfonatos (BFs) são potentes inibidores da reabsorção óssea utilizados no tratamento da osteoporose e 

de outras doenças que causam a perda de massa óssea, prevenindo assim fraturas patológicas. Seu emprego 

terapêutico aumentou nos últimos anos e, com ele, seus efeitos adversos, dos quais um dos mais importantes 

é a osteonecrose dos maxilares, complicação de difícil tratamento. 

Metodologia:  

O presente trabalho relata um caso clínico de osteonecrose medicamentosa em maxila de paciente do gênero 

feminino com 60 anos, submetida a protocolo de implantes. Durante anamnese a paciente relatou uso de 

Alendronato® há 5 anos para tratamento de osteoporose. Na avaliação clinica, constatou-se ulceração e 

necrose da mucosa bucal e secreção purulenta, ao exame radiográfico observou-se área sugestiva de necrose 

óssea com radiopacidade irregular na região de pré?molares e molares à esquerda da maxila, e na tomografia 

computadorizada hipodensidade óssea e espessamento liso de ambas as faces do periósteo, sugerindo 

processo inflamatório/infeccioso. Realizou-se pré-operatório da paciente com as devidas prescrições 

medicamentosas e orientações. Após alguns dias, foi efetivada a cirurgia em centro cirúrgico com anestesia 

geral, remoção do tecido ósseo necrótico e administração de amoxicilina com clavulanato por 15 dias.  

Resultado:  

A paciente segue com acompanhamentos rotineiros, até o presente momento não apresentou recidiva, segue 

com boa qualidade de vida, e portanto, bom prognóstico. 

Conclusão:  

Diante do exposto, conclui-se que a osteonecrose por medicamentos é um grave efeito colateral da terapia 

com bifosfonatos, requerendo conscientização em relação à prevenção desta doença. Logo, anteriormente ao 

início do tratamento com bifosfonatos, os pacientes devem visitar o dentista para realizarem um exame bucal 

completo a fim de restabelecerem a saúde bucal, pois a prevenção da osteonecrose é o melhor meio de evitar 

essa complicação. 
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Introdução:  

A adolescência de maneira geral, é vista como estigmas e preconceito pela sociedade, considerado uma fase 

de muita instabilidade e conflitos. A gestação na adolescência também é marcada por muitas 

transformações, pois alem do papel de mulher , assume-se o de mãe. A proposta do projeto é conscientizar e 

educar em saúde a respeito do tema, com alunos do 9°ano do ensino fundamental, sendo desenvolvido em 

duas escolas.  

Metodologia:  

A atividade faz parte da disciplina atividade de grupos populacionais do sétimo semestre do curso de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté. Onde será desenvolvido uma atividade com adolescentes - alunos 

do 8° período da fisioterapia, uma gincana com os alunos e estes serão divididos em grupo para melhor 

entendimento. Consistirá em um quebra cabeça de perguntas e respostas sobre a gestação na adolescência e 

seus riscos, durando 40 minutos e ao final será realizado uma palestra de 15 minutos para eventuais duvidas. 

Resultado:  

Espera-se que essa gincana tenha importância para os alunos, visando a conscientização e educação 

promovendo aprendizado sobre este tema tão abordado atualmente. Nós alunos de fisioterapia, esperamos 

ter contribuído de alguma forma, para que cada aluno tenha consciência e responsabilidade, pois um ato de 

irresponsabilidade, acarreta consequências futuras tanto sociais quanto físicas. 

Conclusão:  

Conclui-se que a promoção de saúde deve ser ampliada a todos e que a conscientização de assuntos 

importantes devem ser divulgados aos adolescentes pensando em melhor qualidade de vida futura. 

Referências:  
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Associação Saúde da Família, 1998. p. 23-32. Manual Técnico do Pré-natal e Puerpério - Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo – 2010  

  



 

140 

 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO EQUILÍBRIO DOS IDOSOS DO CENTRO DIA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  

ENIC201846792 

 
BRUNA ARAUJO DA LUZ CAMARGO LUANA DE ALMEIDA LEMOS LUANA MARIA IGNEZ SILVA VICTOR 

CAMPOS DE FARIA VICTÓRIA DE OLIVEIRA CAPUCHO WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA  

Orientador(a): LORENA CECILIA VALENZUELA REYES  

 

Introdução:  

Com a melhora do saneamento básico, acesso a saúde e infraestrutura há um aumento da expectativa de 

vida. Segundo dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2016 a expectativa de 

vida dos brasileiros estava em torno de 74,6 anos. O envelhecimento segundo a Organização Mundial da 

Saúde, é definido por “... modificações morfológicas, funcionais, biomecânica e psicológicas...” dentre essas 

modificações encontra-se o aspecto de equilíbrio prejudicado nos indivíduos idosos. Com isso a fisioterapia 

auxilia na melhora quanto a essas modificações. Sendo assim, o objetivo deste foi promover melhor controle 

do equilíbrio e seus fatores relacionados ao Centro Dia.  

Metodologia:  

A atividade é parte da disciplina Atividade de Grupos Populacionais do centro de fisioterapia da 

Universidade de Taubaté: participaram 26 idosos que frequentam as atividades no Centro Dia, na cidade de 

Taubaté. Foram realizados oito dias de atividades fisioterapêuticas, sendo no primeiro realizada avaliação e 

no oitavo a reavaliação dos participantes através dos testes Time Up and Go (teste para risco de queda), 

Tinetti adaptado (marcha/equilíbrio) e o inventário de quedas. Os critérios de inclusão: todos os idosos que 

frequentam o Centro Dia. Critérios de exclusão: idosos hemodinamicamente instáveis. Nos encontros foram 

propostas atividades lúdicas: circuitos com foco na cognição e no equilíbrio estático e dinâmico em 

diferentes bases, e dança, sempre visando a interação entre os participantes.  

Resultado:  

Os resultados foram analisados descritivamente, participaram 26 idosos da atividade em sete dias de 

encontro, porém a análise dos resultados foi realizada da comparação de 13. A média inicial do Time Up and 

Go Test foi de 24,9 segundos e a final de 21,51 segundos, com uma diferença de 3,39 segundos a menos. O 

Tinetti adaptado teve uma média inicial de 13 pontos e a final de 12 pontos, com uma diferença de um 

ponto. A partir dos resultados, a população encontra-se em risco moderado de queda para o Tinetti adaptado 

e alto risco para o Time Up and Go Test. O inventário de quedas foi aplicado se os pacientes relataram no 

mínimo uma queda nos últimos seis meses nas duas aplicações, em 42% da população referiu uma queda 

nesse período.  

Conclusão:  

Os idosos podem adquirir um melhor equilíbrio quando estimulados e incentivados, visto que os resultados 

foram positivos, mesmo que não alteradas as condições iniciais deles. Mediante a isso, os resultados podem 

ser mais expressivos com aplicação de atividades regulares com duração maior.  

Referências:  
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Introdução:  

No esporte competitivo o psicólogo visa intervenções que resultem em vitórias, já nas atividades de tempo 

livre, iniciação esportiva não competitiva e na reabilitação, o psicólogo visa à motivação e adesão, bem-estar 

psicológico e o manuseio de pensamentos e sentimentos que levam a busca da atividade física e esportiva 

em diferentes contextos sociais em cada um desses grupos sociais (RUBIO, 2007). Portanto, a lesão é algo 

corriqueiro na vida de um atleta, que pode ocorrer por vários motivos, configurando-se como um desafio a 

ser enfrentado, inclusive pelo psicólogo. Para Nunes et al. (2010), o suporte social disponibilizado pela 

equipe, família e amigos durante o processo de retorno do atleta para as atividades é tido como a estratégia 

mais eficaz, demonstrando que seu alto desempenho não é esperado ou exigido neste período. Do mesmo 

modo que o avanço deve ser reconhecido e apoiado. 

Metodologia:  

O objetivo do presente trabalho centrou-se no levantamento da produção científica sobre Psicologia do 

Esporte com foco nos estudos sobre vivências de lesões dos atletas. Foram investigados 14 artigos nacionais 

publicados em revistas científicas e indexados na Scielo, Pepsic e Lilacs com a combinação dos indexadores 

‘psicologia’, ‘esporte’ e ‘lesão’. Após o levantamento inicial, os artigos foram separados e lidos 

detalhadamente. Foram desconsideradas da análise publicações que não fossem artigos de periódicos 

científicos, e após a leitura, aspectos formais e de conteúdo foram levantados para análise. 

Resultado:  

No que se refere aos aspectos formais, observou-se que a maior parte dos artigos teve sua publicação em 

2010 (21,42%-n=3); os textos foram publicados em 12 diferentes periódicos, sendo duas publicações nas 

revistas Análise Psicológica e Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Maior número de publicações foi 

produzido por três autores (35,71%-n=5) provenientes de 20 diferentes instituições brasileiras com destaque 

para a Universidade de Brasília (21,42%-n=3). A análise dos componentes de conteúdo revela que a maior 

parte dos estudos foi de cunho empírico (78,57%-n=11), utilizando-se 12 diferentes instrumentos para coleta 

de dados, com ênfase na Escala Fatorial de Autoconceito - EFA (21,42%-n=3). Os aspectos de investigação 

das pesquisas foram categorizados como segue: Influência do esporte sobre o autoconceito (28,57%-n=4), 

Fatores psicológicos predisponentes de lesão (21,42%-n=3),Relação entre fatores físicos/biológicos e 

psicológicos (14,28%-n=2), Avaliação no esporte adaptado (14,28%-n=2), Possibilidade de atuação do 

psicólogo esportivo (14,28%-n=2) e Desenvolvimento de escala (7,14%-n=1). 

Conclusão:  

O número de publicações em Psicologia da Esporte tem aumentado nos últimos anos, em decorrência do 

aumento do interesse pela área. Entretanto, estudos que focam nas questões psicológicas das adversidades 

vividas pelos atletas, como experiências com lesão, foco deste estudo, por exemplo, são escassos. Observa-

se a necessidade de investigações na área para que se possa discutir o papel do psicólogo no cuidado da 

saúde mental do atleta. 

Referências:  

NUNES, C. R. O. et al. Processos e intervenções psicológicas em atletas lesionados e em reabilitação. 
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Introdução:  

Partindo-se de uma concepção psicodinâmica, as técnicas projetivas ou métodos projetivos são de grande 

valia e de destaque no processo de avaliação psicológica. Devido à ambiguidade do material e às amplas 

possibilidades de produção do material de interpretação, os procedimentos projetivos permitem a expressão 

de conteúdos internos de tal forma que seja possível a identificação de muitos componentes da 

personalidade, aspectos do mundo mental, defesas utilizadas, recursos de enfrentamento, entre tantas outras 

informações importantes no psicodiagnóstico (ANDERSON; ANDERSON, 1978; ANZIEU, 1984). No que 

se refere ao trabalho com o material, os dados são analisados em termos qualitativos para identificação de 

componentes psicodinâmicos e sob o ponto de vista quantitativo para análise de dados psicométricos para 

evidenciar questões de precisão e validade (BELL, 1992; VAN KOLCK, 1981). 

Metodologia:  

O objetivo do presente estudo foi analisar os diferentes instrumentos de avaliação psicológica, identificados 

em pesquisas sobre o tema dos métodos projetivos. Foram investigados 191 artigos nacionais publicados em 

revistas científicas e indexados na Scielo, Pepsic e Lilacs com a combinação dos indexadores ‘técnica’ e 

‘projetiva’, além de ‘método’ e ‘projetivo’. Após o levantamento inicial, os artigos foram separados e lidos 

detalhadamente. Foram desconsideradas da análise publicações que não fossem artigos de periódicos 

científicos, e após a leitura, aspectos formais e de conteúdo foram levantados para análise, com ênfase nos 

instrumentos utilizados para coleta de dados. 

Resultado:  

Os dados mais incidentes indicam destaque para publicações em 2008 com 21 textos (o dobro da média 

indicada no período), quanto aos periódicos tem-se maior expressão para ‘Avaliação Psicológica’ (31 

publicações) e ‘Psico-USF’ (18 textos), em relação às instituições com maior produção no assunto, tem-se a 

Universidade São Francisco (31 produções) e Universidade de São Paulo (15 artigos). Os artigos tratavam 

de diferentes aspectos de investigação, configurando-se a diversidade de temas que podem ser desenvolvidos 

com técnicas projetivas. Em relação aos instrumentos de avaliação psicológica utilizados nas pesquisas tem-

se: Método de Rorschach (12,5%-n=24), Desenho da Figura Humana- FH (10,9%-n=21), Teste de 

Apercepção Temática - TAT (7,8%-n=15), Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister (6,8%-n=13), Teste de 

Zulliger - ZCS (6,2%-n=12), Desenho da Família - DF (4,1%-n=8), Teste de Apercepção Infantil com 

Figuras de Animais - CAT-A (3,6%-n=7), Teste das Fábulas (2,6%-n=5). 

Conclusão:  

Destaca-se a importância dos estudos sobre produção científica, pelo fato de proporcionarem informações 

relevantes quanto ao estado da arte em distintas áreas do conhecimento. O movimento de reflexão e de 

estudos sobre avaliação psicológica na última década influenciou o aumento da produção científica na área, 

o que pode ser verificado na produção sobre técnicas projetivas. Por fim, enfatiza-se a importância dos 

métodos com fundamentação projetiva no desenvolvimento de pesquisas em diversos campos de 

conhecimento psicológico. 
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INDÚSTRIA INTELIGENTE: AS TECNOLOGIAS QUE ACARRETARAM A QUARTA REVOLUÇÃO 
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Introdução:  

Estamos iniciando uma nova era para a manufatura mundial, a Indústria 4.0 é o plano de aposta para o futuro 

das organizações. O termo teve sua origem na Alemanha no ano de 2011 e seguiu como um projeto 

estratégico do governo alemão referente as inovações tecnológicas. Atualmente o que fora um esboço hoje 

consiste num programa voltado a transformação dos meios produtivos para torna-los inteligentes, integrados 

e autossuficientes através de tecnologias como Internet das Coisas (IOT), Big Data Analytics e da segurança 

da rede de informação que são os pilares de todo esse sistema. Desta forma este trabalho foi desenvolvido 

com o objetivo de apresentar aos nossos futuros engenheiros o cenário que vão começar a encontrar nas 

empresas, mediante os estudos e análises sobre o tema proposto. 

Metodologia:  

A busca por inovações na área de engenharia de produção é primordial. O texto informativo “Engenheiro de 

Produção do Futuro”, disponível no site da faculdade UNICESYMAR aborda diversos temas relativos à 

profissão, porém uma parte especificamente mostrou-se relevante por se tratar das mudanças tecnológicas 

que os profissionais da área encontrarão dentro das indústrias. Com a descoberta de várias novas formas de 

produção e gerenciamento de processos totalmente integrados a internet e que funcionam como um sistema 

único que trabalha de forma inteligente, sentiu-se a necessidade de aprofundar os estudos sobre este tema o 

que deu inicio a elaboração do projeto. Sendo o assunto pertinente ao futuro da indústria como um todo, 

houve facilidade em encontrar material para o estudo e análise, apoiando-se em algumas fontes como sites, 

vídeos, artigos científicos e textos digitais. No desenvolver do trabalho foi necessário destacar os pontos 

mais relevantes como os pilares da Industria 4.0 e seus meios de aplicação, também se fez crucial destacar 

os obstáculos que podem vir a ser encontrados a fim de contribuir para produção de pesquisas subsequentes 

que condizem com a realidade contemporânea sensata quanto ao que está por vir.  

Resultado:  

Toda essa inovação pode parecer um tanto quanto distante, porém encontram-se no Brasil empresas que 

estão se modernizando para se encaixar nesse cenário industrial. Um exemplo é a fábrica da Mercedes-Benz 

que no dia 27 de março de 2018 inaugurou uma linha inteligente de produção de caminhões, na unidade de 

São Bernardo do Campo no estado de São Paulo, com o objetivo de trazer a fabricação de caminhões para 

um novo patamar, o da Indústria 4.0. Os resultados mostraram-se expressivos, como disse o Vice-presidente 

de Operações Carlos Santiago em uma entrevista para o canal mecanicaonline no Youtube. O entrevistado 

pontuou que, além da flexibilidade de produzir diferentes tipos de peças que este tipo de processo permite, 

houve um aumento de eficácia na produção, principalmente na logística, melhorando de forma significativa 

a questão da ergonomia para os colaboradores, além da possibilidade de eliminar a revisão desses veículos 

de grande porte.  

Conclusão:  

O Engenheiro e muitos outros profissionais, ao se depararem com mudanças bruscas e propostas ousadas, 

sentem desconforto e algum receio anterior à implantação das mesmas. Entretanto, num Universo em 

constante evolução, todos os dias somos apresentados a inovações tecnológicas que impactam na 

modificação de processos industriais. Desta forma este trabalho surgiu com o intuito de apresentar os 

avanços e incitar a necessidade de adaptação às tendências e novidades do mercado aos profissionais em 

formação. 
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ENIC201839831 

 
PAULA FONSECA OLIVEIRA FERNANDA DA MOTTA SOUZA  
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Introdução:  

As pretensões das mulheres brasileiras mudaram de maneira significante com advento da República no 

século XIX. As mulheres que pertenciam as classes médias e as classes mais elevadas começaram também a 

buscar um espaço no mercado de trabalho, já as mulheres de classe baixa já estavam inseridas no mercado 

de trabalho. A luta das mulheres pelos seus direitos, como acesso pleno à educação, capacitação 

profissional, trabalho remunerado, participação no desenvolvimento do país, direito ao volto, passaram por 

diversas barreiras. A mulher foi considerada por muito tempo um ser frágil e que possuía menos inteligência 

do que o homem. Com isso o objetivo do trabalho é desenvolver uma pesquisa com foco sobre As 

Conquistas Profissionais Das Mulheres Na Carreira Empresarial e mostrar o avanço na área empresarial das 

mulheres desde os tempos primitivos até a atualidade, identificando as dificuldades passadas ao longo desse 

tempo e suas conquistas. 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizaremos a abordagem descritiva, pois com ela será possível 

conhecer as experiências das mulheres no mercado de trabalho e a sua trajetória ao longo do tempo, 

mostrando suas conquistas dentro das empresas e sua batalha para conseguir diversos cargos de importância 

em vários ramos empresariais, desde cantora até lojista. 

Resultado:  

A pesquisa mostrou que a realidade das mulheres vem mudando a cada dia, pois estão mais presentes em 

posições de liderança nas empresas, assumindo postos estratégicos e de grande responsabilidade em uma 

corporação. Muitas empresas procuram mulheres para ocuparem cargos importantes, pois elas conseguem 

criar um ambiente acolhedor, fazendo com que a equipe tenha um rendimento melhor, e ao mesmo tempo 

conseguem ser firmes para que as metas estabelecidas sejam cumpridas. A mulher sabe entender com mais 

facilidade o que o cliente quer, fazendo com um estilo mais aberto, sensato e voltado para a colaboração. 

Conclusão:  

Hoje, em um mundo globalizado onde existe a necessidade de interações rápidas e profissionais, as 

empresas buscam juntar as habilidades de homens e mulheres para aumentar seu desempenho, reduzir 

perdas e aperfeiçoar o tempo em cada tarefa, o que está acabando com o tabu da mulher dona de casa e 

passando a contratar mulheres bem qualificadas para o mercado de trabalho. 

Referências:  

Como referências bibliográficas utilizamos artigos e matérias feitas por jornais, onde descrevia a história e a 

jornada de mulheres que conseguiram se inserir em cargos importantes na área empresarial. 
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Introdução:  

Atualmente se discute muito sobre a via de parto, mas exatamente para que a fase ativa do parto seja mais 

humanizado, apesar de pouco divulgada a fisioterapia é amplamente utilizada durante todo o período gestacional, 

trabalho de parto e puerpério No Brasil a participação do fisioterapeuta em conjunto com a equipe 

multidisciplinar na obstetrícia ainda é muito pequena, os profissionais se limitam a atuar em hospitais ou com 

pacientes particulares, diferente de outros países. Na França e na Bélgica, há mais de 40 anos a fisioterapia é um 

dos recursos terapêuticos usados para gestante e parturiente. Nos Países Nórdicos os fisioterapeutas estão 

incluídos na equipe de obstetrícia. Diante disso se torna relevante discorrer sobre os achados científicos da 

atuação do fisioterapeuta na área da obstetrícia, por meio de técnicas que visem as contrações e a dilatação do 

útero. 

Metodologia:  

Trata-se de uma revisão narrativa, com busca de artigos científicos nos últimos dez anos (2000 – 2018) 

acrescidos dos clássicos fora deste período, nos seguintes banco de dados: Bireme ( Biblioteca Virtual em Saúde) 

e Medline. Nas bases Scielo (Scientific Eletronic Library on Line), Lilacs (Literatura Latino – Americana e do 

Caribe em Ciências em Saúde). Para que a busca se tornasse mais refinada utilizamos os marcadores boleanos 

(and, or). As seguintes estratégias de busca e palavras chave em português e inglês foram utilizadas: fisioterapia, 

gestante, gravidez, trabalho de parto, dor e humanização. Os artigos foram selecionados de acordo com a análise 

prévia do título e leitura dos resumos. Foram incluídos os artigos que abordassem a o papel do fisioterapeuta na 

evolução do parto vaginal, que estavam disponíveis na integra. Foram excluídos artigos que enfatizavam outras 

técnicas não fisioterapêuticas, medicamentos e técnicas cirúrgicas.  

Resultado:  

A literatura registra inúmeros trabalhos sobre as técnicas fisioterapêuticas que são aplicadas para assistência à 

parturiente durante o trabalho de parto, considerando promover o melhor desempenho, para diminuição do tempo 

da fase ativa e da dor. A presença do fisioterapeuta no acompanhamento do trabalho de parto não é uma pratica 

estabelecida em nossa sociedade e nem incluída no Sistema Único de Saúde. As técnicas que sobressaem são: a 

eletroestimulação (TENS), hidroterapia, deambulação, acupuntura, crioterapia mudanças de decúbito, uso da bola 

suíça, mobilizações e massagens . Ressaltando a importância do trabalho interdisciplinar nesta área, e citando a 

fisioterapia na saúde da mulher como um papel importante de humanização da assistência obstétrica, pois 

objetiva amenizar a dor, evitar o uso de recursos farmacológicos e melhorar o conforto físico da mulher 

Conclusão:  

Concluímos que a presença do fisioterapeuta durante o trabalho de parto é de grande importância, porém pouco 

comum no Brasil, o atendimento fisioterapêutico prepara a parturiente para obterem melhores resultados durante 

o mesmo, com redução do tempo, melhora da dor, consciência corporal, e consequentemente um parto tranquilo, 

humanizado. O pós-parto possui menos complicações, pois a mulher foi acompanhada durante todo o período 

gestacional. Logo as mulheres com acompanhamento do fisioterapeuta durante todas as fases da gestação 

possuem mais benefícios e menos complicações durante o pré-parto, parto e pós-parto, do que as que procuram 

atendimento apenas sob circunstâncias de complicações.  

Referências:  
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Introdução:  

Através do crescimento excessivo de casos de pessoas com Deficiência Intelectual nos dias atuais, podemos 

analisar e concluir que há uma escassez de infra-estrutura e de afetividade para com essas pessoas que 

necessitam ser inseridas de modo natural, seja ela na inserção urbana, social e até mesmo no mercado de 

trabalho. O município o qual será implantado um Centro de Capacitação para Jovens/Adultos, carece de 

recursos e investimentos nesses jovens que ao atingirem sua fase adulta, passam a ser considerados 

“inválidos” perante a sociedade e muitas das vezes acabam tornando-se “descartáveis”, sendo que os 

mesmos são capazes de conquistar sua autonomia e contribuir para a própria economia da cidade através de 

sua mão de obra.  

Metodologia:  

Será adotado o estudo linear de cada tipo de transtorno/síndrome apresentado na pesquisa, seja ela através de 

relatos, levantamentos, depoimentos de profissionais de cada área abrangente sobre o tema, de maneira que 

sirva como suplemento para a criação de uma arquitetura acessível e interativa para todos os cidadãos. Para 

que possa seguir a metodologia composto através das seguintes diretrizes: Pesquisa e parâmetros históricos 

presentes no Brasil e região; Diversidade encontrada nas tipologias e referências, visando adequação ideal 

para a cidade de Cruzeiro; Estudo da área a ser implantado o Centro de Capacitação por meio da relação 

topográfica, solar, orientação dos ventos, vias de acessos, mobilidade e ocupação de seu entorno; Criação do 

programa de necessidade abrangendo toda a parte de inclusão, favorecendo e integrando toda a 

população;Escolha das possíveis áreas; Dimensionar as possíveis áreas por meio da setorização 

arquitetônica, chegando às propostas; Diretrizes do projeto a ser implantado; Desenvolvimento.  

Resultado:  

O intuito da pesquisa resulta numa inserção de uma arquitetura para todos e intervenção urbana no qual trará 

resultados bastante satisfatórios para um melhor convívio entre a população de Cruzeiro, cativando e 

motivando cidadãos com DI a serem mais ativos e livres, podendo atingir sua total autonomia sem os 

excluírem do convívio urbano. 

Conclusão:  

O estudo no contexto atual sobre como os Jovens/Adultos portadores de DI são vistos perante o mercado de 

trabalho atual, e qual é a relação dos mesmos ao atingirem a maior idade legal, foi possível detectar desde os 

primeiros fatores problemáticos que possam apontar as principais causas do esquecimento e da exclusão. 

Baseado em artigos, dados científicos e bibliografias necessárias, concluiu se que todo o contexto urbano e 

social é fundamental para a base do conhecimento, sendo possível capacitá-los de forma integral e motivá-

los a buscar seu autoconhecimento e conseqüentemente suas autonomias.  

Referências:  

(QUE CONCEITO, 2016) (BREVE HISTÓRIA DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL; Garghetti Francine) 

(CONCEITO DE DEFICIÊNCIA SEGUNDO A CONVEN ÇÃO DA ONU E OS CRIT ÉRIOS DA CIF, 

Battistella, Linamara) 
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Introdução:  

O crescimento populacional impulsiona cada vez mais a criação e implementação de novas tecnologias e 

desenvolvimento de novos defensivos agrícolas para aumento da produção de alimentos, visando atender 

esta demanda. A produção agrícola pode ser afetada por diversas pragas, como insetos, patógenos e plantas 

invasoras. Para combater estes organismos, são utilizados produtos químicos, como inseticidas, fungicidas, 

acaricidas, nematicidas, bactericidas e vermífugos. 

Metodologia:  

O presente trabalho teve por finalidade validar a metodologia analítica para determinação de 

alfacipermetrina (inseticida) na cultura de soja, utilizando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

e seguindo-se as normas exigidas pelos órgãos reguladores nacionais, que exigem a validação de métodos 

analíticos como um requisito fundamental para o credenciamento, garantia da qualidade e demonstração da 

competência técnica da empresa. O método analítico deste trabalho consiste na extração da alfacipermetrina 

da matriz de soja utilizando-se solvente orgânico e foi validado utilizando-se os critérios descritos no artigo 

23 da RDC Nº4/2012: seletividade, curva de calibração, a linearidade, a sensibilidade, a precisão, a 

exatidão/recuperação, o limite de detecção e o limite de quantificação 

Resultado:  

Os estudos de recuperação foram realizados em dois níveis de fortificação (1LOQ e 100LOQ), tendo sido 

obtidos recuperações médias de 76 e 79% para fortificação de 0,010 mg/kg e 1,00 mg/kg, respectivamente, e 

coeficiente de variação de 4 para o nível do 1LOQ e 5 para o nível 100LOQ.  

Conclusão:  

Com base em todos os resultados obtidos, conclui-se que a metodologia foi adequada, pois obedeceu a todos 

os critérios normativos e garantiu a rastreabilidade e confiabilidade dos dados gerados por meio dos 

princípios de Boas Práticas de Laboratório. Também permitiu que este mesmo método seja utilizado no 

laboratório executor da validação para outras matrizes do grupo de alto teor de óleo, pois por ser a matriz de 

soja, uma cultura representativa deste grupo, será possível aplicar esta mesma metodologia para estudos de 

resíduos de alfacipermetrina em outras culturas pertencentes a mesma categoria e, consequentemente, 

garantir a segurança alimentar dos consumidores.  

Referências:  
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Introdução:  

O estereótipo reforçado pela sociedade é ocasionado principalmente pela notável ausência de informações 

disponíveis sobre o assunto e também pelas poucas políticas públicas que possibilitem o seu enfrentamento. 

A não satisfação dos direitos básicos dessa população ocasiona problemas em sua autonomia. Não há como 

medir as chances reais de uma pessoa sair da rua ou se submeter às poucas opções de tratamentos e 

inclusóes existentes, porém se faz necessário um suporte informativo e um trabalho comunitário eficaz, 

promovendo um aumento desta população nos atendimentos de programas sociais já ativos. e dignidade Por 

esse motivo, foi desenvolvido o projeto arquitetônico de um residencial social para pessoas em situação de 

rua, aliando o conforto de uma residência, cuidados básicos, integração social, atividades culturais e 

principalmente a inclusão.  

Metodologia:  

Esta pesquisa se classifica do ponto de vista da sua natureza como uma Pesquisa Aplicada, pois buscou 

conhecimentos para aplicação no projeto arquitetônico; do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema é uma Pesquisa Qualitativa relacionando as necessidades do sujeito da pesquisa ao projeto. Do 

ponto de vista de seus objetivos é Exploratória, Descritiva e Explicativa visando explorar, descrever e 

identificar o sujeito, suas necessidades e a aplicabilidade dos estudos; do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos, é uma Pesquisa Combinada aliando a pesquisa Conceitual Bibliográfica às demais – documental, 

estudos de casos e visitas técnicas, de forma a obter aplicação no projeto proposto (normas técnicas, leis, 

livros e principalmente observações dos problemas cotidianos, em visitas de estudo e estudos de caso).  

Resultado:  

O conceito do projeto tem como base a idéia de uma construção convidativa com vãos livres e espaços 

abertos e fechados que se integram, a qual conecta de uma forma natural todos os usuários, de modo a 

promover uma maior interação e tendo como partido a sensação de estar seguro sem estar presos.  

Conclusão:  

Portanto, este trabalho vem contribuir para uma reflexão a respeito do modo de como a sociedade e as 

autoridades vêm tratando essas pessoas que de certa forma estão esquecidas pelas ruas, assim como 

confirmar a importância da arquitetura tem na construção da realidade desses indivíduos, já que entende-se 

que mesmo na fase adulta as pessoas elaboraram as estruturas mentais fazer com que o sujeito organize a sua 

realidade.  
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Introdução:  

A segurança é uma questão muito importante para todos. Tendo em vista a necessidade da mesma dentro de 

Universidades, este estudo de caso foi desenvolvido com o intuito de melhorar a vivência acadêmica de 

todos que estão envolvidos com a Instituição. Atualmente existe vários meios utilizados por Universidades 

para auxiliar no controle de segurança, porém o menos utilizado e um dos mais seguros são as catracas 

eletrônicas com controle de acesso informatizado. Este meio garante a segurança física e patrimonial e 

permite a Instituição ter o controle de acesso diariamente, oferecendo segurança para todos que frequentam e 

aos que venham a frequentar o local. 

Metodologia:  

O método adotado para elaborar a pesquisa foi um estudo de caso, um método qualitativo onde se fez um 

levantamento de dados para compreender e interpretar opiniões, resultados e comportamentos. A pesquisa 

foi feita por meio de um estudo bibliográfico online de autores e artigos onde foi possível analisar dados que 

orientaram o trabalho. A implementação da catraca eletrônica tem por finalidade garantir a segurança de 

qualquer indivíduo que tenha acesso a Universidade, controlar e certificar que o fluxo de pessoas que 

frequentam o lugar faz parte da Instituição, assim evitando que pessoas de fora adentrem o Campus para 

fazer qualquer tipo de ato inesperado. 

Resultado:  

No levantamento de entrevista realizado com os indivíduos, os resultados apontaram que a implementação 

de catracas eletrônicas com controle de acesso em Universidades traz pontos positivos, é um bom 

investimento para a Instituição e garante a segurança de todos que fazem parte da mesma, pois, por meio da 

pesquisa foi possível notar a satisfação sobre esse estudo ser colocado em prática. 

Conclusão:  

O objetivo deste trabalho foi apresentar um estudo realizado para implementar o uso de catracas eletrônicas 

com controle de acesso em Universidades, oferecendo mais qualidade e segurança para a vida acadêmica de 

cada pessoa. O modelo de catraca proposto neste trabalho foi a catraca eletrônica com código de barras que 

é uma tecnologia segura e eficiente, passando então confiabilidade e segurança as pessoas que tem vínculo 

com a Instituição de Ensino Superior. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo elaborar projeto arquitetônico de restauração para o Grupo Escolar Dr. 

Lopes Chaves, que favoreça a transformação da escola desenvolvida sob os moldes republicanos para o 

século XX em uma escola para o século XXI, edifício sito na área central da cidade de Taubaté/SP. Por meio 

da análise da relação da escola em meio ao contexto urbano e história do município. A pesquisa foi 

elaborada com base em consulta de arquivos, jornais e artigos científicos referentes a grupos escolares e ao 

período de implantação, funcionamento e situação atual do conjunto; Foi realizada visita ao prédio com a 

aplicação de levantamento conforme metodologia de restauração; Análise da necessidade de obras de 

conservação, proteção, liberação, consolidação, restituição e reestabilização. Com base no estudo realizado, 

estabeleceram-se diretrizes de ações projetuais de restauro a serem realizadas para a adequação do espaço ao 

novo uso. 

Metodologia:  

O projeto será elaborado inicialmente pela pesquisa e coleta de dados sobre o Grupo Escolar Dr. Lopes 

Chaves e análise do patrimônio, do ponto de vista histórico, artístico, técnico-construtivo e ambiental. 

Seguido pela visita a área de estudo, com a aplicação de levantamento fotográfico em sentido anti-horário 

das fachadas externas e ambientes internos. E levantamento arquitetônico, a partir da mensuração dos 

ambientes e catalogação de materiais para a atualização da planta baixa, levantamento das fachadas, área 

externa, sistema construtivo e diagnóstico de patologias. Após a organização dos dados coletados, serão 

avaliadas técnicas retrospectivas a partir da análise da necessidade de obras de conservação, proteção, 

liberação, consolidação, restituição e reestabilização. 

Resultado:  

A partir das pesquisas elaborou-se a análise do conjunto arquitetônico do Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves 

em meio ao contexto urbano. Realizou-se visita técnica ao prédio para o diagnóstico de seu estado de 

conservação, atualização de suas plantas, cortes e fachadas, por meio de levantamento fotográfico com 

câmera digital Sony, elaboração de fichas e medições. Posteriormente foi elaborada pesquisa da 

disponibilidade de escolas na região em que o objeto de estudo está inserido, constatando-se o predomínio 

de instituições particulares, comprovando que o conjunto poderia se tornar uma opção de ensino público se 

retornasse a abrigar sua função anterior, de modo a atender a demanda para o bairro Centro. Constatou-se a 

necessidade da aplicação das ações de Liberação, Conservação, Tratamento, Reestabilização, Consolidação, 

Restituição e Isolamento, para que o espaço possa abrigar o projeto de seu novo uso.  

Conclusão:  

A partir das análises levantadas, conclui-se que é necessário uso das etapas projetuais de restauração do 

conjunto arquitetônico do Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves, para que possa vir a abrigar o novo uso. Devido 

à desativação do prédio, seu estado de deterioração vem aumentando cada vez mais, principalmente devido a 

ações antrópicas causadas por invasões ao conjunto. Trata-se de um espaço presente na memória coletiva, 

exemplo do bom desenvolvimento de arquitetura escolar, o qual apresenta boas características de 

estruturação, ventilação, iluminação, entre outros. Fatores que comprovam sua importância histórica, cultura 

e em meio ao contexto urbano do município de Taubaté. 
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Introdução:  

Equidade é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) relacionado diretamente com os 

conceitos de igualdade e justiça, presentes nas ações da Estratégia de Saúde da Família (ESF) que consiste em 

um modelo de saúde que reorganizou a Atenção Básica no país, contemplando vários programas que visam 

proporcionar melhores condições de vida à população brasileira. Dentre eles, o Programa Saúde na Escola (PSE), 

criado em 2007, propõe a integração saúde e educação por meio da orientação, promoção e prevenção, com foco 

no enfrentamento à vulnerabilidades de crianças e jovens de diferentes realidades e contextos de vida. O 

programa também propõe ações de capacitação permanente dos profissionais de saúde e educação envolvidos. 

Para isso, é necessária a participação de uma equipe de saúde vinculada à Atenção Primária à Saúde. Este estudo 

objetivou descrever a importância do PSE para a melhoria da qualidade de vida dos educandos. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, realizada a partir de dados Ministério da Saúde (MS) e artigos 

científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre 

2014 e 2018, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando o termo: “Programa 

Saúde na Escola”. A investigação foi realizada no mês de maio de 2018. No total foram encontradas 20 

publicações que, após análise realizada por meio da leitura dos resumos, resultaram em dez trabalhos que 

atendiam aos objetivos propostos. Notou-se que, no recorte temporal adotado, que há pouca publicação sobre a 

temática, o que pode denotar desinteresse ou desconhecimento a respeito do assunto, contrastando com a 

importância que o programa tem para promoção da saúde dos alunos, comunidade escolar, gestores e 

profissionais da educação e da saúde. 

Resultado:  

Devido à uma visão dicotomizada de que a saúde está desvinculada da educação, ainda existem dificuldades para 

a implementação do PSE em muitos municípios brasileiros. A medicina curativista é importante, contudo, é 

necessário o estudo sobre o impacto que os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) exercem sobre o indivíduo, 

visando à redução das vulnerabilidades e da morbimortalidade principalmente entre os jovens. Também se 

observou que há dificuldades em um delineamento de projetos municipais de desenvolvimento e aplicação do 

PSE que atendam as necessidades do município e ao mesmo tempo ao princípio de equidade preconizado pelo 

SUS, pois dentro do próprio município pode haver diferentes necessidades em diferentes territórios. 

Conclusão:  

A escola passou a ser vista como importante local para a promoção da saúde, além do desenvolvimento de ações 

que visam proteger e melhorar a saúde e o meio ambiente da comunidade escolar. O PSE é indiscutivelmente 

uma excelente proposta de intervenção que almeja qualidade de vida entre os envolvidos, devendo estimular a 

autonomia e o autocuidado. Para isso, é necessário infraestrutura, capacitação dos profissionais da saúde e 

educação, ampliação dos serviços de assistência, além de maiores estímulos aos municípios à sua implantação, 

pois confere, a longo prazo, redução dos custos com gastos públicos. 
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Introdução:  

A sexualidade está ligada à produção do prazer e suas diversas variações, como a afetividade, relação, bem 

como o erotismo e a relação sexual. Quando se trata da sexualidade de idosos, o assunto se torna o tabu, pois 

há estereotipo de que o prazer sexual existe apenas durante a juventude. Para o idoso, pelo fato da disfunção 

erétil, acredita-se que ele não pode ter mais uma vida sexual ativa. Para a idosa, há o mito de que após a 

menopausa e a redução de chances de engravidar, a mulher não tem mais desejo sexual; e que sua 

sexualidade está relacionada à procriação.  

Metodologia:  

Portanto, objetivou-se analisar o estado da arte sobre sexualidade e idosos em diversas revistas de artigos 

científicos brasileiras ou portuguesas. Foram analisados 22 artigos nacionais e internacionais dessas revistas 

dentre os anos de 2008 a 2018 nas bases de dados da Scielo utilizando os descritores sexualidade e 

envelhecimento como foco do assunto tratado neste estado de arte, realizou-se uma leitura seletiva nos 

artigos e os dados foram tabulados no software Microsoft Excel. 

Resultado:  

Os resultados demonstram que a maior parte dos pesquisadores optou por pesquisas de abordagem 

qualitativa e pelo delineamento de levantamento e pesquisa bibliográfica. Além disso, o instrumento mais 

utilizado foi o questionário, com perguntas que abordavam sobre a sexualidade de idosos para profissionais 

de saúde ou para os idosos, envolvendo também questões sobre saúde física e sexual.  

Conclusão:  

Ao analisar as principais conclusões das pesquisas, conclui-se que a sexualidade em idosos é presente, mas 

por muitas vezes deixam de utilizar proteção devido ao fato de que as idosas não podem mais ter filhos, 

entretanto, correm o risco de ser infectado por alguma DST. Pode-se concluir também que há necessidade de 

maior preparo dos profissionais da área da saúde para atender idosos com vida sexual ativa, principalmente 

por sua saúde física influenciar diretamente na sua vida sexual. 
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Introdução:  

Odontoma é um tumor odontogênico benigno e de evolução lenta, formado a partir dos tecidos dentários 

atingindo, na maioria dos casos, pequenas proporções. Clinicamente é assintomático e pode estar associado 

com a não erupção do dente permanente. A maioria dos autores o classifica como complexo ou composto. O 

presente trabalho relata um caso clínico de odontoma composto associado a um canino incluso de paciente 

do gênero feminino, 21 anos, leucoderma, com ausência dentária do dente 23.  

Metodologia:  

Na avaliação clinica constatou-se aumento de volume na região do dente 23 e na análise tomográfica, 

constatou-se presença de um canino incluso associado a um odontoma composto. Realizou-se pré-operatório 

com as devidas prescrições medicamentosas e orientações e após alguns dias, foi efetivada a cirurgia com 

realização de retalho total e osteotomia, com anestesia local.  

Resultado:  

Após remoção do tecido ósseo, localização do dente e odontoma, realizou-se a odontossecção do elemento 

dentário, remoção do odontoma, curetagem da loja óssea e sutura. O paciente apresentou pós-operatório 

satisfatório.  

Conclusão:  

Diante do exposto, conclui-se que o diagnóstico precoce, bem como a intervenção cirúrgica, evitam 

complicações futuras como alterações oclusais, estéticas, fonéticas, interferência na erupção de dentes 

permanente, desvitalização de dentes adjacentes e erupção ectópica. Além disso, exames de imagem como a 

tomografia computadorizada, possibilitam um diagnóstico precoce e a realização de procedimentos 

cirúrgicos minimamente invasivos. 
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Introdução:  

Nos dias atuais as empresas convivem com vários problemas diários de manufatura, estes devidos problemas 

geram um custo não previsto, uma metodologia criada para reduzir e eliminar estas não conformidades é o 

Seis Sigma. A metodologia Seis Sigma é um conjunto de ferramentas da qualidade, que tem como objetivo 

principal otimizar e maximizar os processos de uma empresa, eliminando seus defeitos e reduzindo-os na 

medida do possível. O problema abordado neste projeto se trata de um vazamento de óleo no tensionador da 

corrente do motor, ocasionando custo da má qualidade e insatisfação do cliente.  

Metodologia:  

Por meio do objetivo, esta pesquisa têm algumas classificações, como por exemplo: a Exploratória, 

Explicativa e Descritiva. O objetivo das exploratórias é proporcionar uma maior familiaridade com tal 

problema e fazer com que ele seja atingido, tendo em vista que também pode ser realizado com base em 

hipóteses ou intuições que inclui levantamento bibliográfico, citações e exemplos que possam contribuir 

para que o assunto seja compreendido. Já as bibliográficas e os estudos de caso são usados na aplicação nas 

pesquisas exploratórias, onde se utiliza a intuição do pesquisador. A pesquisa explicativa visa a identificação 

e explicação das causas de um tipo de problema na qual será feito o estudo, onde se expõe a realidade do 

caso ao fazer a explicação da razão das coisas. A descritiva tem como principal objetivo fazer a descrição 

detalhada do objeto de estudo, sendo utilizadas coleta e levantar dados qualitativos, dando ênfase aos 

quantitativos. O problema estudado neste caso, é a possível melhoria na montagem do tensionador do motor, 

baseando na reclamação do cliente de vazamento de óleo no tensionador da corrente do motor. O projeto foi 

executado com uso da metodologia Seis Sigma, aplicando a ferramenta DMAIC (Definir, Medir, Analisar, 

Incrementar e Controlar), baseando em dados estatísticos, pesquisas e indicadores. Foram feitos testes, 

estudos e gráficos com auxilio dos softwares minitab, excel e PowerPoint.  

Resultado:  

Por meio da aplicação da metodologia seis sigma, obteve-se o resultado esperado identificando a causa 

provável que ocasionava o vazamento de óleo no tensionador, sendo a causa raiz o transporte do bloco do 

motor de um setor para o outro, ocorrendo impactos no furo de encaixe do tensionador, deformando-o e 

prejudicando o encaixe correto. Com a aplicação da devida correção e melhoria no transporte obteve-se 

êxito na identificação e solução, gerando uma economia de R$ 152.625,00 reais por ano. 

Conclusão:  

Conclui-se que a aplicação da metodologia Seis Sigma na solução de problemas no setor automobilístico 

visa a melhoria dos processos, auxiliando no aperfeiçoamento da qualidade, da produtividade e da redução 

dos custos. E neste projeto obteve-se sucesso na solução da não conformidade, sendo de grande valor a 

implementação da metodologia.  
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Introdução:  

O câncer oral representa a quarta neoplasia maligna mais comum en¬tre os homens e a sétima entre as 

mulheres. O carcinoma de células escamosas em alguns casos é precedido por lesões consideradas pré-

malignas(MIRANDA et al., 2011). Apenas 15% de todos os casos de neoplasias malignas ocorrem com 

diagnóstico nos estágios iniciais da lesão e, aproximadamente 50% dos pacientes já chegam aos centros de 

tratamento com metástases no momento do diagnóstico (MARTINS et al., 2008). Atinge, principalmente, 

homens de pele clara, entre 40 e 80 anos de idade. O principal fator etiológico da Queilite Actínica é a 

exposição crônica dos lábios à radiação ultravioleta (UV) do sol, em especial os raios UVB, que possuem 

maior poder de penetração do que os raios UVA (MARTINS et al., 2006). 

Metodologia:  

Esse estudo teve como objetivo verificar, através da revisão de literatura, os fatores predisponentes ao 

aparecimento da Queilite Actínica, seu tratamento e prevenção. A Queilite Actínica é uma lesão de lábio 

inferior causada pela ação da radiação ultravioleta do sol sobre os lábios, sendo considerada uma lesão 

cancerizável que pode evoluir para um carcinoma. Em geral, os pacientes são assintomáticos e os sinais 

clínicos não refletem a gravidade histopatológica da lesão. O objetivo desse trabalho é verificar a incidência 

da Queilite em pessoas que trabalham expostas a radiação solar, trazendo informações sobre os riscos e 

malefícios que isso pode causar.  

Resultado:  

A queilite actínica é uma lesão pré-neoplásica do lábio inferior devido à exposição ultravioleta da radiação 

solar, predominantemente em homens. PONTES et al., em 2005, conduziram um estudo com amostras de 

queilite actínica e mucosa labial normal no Laboratório de Anatomia Patológica da Faculdade da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Os casos da lesão foram distribuídos em dois grupos: um contendo 

cinco casos de atipia discreta e um caso com ausência de atipia, e o segundo grupo com quatro casos de 

atipia moderada e dois de atipia acentuada. As alterações eram no lábio inferior e a média de idade dos 

pacientes era de 55 anos. Eles avaliaram a interferência da proteína hMSH2 por ser a proteína principal da 

fonte de reparo dos danos pela radiação ultravioleta e concluíram que essa proteína não aumenta a 

progressão de queilite actinica para carcinoma epidermoide de lábio. 

Conclusão:  

A maior prevalência da Queilite Actínica acomete o sexo masculino. A região mais acometida é o lábio 

inferior devido à sua posição anatômica. A Queilite Actínica é uma lesão potencialmente cancerizavel. É 

necessário um trabalho de conscientização e prevenção aos trabalhadores expostos rotineiramente à radiação 

solar. 
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Introdução:  

A psicanálise traz consigo um arcabouço histórico que permite uma atuação ainda mais profunda no intercurso 

das histórias, mitos, fábulas e sonhos. Segundo Corso e Corso (2006), a teoria psicanalítica pode ser aplicada no 

terreno das narrativas, uma vez que toda a vida de um indivíduo é uma história, que pode ter aventuras, reflexões, 

frustrações e outros momentos. O Complexo de Édipo é responsável pela estruturação do sujeito e ao mesmo 

tempo, mostra a importância irredutível do outro na constituição do Eu, onde toda criança passa por um processo 

de identificação com o objeto de desejo (pai ou mãe) e trava uma importante batalha contra seus desejos e a 

castração imposta pela realidade. A dissolução acontece para recalcar os conteúdos inconscientes e instaurar a 

consciência moral, entretanto, eles não são completamente esquecidos e refletem nas influências com os outros 

durante toda a vida de cada indivíduo (FREUD, 1924/2011). 

Metodologia:  

O presente trabalho tem o objetivo de descrever, por meio de estudo de caso e a partir da concepção 

psicodinâmica, componentes edípicos observados na narrativa sobre heróis de suas crianças e comparar as 

análises de acordo com o sexo das mesmas. Participaram do estudo duas crianças: uma menina e um menino com 

dez anos de idade, ambos foram submetidos ao Desenho-estória com Tema, com a seguinte instrução: ‘Você tem 

essa folha em branco, faça o desenho de um super-herói fazendo alguma coisa, da forma que quiser’. Após a 

produção gráfica, foi solicitado aos participantes que narrassem uma história sobre o desenho elaborado, além da 

realização do inquérito por parte do aplicador para o aprofundamento dos dados da narrativa e para completar os 

dados obtidos para análise (TRINCA, 2013a, 2013b). As histórias foram analisadas de acordo com o referencial 

teórico do instrumento. 

Resultado:  

Após análise psicodinâmica dos dados apresentados nas narrativas das histórias das crianças, tem-se o seguinte: 

Ambos indicaram representação positiva do herói, com compreensão fantástica de sua capacidade, no sentido de 

resolução de conflitos vivenciados no cotidiano. Para a menina, observou-se aproximação da figura paterna por 

meio de situação de confiança e confidencialidade, na busca de uma representação positiva com a mesma. No 

que tange à manifestação da figura materna, tem-se certo afastamento, embora indique traços de identificação. 

Para o menino, verificou-se forte identificação com a figura paterna, associada a uma conduta de proteção da 

figura materna. 

Conclusão:  

Em linhas gerais, observa-se que a representação simbólica do herói para as duas crianças que participaram do 

estudo possui significado edípico, revelando a dinâmica vivida pela criança na fase fálica do desenvolvimento 

psicossexual. Quando se interpreta os dados obtidos nas narrativas à luz da teoria psicodinâmica, verifica-se que 

as experiências edípicas puderam servir como base para o estabelecimento dos componentes relacionais com as 

figuras parentais, além de estabelecer um critério inconsciente para estados de poder e superação de dificuldades. 
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Introdução:  

O TAS (Transtorno Afetivo Sazonal) é a alteração do humor (sonolência excessiva, aumento do apetite, 

melancolia, fadiga extrema, dificuldade em se concentrar), “ocorrendo com maior frequência nos lugares 

onde as latitudes resultem significativas reduções nas horas de dia, ocorrendo especialmente nos meses de 

outono e de inverno”(D’INCAO, 2015), mas mesmo em países onde há maior disponibilidade de luz solar 

durante esse período, pessoas com alta sensibilidade a luz solar apresentaram os sintomas do TAS. Como se 

vê, portanto, ocorre durante a fase do ano quando os dias são mais curtos. O tratamento mais comum é a 

fototerapia, que atualmente é feita por aparelhos grandes, caros e de difícil manuseio, mas que poderão ser 

substituídos por um smartphone (com o aplicativo Phon&Light) e um par fones fotoemissores. Neste 

contexto, este projeto de pesquisa visa apresentar o aplicativo Phon&Light, para auxilio no tratamento do 

TAS. 

Metodologia:  

Iniciou-se esta pesquisa aplicando os conhecimentos de base. Segundo estudos desenvolvidos pelo professor 

Saarela (2011), "o estudo mostra que temos células cerebrais que reagem à luz quando expostas diretamente. 

Esses resultados são encorajadores, especialmente para a terapia de luz brilhante canalizada via canal 

auditivo direto ao tecido cerebral". De acordo com Staff (2012) “ a existência de proteínas receptoras de 

OPN4 (melanopsina fotossensíveis) em todo o cérebro, é que torna possível o tratamento do TAS através da 

cavidade auricular e não apenas através dos olhos”. Dessa maneira, o tratamento proposto é feito a partir do 

uso dos fones fotoemissores, que são conectados através da porta micro-usb do smartphone, utilizando-se da 

função OTG (On The Go) do mesmo, e que é controlado através do aplicativo Phon&Light, tornando o 

tratamento mais cômodo e barato para os pacientes. Na oportunidade, pensou-se numa definição detalhada 

do escopo da solução, da elaboração do aplicativo em si utilizando tecnologias de mercado e contemplar as 

recomendações dos tratamentos. Adicionalmente o aplicativo com base na localização do usuário terá acesso 

aos dados meteorológicos daquela região, podendo lhe informar antecipadamente sobre períodos onde o 

mesmo se tornará mais suscetível ao TAS, com isso o usuário poderá programar o horário em que deseja 

receber o lembrete para fazer o uso dos fones. Após feita a conexão do fone com o celular, o usuário poderá 

escolher o tempo de duração do tratamento, de acordo com a sua necessidade. Ao final de cada dia em que o 

usuário fez o tratamento, ele recebe um questionário para avaliar com nota de 0 a 5 o seu humor no dia, e 

com base nesses dados, ao final de cada semana (ou período a configurar conforme necessidade ou desejo) o 

usuário poderá receber uma notificação para que reajuste o período de tratamento. 

Resultado:  

Segundo Ohlden (2011), “os resultados são animadores, pois o tratamento mostra-se eficiente em 92% dos 

pacientes, onde receberam uma dose diária de 8-12 minutos de luz através da cavidade auricular durante 

quatros semanas”. Com base nos resultados já obtidos, pessoas que possuem o TAS, não precisarão mais 

comprar um aparelho especifico que é caro e que é de difícil manuseio, pois com apenas o seu smartphone 

(com o aplicativo Phon&Light) e o fone fotoemissor, será possível fazer o tratamento de maneira simples, 

barata e eficiente, pois usuário poderá levar esses componentes no bolso e usa-los em qualquer lugar a 

qualquer momento. 

Conclusão:  

O uso dos smartphones e suas aplicações tendem a simplificar o nosso cotidiano não apenas pelo seu aspecto 

de interatividade social, econômica e de lazer, mas também para auxiliar em aplicações que nos promovem 

bem-estar físico, o qual é o principal objetivo do Phon&Light. Através de aplicativos como esse, tratamentos 

médicos poderão ser simplificados e barateados além de ser altamente móvel, aumentando assim a qualidade 

de vida das pessoas. 
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Introdução:  

Apesar de restrito ao mundo rural, o cavalo reaparece no mundo contemporâneo. O contato do homem com 

o animal cria laços, sentimento de poder ao domar um animal de meia tonelada e o respeito, que apesar de 

adestrado, o cavalo só faz o que ele quiser. Portanto, a equitação como atividade, combina os esforços 

físicos e os benefícios de socialização com o animal. A utilização do quadruple como terapia vem sendo 

reconhecida e validada há pouco tempo. Isso justifica a falta de legislação em relação aos poucos e 

inadequados espaços de um centro de equoterapia atualmente. Suas instalações passam a ser improvisadas e 

não possuem locais acessíveis a todos os praticantes. Um centro de terapia, que utiliza o cavalo como agente 

terapêutico, pode prestar atendimento equoterápico para pessoas de todas as idades e deficiências físicas ou 

psicológicas, devendo assim, prever espaços adequados a elas. 

Metodologia:  

Esta pesquisa realizada no Vale do Paraíba, busca projetar um adequado e acessível Centro de Equoterapia 

para a cidade de Taubaté a partir da exploração de diretrizes projetuais, retiradas de livros, artigos, revistas, 

manuais e conteúdos acadêmicos para um maior domínio da prática e de sua espacialidade em questão. Já 

havendo contato e vivência prática com o cavalo e o conhecimento das realidades do praticante, esta análise 

conta com estudos de caso de centros existentes no mundo todo, e principalmente, de visitas técnicas, como 

no Centro de Equoterapia em Pindamonhangaba-SP, onde ajudaram a compor um grande repertório para a 

pesquisa e para o projeto, dispondo do contato com profissionais envolvidos, como fisioterapeutas, educador 

físico, pedagogo, psicóloga e equitador. Sendo possível explorar os espaços e instalações do local, e assim, 

criar um projeto que atenda às necessidades reais de um Centro de Equoterapia. 

Resultado:  

A partir da definição do partido arquitetônico e da delimitação de eixos, foram elaboradas algumas diretrizes 

de projeto, que serão os resultados finais do projeto, as quais são: • Utilização de estrutura metálica; • 

Madeira, alvenaria aparente e pedras nas vedações; • Simplicidade nos materiais e formas primárias; • 

Gabarito de altura baixo; • Interação entre arquitetura e natureza; • Interação entre interno e externo; • 

Espaços livres para convívio; • Fluxo livre entre os espaços; • Horta no eixo visual; • Pátio para atividades 

cantadas com intérpretes e aulas de língua brasileira de sinais no eixo auditivo; • Pátio com aulas de 

artesanato no eixo mental; • Pista de esporte equestre no eixo físico; • Atividades equoterápicas no eixo 

múltiplo; • Promover sentimento de pertencimento e acolhimento.  

Conclusão:  

Com a pesquisa adquiriu-se conhecimentos necessários para a elaboração do projeto para os praticantes e 

para os moradores, os cavalos. Tendo em vista um projeto de cunho sustentável, sem agredir a paisagem, 

com formas primárias e simples, tornando-se acolhedor e convidativo. Fundamentado os problemas dos 

deficientes e as características dos equinos, o projeto se torna um espaço acessível e seguro. Garantir um 

centro agradável, no qual os usuários se identifiquem e se sintam parte do local, da mesma maneira que 

demonstre o respeito e afeto pelos animais, oferecendo bem-estar psicossocial, rendimento em atividades, 

melhora na saúde e qualidade de vida. 
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Introdução:  

Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por alterações na insulina, causando o 

aumento da glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia. As duas formas mais comuns são o tipo 1 (DM1), que é 

causado pela interação de fatores genéticos e ambientais, levando à destruição autoimune das células 

pancreáticas produtoras de insulina e o diabete melito tipo 2 (DM2), uma doença crônica caracterizada por 

aumento da glicemia no sangue decorrente da deficiência relativa da secreção pancreática de insulina e 

resistência insulínica; é a forma mais comum da doença, responsável por 90 a 95% dos casos. Geralmente é 

associada à obesidade e hipertensão, acometendo indivíduos com mais de 40 anos. Grande parte dos casos com 

DM2 é assintomático, isso faz com que o diagnóstico seja tardio e muitos apresentem complicações quando do 

diagnóstico. Os sintomas clássicos da doença incluem polidipsia, poliúria e polifagia. 

Metodologia:  

O estudo foi desenvolvido com a técnica de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(ATR-FTIR) (reflexão total atenuada), que tem sido utilizada em pesquisas clínicas como uma potencial 

ferramenta para obtenção de informações moleculares de materiais biológicos. Houve a aquisição de amostras de 

7 pacientes (3 normais, 2 diabéticos e 2 pré-diabéticos), distinguindo esses três grupos com base em suas 

informações espectroscópicas na urina. Utilizou-se aproximadamente 2ml de urina, já coletadas para fins de 

outros exames laboratoriais, de modo não invasivo, cedidas para realização do exame de urina tipo 1 pedido 

pelos médicos responsáveis para verificação da condição do sistema urinário, através do jato intermediário, de no 

mínimo 10ml de amostra. Após a coleta das amostras e a análise bioquímica, foram separados e armazenados 

2ml entre 2 a 8ºC, sem centrifugação, por no máximo 72h para a análise espectroscópica FT-IR ATR. Após, a 

amostra foi pipetada e colocada no cristal do espectrômetro Bruker Alpha ATR-FTIR semi-portátil, para a sua 

análise. A análise discriminante linear (PCA-LDA) foi aplicada ao conjunto de espectros obtendo 94% de 

precisão total. Sensibilidades foram obtidas em 95%, 96% e 100% para pacientes normais, pré-diabéticos e 

diabéticos, respectivamente, com especificidades de 93%, 91% e 100%.  

Resultado:  

Os resultados foram demonstrados por meio de gráficos de Loading Plot, favorecendo a identificação das 

principais bandas e a classificação dos espectros das amostras. Após a coleta e pré-processamento dos dados, 

obtivemos os gráficos de espectro médio e desvio padrão, nos quais os modos vibracionais referentes aos 

componentes estruturais ribose, oligossacarídeos, polissacarídeos, lipídios, ácidos graxos, amida e celulose 

puderam ser evidenciados.  

Conclusão:  

Sabendo que muito dos componentes são essenciais para o controle do índice glicêmico devido às suas 

características estruturais, ao aparecerem na urina de diabéticos, sugere-se que haja vista a diabetes como uma 

alteração metabólica, tanto na DM1 quanto na DM2, pode-se descrever de acordo com os experimentos piloto, 

que há alteração na composição de tais componentes, fazendo com que não houvesse o controle glicêmico no 

organismo dos pacientes e por isso foram evidenciados nas amostras coletadas. 

Referências:  

American Diabetes Association. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 

2015;38(Suppl):S8-S16. Baker, M. J. et al., Developing and Understanding Biofluid Vibrational Spectroscopy: A 

Critical Review; 2016; 45: 803–1808.Costa, RM e col. O Paciente Diabético na Clínica Odontológica: Diretrizes 

Para o Acolhimento e Atendimento. R bras ci Saúde, 2016. 20(4):333-340 Prado, NM; Vaccarezza, GF. 

Alterações bucais em pacientes diabéticos. Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo, maio-ago 2013. 25(2): 147-53. 

Zimpel, BT e col. Diabetes: Uma abordagem odontológica. Revista Saúde Integrada, v. 10, n. 20; 2017. Edição 

Especial – ISSN 2447-7079  

 



 

164 

 

PEÇAS PRÉ-FABRICADAS EM ARGAMASSA ARMADA PARA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR  

ENIC201884257 

 
ANDRE MOTTA FARIA  

Orientador(a): CARLOS EUGENIO MONTECLARO CESAR JUNIOR  

 

Introdução:  

A presente pesquisa tem como objetivo estudar e desenvolver peças pré-fabricadas a base de cimento 

Portland, utilizando da técnica da argamassa armada, para aplicação em habitações unifamiliares e projetos 

de pequeno porte. O uso desses elementos visa também à redução do custo e do tempo de edificação. Além 

disso, reduz a geração de resíduos da construção, transformando-o em um canteiro seco. A pesquisa também 

ira abranger a avaliação do conforto ambiental proporcionado pelos elementos pré-fabricados de forma 

comparativa com a técnica da alvenaria tradicional empregada atualmente. 

Metodologia:  

O sistema construtivo da argamassa armada à base de cimento Portland foi escolhido para o 

desenvolvimento de peças pré-fabricadas. As peças serão projetadas de acordo com NBR 11.173 (Projeto de 

execução de argamassa armada). As fôrmas para o desenvolvimento das peças pré-fabricadas, assim como, o 

manuseio, armazenamento e transporte das peças terá como base a NBR 9062 (Projeto e execução de 

estruturas de concreto pré-moldado). O estudo para avaliação do desempenho térmico e acústico das peças 

deverá atender as NBR’s 15520, (Norma de desempenho térmico de edificações), e NBR 15575, (Norma de 

desempenho de edificações habitacionais).As fases para a elaboração desta pesquisa para o trabalho final de 

graduação foram: > Coleta de dados: Levantamento bibliográfico, consulta as NBR’s necessárias e estudos 

de casos; > Estudo para desenvolvimento das peças pré-fabricadas; > Estudo do desempenho ambiental da 

edificação. 

Resultado:  

O conceito da pesquisa, partiu do princípio de desenvolver peças para habitações, que pudessem ser 

produzidas em pequenas fábricas locais, que já atuam com a produção de elementos em concreto armado, 

como por exemplo, fábricas de manilhas, bloquetes e mourões. Para que os elementos desenvolvidos sejam 

disseminados, o objetivo foi utilizar instalações já existentes para a fabricação das peças, sem a necessidade 

de implantar uma fábrica específica. O uso de um lugar adaptado para a produção destes elementos 

demandou que os perfis das peças sejam fossem mais simplificados, visando, diminuir a dificuldade do 

processo de desforma, armazenamento e transporte. Com a simplificação dos perfis, foi possível garantir a 

qualidade das peças e do processo de pré-fabricação, porém, sem perder a função estrutural e a qualidade 

arquitetônica. 

Conclusão:  

O uso de peças pré-fabricadas para aplicação em habitação unifamiliar se mostrou eficiente. De acordo com 

a projeção, o tempo de execução e a geração de resíduos na obra tiveram uma redução significativa. O 

sistema construtivo apresentou um conforto ambiental satisfatório e adaptabilidade necessária para a 

aplicação em condições climáticas distintas. 
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Introdução:  

Decidiu-se escolher a área central da cidade de Passa Quatro, denominada Praça de Eventos como objeto de 

trabalho de conclusão de curso no sentido de reverter a atual situação do local. Justifica-se também a 

proposta através de estudos sobre a necessidade e importância de espaços públicos voltados para o lazer da 

população. Além disso a área possui uma história significativa relacionada a Estação de Trem e seu entorno. 

O presente trabalho será realizado com o intuito de dar ao local melhor uso tendo como objetivo principal da 

proposta revitalizar o centro e valorizar o entorno proporcionando maior conforto e satisfação aos 

frequentadores. Associado a atividades de lazer e cultura, tornando o espaço um objeto de referência 

“atrativa” para a população e para as pessoas que vêm de fora, de forma que aumente o turismo na cidade, 

transformando a economia local. 

Metodologia:  

A escolha do local de projeto ocorreu em virtude de sua constante observação, a qual desencadeou interesse 

e curiosidade por entender como um lugar demasiadamente marcante na paisagem se mantém por tanto 

tempo ausente da estrutura ativa da cidade. Assim, levantamentos foram feitos com a intenção de analisar a 

área, conhecer seu entorno, sua relação com o município e a partir daí o desenvolvimento do projeto, 

almejando solucionar a análise constatada, ao fornecer nova utilização para a área. As fases para a 

elaboração deste relatório inicial para o trabalho final de graduação foram: - Escolha do local para o 

desenvolvimento do trabalho; - Coleta de dados – primeiramente foi feito um vasto levantamento 

bibliográfico, depois de escolhido o local para o projeto, foram feitas várias visitas ao local para 

levantamento de dados, pesquisa junto à Prefeitura Municipal de Passa Quatro – Casa da Cultura – histórico, 

fotos, mapas da área estudada e da cidade; - Delimitação do perímetro da área a intervir; - Análise e 

interpretação dos dados – de posse das informações que dariam embasamento aos estudos técnicos; - 

Estudos de caso e visitas técnicas; - Elaboração do conceito/partido;Estudos para o Plano de Massa e 

Fluxograma; - Programa de necessidades.  

Resultado:  

O Parque Urbano trará para a cidade de Passa Quatro - MG um ambiente agradável, trazendo conforto e um 

melhor uso para o espaço em que foi inserido. O projeto permite que a paisagem do local seja transformada, 

de firma que não interfira na paisagem e história do local. 

Conclusão:  

O projeto de Parque Urbano trará a população, além de uma área de lazer, conforto e bem estar, a 

revitalização do centro da cidade. De forma que proporcione espaços integradores para diversas atividades 

culturais. 
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Introdução:  

A Prática do consumo de plantas medicinais, tornou-se comum na medicina popular e na tradição familiar, 

diversas causas colaboraram para essa utilização tais, dificuldades no acesso dos indivíduos ao atendimento 

médico, custo elevado dos medicamentos e a preferência da população por produtos naturais. Segundo pesquisas 

da OMS (Organização mundial da saúde) no Brasil, os distúrbios de ansiedade atingem mais de 18 milhões de 

brasileiros. Alguns dos ansiolíticos naturais contribuem com o tratamento da ansiedade e estão dispostas no 

Memento de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, um documento para pesquisas e orientações de plantas 

medicinais e fitoterápicos por profissionais prescritores, com objetivo de favorecer a fitoterapia racional.  

Metodologia:  

O Memento foi estudado e assim foram elencados os fitoterápicos utilizados no tratamento do transtorno da 

ansiedade presentes na obra. Foi também pesquisado, nas plataformas online BIREME, LILACS, MEDLINE e 

IBECS, artigos que tivessem relação com o tema proposto através de palavras-chave. A palavra-chave fitoterapia 

retornou um total de 67.731 estudos. Após a busca foram selecionados apenas os estudos que tivessem como 

assunto principal a fitoterapia, realizados em humanos, dos últimos sete anos, em português e que não fossem 

repetidos. Ao final foram selecionados 5 estudos. A busca pela palavra-chave ansiedade retornou 109.004 

estudos. Foram selecionados apenas os estudos realizados no Brasil, em português, que tivessem como assunto 

principal ansiedade e terapia e que não fossem repetidos, resultando em 3 artigos. Buscando pela palavra-chave 

passiflora, foram obtidos 815 estudos. Foram selecionados os estudos que tivessem como tema principal os 

ansiolíticos, dos últimos dez anos e que não fossem repetidos. Ao final foram selecionados 4 estudos. A busca 

pela palavra-chave piper methysticum, retornou 511 estudos. Foram selecionados apenas os estudos que tivessem 

como assunto principal os ansiolíticos e transtorno de ansiedade, de língua inglesa e portuguesa, dos últimos dez 

anos e que não fossem repetidos. Obtivemos no final 2 artigos. Matricaria chamomilla como palavra-chave, 

retornou 249 estudos. Foram selecionados os estudos de língua portuguesa resultaram em 3 artigos. A palavra-

chave valeriana, retornou 792 estudos. Foram selecionados apenas estudos dos últimos dez anos, em português e 

que não fossem repetidos. Ao final foram selecionados 2 artigos. A busca pelas palavras-chave nas plataformas 

retornou um total de 109.004 estudos. Após aplicação dos critérios de exclusão para cada palavra-chave foram 

obtidos 19 estudos. Na qual foram lidos e analisados em comparação com os resultados obtidos do Memento.  

Resultado:  

Após análise do Memento foram encontrados quatro tipos de fitoterápicos: Passiflora incarnata L., Piper 

methysticum G. Forst, Matricaria chamomilla L. e Valeriana officinalis L.. Todos utilizados no controle de 

sintomas de ansiedade ou no tratamento do TA. Segundo o Memento as indicações terapêuticas da Matricaria 

chamomilla L, popularmente conhecida como camomila, são diversas sendo essas: ansiolítico, sedativo leve, 

anti-inflamatório e antiespasmódico. A Passiflora incarnata L é considerada um fitoterápico e é identificado 

popularmente como maracujá. As indicações terapêuticas desse fitoterápicos são: sedativo leve e ansiolíticas. A 

Valeriana officinalis L.conhecida como Valeriana, pertence à família das Caprifoliaceae, é usada como sedativo 

moderado, hipnótico e no tratamento de distúrbios do sono associados ao transtorno da ansiedade Conhecida 

popularmente como kava-kava, a Piper methysticum G. Forst é utilizada para o tratamento sintomático moderado 

de ansiedade e insônia por curto período, ou seja, de uma a oito semanas. 

Conclusão:  

O Memento de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira é basicamente um documento para pesquisas e 

orientações de plantas medicinais e fitoterápicos por profissionais prescritores, com objetivo de favorecer a 

fitoterapia racional. O conteúdo apresentado pelo memento fitoterápico é embasado através de evidências 

cientificas que auxiliam no procedimento terapêutico do profissional prescritor. Após análise do resultado obtido 

com a literatura disponível foi possível verificar a vasta biodiversidade brasileira e a grande quantidade de 

vegetais que possuem grande potencial. Contudo foi possível averiguar a falta de evidência sobre a fitoterapia e a 

oportunidade de ampliação dos estudos. 
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Introdução:  

Esta pesquisa identifica a interseção entre o universo da aeronáutica e o da arquitetura e fomenta a 

articulação entre as diversas áreas do conhecimento e seus respectivos profissionais, diante de um contexto 

global, no qual a integração do conhecimento faz-se necessária na busca por eficiência e sustentabilidade. 

Partindo do pressuposto de que o setor aeronáutico dá subsídios para a construção civil e que ela faz uso das 

tecnologias e materiais desenvolvidos para e utilizados pela Indústria Aeronáutica. Objetiva-se estudar as 

inovações técnicas na aeronáutica que foram apropriadas pela construção civil e compreender as atuais 

tendências nesses setores. Além disso, o presente trabalho tem o propósito de apresentar e fomentar a 

atuação do arquiteto urbanista em funções e áreas não habituais. Levando em consideração sua 

predisposição em ter uma visão sistêmica e global, aliado à sua facilidade em lidar com cenários efêmeros, 

contando ainda com sua formação dinâmica e interdisciplinar.  

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva baseada em fontes secundárias, basicamente artigos e 

livros, para compreender a história da indústria aeronáutica, e, evolução da construção civil. Utilizou-se 

também fontes primárias, documentação técnica, e, visitas à industria aeronáutica. Outro recurso foi a 

realização de entrevistas com profissionais que projetam interiores de aeronaves. 

Resultado:  

As inovações técnicas na aeronáutica estudadas nesta pesquisa foram apropriadas pela construção civil. A 

impressão 3D, o Design Generativo e a substituição de diversos materiais são exemplos dessas apropriações. 

Conclusão:  

A partir dos exemplos citados e das análises realizadas, pode-se comprovar que o setor aeronáutico é 

precursor da construção civil. Assim, se as tendências no setor aeronáutico forem acompanhadas, a indústria 

da construção civil poderá se desenvolver de forma mais rápida e eficaz, já que, há um longo caminho entre 

a descoberta de determinada inovação técnica e a seu emprego/produção em larga escala. Vale ressaltar 

ainda que se os dois setores reunirem esforços a produção científica de ambos se dará de maneira mais 

efetiva.  
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Introdução:  

A China, até a década de 70, possuía uma economia voltada quase que inteiramente para o setor agrícola. 

Com a revolução comunista de Mao TseTung, o país passou por grandes mudanças. Após a chegada ao 

poder de Deng Xiaoping em 1979, responsável pela abertura aos investimentos estrangeiros, resultou no 

crescimento econômico do país. O governo estabeleceu a meta de quintuplicar o PIB até o ano 2000, meta 

essa alcançada em 1995 mediante a abertura econômica e com a introdução da chamada Economia Social de 

Mercado. Atualmente, a China é uma das economias que mais cresce no mundo, apresentando crescimento 

superior a 6% ao ano. Essa expansão se deu devido à estratégia competitiva adotada pelo governo em 

oferecer incentivos fiscais e ao baixo controle em termos ambientais, que, aliado ao baixo custo de 

investimento inicial e à mão de obra barata, fizeram-na o principal destino de investimentos estrangeiros em 

nível mundial. 

Metodologia:  

Como instrumento de pesquisa realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o processo de crescimento 

econômico da China. Com apoio da pesquisa exploratória verificou-se que o sucesso do crescimento 

econômico chinês aparece, inicialmente, na bem-sucedida transição para uma economia de mercado. O 

processo de “dual track”, nome dado à forma como os chineses introduziram as forças de mercado sem 

abandonar o planejamento, a liberalização da agricultura, o estímulo às empresas rurais e as reformas dos 

sistemas empresarial e financeiro, ilustra a capacidade das lideranças chinesas em conduzir o processo. A 

transição conduziu-se de modo que a introdução das forças de mercado fosse acompanhada de medidas 

visando à correção das eventuais falhas de mercado. 

Resultado:  

Em detrimento as reformas iniciadas em 1979 por Deng Xiaoping, a estratégia de modernização, a abertura 

da economia e a entrada do capital internacional, a China apresentou grande crescimento econômico. Apesar 

de seguir uma economia capitalista, a política segue o regime socialista, ocasionando alguns entraves 

econômicos. Até 2010, a economia chinesa alcançou uma taxa de crescimento de 10,6% e fechou o ano de 

2017 com 6,9%. Mesmo com esses resultados, a China enfrenta dificuldades, porque grande parte da 

população vive em situação de pobreza, principalmente no campo. Muitos possuem os salários controlados 

pelo governo, contando com uma das menores remunerações do mundo. Outras dificuldades estão 

relacionadas ao meio ambiente, que por conta da utilização em larga escala de combustíveis fósseis (carvão 

mineral e petróleo) gera grande nível de poluição atmosférica. Além disso, os rios também têm sido vítimas 

deste crescimento econômico, apresentando altos índices de poluição. 

Conclusão:  

Conclui-se que o progresso econômico da China iniciou-se na década de 1970, e ocorreu rapidamente. O 

crescimento gerou receita expressiva para o país, mas causou intensa urbanização, migração em massa do 

campo para as cidades e prejuízos ao meio ambiente. Na atualidade, o desenvolvimento e crescimento 

econômico do país estão baseados nas exportações, na indústria, nos serviços e no consumo interno. 

Portanto, a China tornou-se o maior exemplo de que crescimento econômico não representa 

desenvolvimento social. Mesmo registrando as maiores taxas de variação no PIB, a distribuição de suas 

riquezas e as condições de vida da população ainda são problemáticas. 
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Introdução:  

A entomologia forense estuda os vestígios entomológicos com intuito de responder questões na investigação 

criminal. As evidências de insetos podem demonstrar várias circunstâncias relativas ao crime como estimar 

o intervalo pós-morte, se a morte foi natural, acidental ou criminal, o local da morte e se o corpo foi movido 

para um segundo local. Cada bioma tem sua fauna e diversos fatores abióticos influenciam na decomposição 

de cadáveres, sendo que esses fatores variam de acordo com a localidade e a entomofauna existente neste 

micro-habitat. Portanto, são necessários estudos sobre a diversidade de insetos no maior número de regiões 

assim como experimentos simulando a decomposição de cadáveres para monitorar a sucessão de diferentes 

insetos sobre o corpo. O objetivo deste trabalho é descrever a sucessão da fauna de insetos necrófagos em 

um ambiente de montanha em Campos do Jordão (SP) utilizado carne de porco como modelo.  

Metodologia:  

Os experimentos foram realizados no Acampamento Ebnézer, na cidade de Campos do Jordão, SP em 

floresta de transição entre ombrófila densa e mista e está localizada próximo de área urbanizada em altitude 

de 1.628 metros. Quanto ao delineamento da amostragem, foram utilizados 6 cubos de 5cm de carne suína 

que é mais próxima da humana quanto ao processo de decomposição. As amostras foram dispostas na 

floresta a cada 10 metros e para evitar o acesso de animais predadores de grande porte, colocamos tela 

metálica de galinheiro presa com barras de ferro 3/16 cobrindo as peças de carne. Durante três semanas, um 

dia por semana, foram coletados os insetos com rede entomológica e conservados em meio liquido de álcool 

70%. Os ovos foram coletados com pinça, acondicionados em papel filtro umedecidos e colocados na placa 

de petri ou potes transparentes. Quanto as larvas e pupas, também foram conservados em álcool 70 %. A 

temperatura média na estação de outono com dias quentes foi de aproximadamente 26,33°C.  

Resultado:  

Foram registrados 121 insetos e os primeiros a colonizarem a carne de porco foram os dípteros: 

Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae e Phoridae. Na primeira semana de coleta Calliphoridae (N=13) foi 

o grupo com mais indivíduos coletados e após, Muscidae (N=10) e Formicidae (N=7). Na segunda semana 

registramos Sarcophagidae (N=13), Muscidae (N=11), Calliphoridae (N=15) e Apidae (N=2). Os besouros 

surgiram com Carabidae (N=8), Silphidae (N=6) e Staphylinidae (N=10). Na terceira semana já na fase seca 

da decomposição a Ordem Coleoptera foi a mais representativa com as famílias Hydrophilidae (N=13) e 

Carabidae (N=9). A família Muscidae da Ordem Díptera registrou apenas 4 indivíduos. Nas três semanas, 

quatro fases de decomposição foram observadas: Fresca (decomposição inicial), inchaço (estágio de 

putrefação), ativo (estágio de fermentação), seco (decomposição seca). O tempo total de decomposição da 

carne de porco foi de 20 dias. 

Conclusão:  

Os dípteros são os primeiros a colonizar a carne ainda no estágio inicial da decomposição e os coleópteros 

surgem posteriormente no final do estágio de fermentação e do material já seco. 
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Introdução:  

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de elaborar um projeto urbanístico-paisagístico que permita 

desenvolver o sentimento de pertencimento aos moradores do Conjunto Habitacional “Bem Viver” localizado no 

bairro Araretama, em Pindamonhangaba. Para tal proposta, foi necessário entender a relação dos indivíduos 

enquanto seres integrais, portanto, emotivos, sentimentais, com memórias, identidade e cultura. E, a partir disso, 

compreender a relação do habitar residencial e como isso acontece no espaço de uso público, comum, utilizando 

como parâmetros a Topofilia e a Biofilia. 

Metodologia:  

Este Trabalho de Graduação foi estruturado, neste primeiro momento, a concentrar todo o embasamento teórico, 

organizando e estruturando os conceitos envolvidos. A metodologia utilizada foi a Pesquisa Mista Aplicada, que 

pode ser compilada por 3 principais abordagens: 4.1 Documentação Indireta a) Levantamentos bibliográficos: 

Destacaram-se os trabalhos da Sheila Ornstein com os livros “Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente 

Construído” e “Inserção Urbana e avaliação pós ocupação (APO) da habitação de interesse social”, os quais 

permitiram compreender o universo dos ambientes construídos e das habitações populares, bem como serviram 

de ferramentas para os principais levantamentos feitos neste trabalho; Os livros “Topofilia” de Yi-Fu Tuan, 

“Cidades para Pessoas” de Jan Gehl, “Biophilia” de Edward Wilson e os conceitos da Antroposofia embasaram e 

reafirmam a importância das pessoas enquanto seres integrais e das suas relações com o ambiente em que vivem; 

O livro “Urbe Ludens”, de Angelique Trachana, aborda o TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) que 

permitiu o entendimento da relevância da comunicação no processo projetual, pois na proposta de intervenção 

pretende-se ter uma dinâmica integrativa com os moradores do conjunto habitacional. b) Pesquisas documentais: 

leis, acórdãos, etc. 4.2 Documentação Direta a) Visitas Técnicas b) Estudos de caso c) Entrevistas ou 

questionários 4.3 Projeto – Aplicação da pesquisa ?  

Resultado:  

Na escala de inserção, o objetivo é interligar o Conjunto Habitacional ao Bairro Araretama e também ao Centro 

de Pindamonhangaba. Para isso, foi pensando, enquanto mobilidade, percursos por ciclovias. O parque linear 

fornece uma conexão ainda maior entre o conjunto e o bairro, ao mesmo tempo que, a partir da qualificação 

urbanística da Estrada Carlos Lopes Guedes Filho que envolve um ideal de calçadas mais largas, e conectividade 

entre o Parque e lugares de parada no próprio percurso. A mobilidade enquanto transporte público seria planejada 

para fornecer novos acessos e, desta forma, tentar diminuir o tempo de trajeto do conjunto ao centro da cidade. 

Conclusão:  

Oportunidade de moradia de baixo custo; Paisagem diversificada, exuberante e próxima à mata nativa; Número 

grande de crianças ativas nos espaços comuns do conjunto; Residencial recém-inaugurado; Pluralidades de 

atividades nos espaços comuns: quiosques, quadras esportivas, playgrounds, academias ao ar livre, etc; 

Possibilidade de caminhada e de andar de bicicleta dentro do conjunto; Há transporte público que atenda o 

conjunto; Há uma considerável quantidade de áreas permeáveis; O conjunto fica próximo a 2 escolas e uma 

Unidade Básica de Saúde; O poder público recolhe periodicamente os lixos e entulhos; Mobiliários urbanos 

novos.  
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Introdução:  

O presente projeto pretende estudar o tema: captação de recursos e sua contabilização no terceiro, 

delimitando as entidades de assistência social. O terceiro setor abrange diversas naturezas jurídicas nas 

entidades beneficentes e este trabalho delimita-se à uma Associação de Assistência Social. São consideradas 

“entidades de terceiro setor” as organizações não governamentais (ONG’s), que são, muitas vezes, mantidas 

pela iniciativa privada, não possuindo fins lucrativos. Englobam instituições como associações, fundações, 

organizações religiosas, partidos políticos, entidades beneficentes de saúde, educação e assistencial, 

sindicatos, condomínios, clubes esportivos e organizações da sociedade de interesse público, conhecidas 

como Oscip. Dito posto, esse trabalho pretende responder a seguinte pergunta: Como a contabilidade e a 

transparência podem alavancar a captação de recursos nas entidades de assistência social? 

Metodologia:  

Esse trabalho é uma pesquisa básica, descritiva e qualitativa. Para coleta de dados foram utilizadas pesquisa 

documental e pesquisa bibliográfica. Assim, foram utilizados para coleta de dados: livros, artigos científicos, 

sites oficiais na internet, com o objetivo de elucidar os conhecimentos teóricos acerca da temática e 

apresentar dados atualizados. Este estudo é relevante pois, contribui com aumento de conhecimento sobre o 

tema. 

Resultado:  

Desde que esteja claro no estatuto da entidade de assistência social, pode-se captar recursos de diversas 

formas, como por exemplo:Doações Espontâneas, Recursos Governamentais, Incentivos Fiscais, Nota Fiscal 

Paulista, Parcerias com Empresas Privadas, Mala Direta, Telemarketing, Midia Social e o Voluntariado que 

tem a capacidade de trazer recursos de campanhas do quilo, campanhas da cesta básica, campanhas do leite 

em pó, Campanha da Sopa, Campanha do Cobertor. Apesar de existirem diversas formas de captação de 

recursos é necessário que a entidade inspire confiança para conseguir capta-los.A confiança normalmente é 

conquistada por meio do efetivo e eficiente trabalho de assistência social da entidade, e também pela 

transparência nas informações e prestações de contas geradas pela contabilidade. Há muitas entidades que 

necessitam principalmente de recursos governamentais, e para a captação desses recursos é exigido a 

elaboração de projetos claros e objetivos, e prestação de contas transparentes dos recursos doados. 

Conclusão:  

Conclui-seque as entidades de assistência social precisam ser autossuficientes, sustentáveis e dinâmicas, e 

para isso há um grande empenho por parte dos dirigentes e voluntários atuantes para a captação de recursos. 

No entanto, vê-se a necessidade de maior transparência em suas ações para aumentar a confiança da 

sociedade e assim, aumentar o número de doadores. Nesse sentido, a contabilidade é uma importante aliada 

das entidades de assistência social, pois por meio de seus relatórios é possível realizar com transparência a 

sua prestação de contas. 
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Introdução:  

O envelhecimento é um “processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de doença e que 

acontece inevitavelmente com o passar do tempo”. No Brasil são inúmeras as consequências do 

envelhecimento da população, tendo em vista as sócios-culturais, com a marginalização social do idoso, 

insuficiência familiar e institucionalização, discriminação e violências com estes, e principalmente 

econômicas, encaixando a aposentadoria com a reforma previdenciária, mercado de consumo emergente 

com grupos de terceira idade, turismo e lazer, dentre outros itens variáveis de cada região Com isso, a 

necessidade de estabelecer um perfil dos idosos de um município, para propor medidas de um 

envelhecimento mais igualitário e ativo. Desta maneira avaliar os indicadores diretos e indiretos da 

fisioterapia que caracterizam a saúde dos idosos do município de Guaratinguetá comparando os dados com o 

Estado de São Paulo, região sudeste e Brasil.  

Metodologia:  

Trata-se de um estudo descritivo de dados secundários do Sistema de Indicadores de Saúde e 

Acompanhamento de Políticas do idoso (SISAP). As variáveis da pesquisa foram os indicadores de saúde 

dos idosos do município de Guaratinguetá, o Estado de São Paulo, da Região Sudeste e do Brasil, que 

mostram a correlação com a necessidade da intervenção da Fisioterapia no processo. Foram escolhidos 17 

indicadores que correspondem a condição sócio demográfica, estado funcional, óbitos e internação. Foi 

realizada uma análise descritiva dos dados por meio das tabelas e gráficos fornecidos pelo SISAP. 

Resultado:  

A maioria dos indicadores mostraram resultados satisfatórios no período dos últimos dez anos no município 

de Guaratinguetá apresentando melhor proporção que o Estado e o Brasil. Destaque para a menor situação 

de pobreza e o crescimento populacional de idosos. Quanto o estado funcional e número de óbitos por 

tabagismo e causas evitáveis por prevenção primária todos os indicadores se encontram favoráveis em 

relação as demais regiões. Embora dados positivos ainda figuram de forma negativa a proporção de 

internações, mostrando que é necessário fortalecer a atenção básica para esta população, bem como a 

presença da fisioterapia auxiliaria na melhora dos achados. De maneira geral Guaratinguetá possui 

indicadores favoráveis indicando comprometimento das políticas públicas estabelecidas e pactuadas pelos 

municípios em 2012. 

Conclusão:  

Os indicadores mostraram boa condição sócio demográfica e satisfatório estado funcional, menor número de 

internações e óbitos dos idosos no município de Guaratinguetá relacionados ao Estado de São Paulo, Região 

Sudeste e Brasil. Ainda podemos inferir que os indicadores do município poderiam ser melhores se tivessem 

maior cobertura da Atenção Básica e a presença da fisioterapia na promoção e reabilitação da saúde dos 

idosos. 
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Introdução:  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece o acesso à saúde como direito dos cidadãos e dever do 

Estado. O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei Orgânica da Saúde (1990), objetivou assegurar o 

acesso da população aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Para isso, foi criada, entre 

outras, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, de 2004, a fim de garantir o acesso a medicamentos. Um 

dos programas que busca atender às diretrizes dessa política é o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) de 

2004, criado com a perspectiva de enfrentar agravos de alto impacto na Saúde Pública e reduzir gastos com 

medicamentos no orçamento familiar. Preconiza a ampliação de ações voltadas à universalização do acesso aos 

medicamentos, por meio do atendimento igualitário de usuários de serviços públicos de saúde. Este estudo 

objetivou descrever a importância e desafios contemporâneos do PFPB para usuários do SUS. 

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisa e análise de documentos do 

Ministério da Saúde e Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, além de artigos científicos 

nacionais disponíveis gratuitamente na base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), publicados no 

período de 2013 a 2018 utilizando os termos “Programa Farmácia Popular”. Foram encontrados 31 manuscritos 

que após leitura dos resumos resultaram em 11 trabalhos que atendiam o objetivo proposto. A investigação foi 

realizada no mês de maio de 2018.  

Resultado:  

No âmbito do processo saúde-doença, os medicamentos representam um dos principais gastos nos orçamentos 

familiares, principalmente naquelas de menor poder aquisitivo. Dessa forma, o acesso à medicação, de forma 

gratuita ou com desconto causa diminuição desse impacto. A princípio, o programa foi instituído por meio de 

uma rede própria de 367 farmácias públicas geridas pelo poder municipal e estadual, através de convênio com a 

Fiocruz — os pontos de venda disponibilizam aos cidadãos uma lista de 112 produtos a preços subsidiados. 

Posteriormente, foi expandida a parceria com o setor privado varejista farmacêutico, isso gerou críticas. O 

próprio Tribunal de Contas da União (TCU) investiga possíveis fraudes e custos acima do normal nos convênios 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde com farmácias particulares. Em meados e 2017, houve o fechamento da 

rede própria do programa o que ameaça o atendimento a 20 milhões de brasileiros que recebem medicamentos 

gratuitos todos os meses. 

Conclusão:  

O PFPB é fundamental, pois diminui de forma significativa os gastos com remédios essenciais a saúde das 

famílias que necessitam dos mesmos. Como também gastos com internações hospitalares, diminuindo a taxa de 

mortalidade por doenças circulatórias ou comorbidades relacionadas à Hipertensão arterial, Diabetes, asma entre 

outras. No momento, o PFPB está enfraquecido, assim como muitos outros programas sociais deixando 

brasileiros cada vez mais vulneráveis. O debate a respeito da temática é de extrema importância para que o SUS 

avance em seus programas e políticas de saúde.  
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Introdução:  

O Córrego do Convento Velho percorre a história do nascimento da cidade de Taubaté desde meados do 

século XVI quando os índios guaianases se estabeleceram em sua margem direita e posteriormente os 

portugueses em sua margem esquerda, dando origem ao primeiro traçado da cidade. Este projeto buscou o 

resgate da história e cultura regional com o enfoque na região central da cidade, resultando diretrizes e 

proposições projetuais. 

Metodologia:  

A partir da primeira malha urbana do assentamento português do município, foi selecionado um trecho da 

Rua Dr. Jorge Winther, onde foram levantadas as fachadas das oito quadras do local. Através de um 

levantamento in loco, identificou-se as tipologias e deterioro, gerando um mapa temático pontual e fichas de 

deterioro contendo croquis das fachadas, resultando no diagnóstico usado para o desenvolvimento da 

proposta de preservação do patrimônio dessa rua, que seria também aplicada em toda a região histórica às 

margens do córrego. Após a etapa de análise foi desenvolvido a proposta para liberação dos edifícios e 

elementos que desestruturam a paisagem histórica e trazem potencial para uso público, com base teórica de 

Cesáre Brandi. Posteriormente realizou-se o projeto de requalificação e restauro para a área em questão. 

Resultado:  

No levantamento realizado foram identificados deterioro nas fachadas dos edifícios previamente 

selecionados. Eles consistem em rachaduras, fissuras, umidade, mofo, entre outros. Também foram listados 

deterioro nos passeios públicos como diferentes pisos e falta de manutenção. Constata-se também exageros 

de propaganda que escondem as fachadas e geram poluição visual, além de muitas fiações expostas e o 

pavilhão azul do mercado que o deixa invisível. Ao caminhar e observar o trecho de estudo, dois períodos da 

arquitetura moderna tiveram destaque, Art Déco e Ecletismo. Os edifícios onde foram identificadas essas 

características formam uma das bases do projeto. Assim, foram identificados em skyline e em plantas os 

edifícios com essas características ou resquícios delas.  

Conclusão:  

As áreas liberadas envolvem propostas onde foram gerados pocket parks, praças, área alimentícias, 

exposição e feira de artesanato e feira de frutas. Na composição da paisagem também há a padronização de 

propagandas, fiações subterrâneas, mudança de iluminação e uma arborização de pequeno porte para não 

interferir no skyline. Criando assim, uma identidade visual. Os edifícios ecléticos recebem cor azul, 

enquanto os edifícios Art déco incorporam a cor laranja e os demais branco, para que os anteriores ganhem 

destaque. Também consta o nivelamento da rua com as calçadas, criando um grande calçadão onde os 

veículos apenas teriam acesso no período noturno. 
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Introdução:  

A saúde bucal dos pacientes sob terapia intensiva tem sido relacionada com múltiplas doenças, que podem 

levar a óbito, tais como a Pneumonia por ventilação mecânica (PAVM) e doenças cardiovasculares A 

higiene da cavidade bucal é de imensurável importância para pacientes hospitalizados, bem como, 

protocolos para execução da mesma. Logo, é importante que profissionais responsáveis por esses pacientes 

tenham conhecimento sobre corretos hábitos de higiene bucal, pois, caso contrário, esses pacientes poderão 

apresentar graves complicações sistêmicas.  

Metodologia:  

Diante do exposto, essa pesquisa teve como objetivo avaliar, através da aplicação de questionário, o 

conhecimento sobre higiene bucal dos alunos do Curso de Enfermagem da Universidade de Taubaté- SP. 

Dos 149 acadêmicos, 133 (89,26%) responderam o questionário e foram divididos em quatro grupos (G1, 

G2, G3 e G4), os quais correspondem ao ano cursado. 

Resultado:  

Quando questionados sobre cárie dentária, 93,33% do grupo (G1) referiram ausência do conteúdo, 

divergindo quantitativamente do (G4), no qual 64% disseram ter ciência do assunto. Sobre doença 

periodontal (DP), 91,66% do G1 relataram conhecimento nulo, e, somente 36% do G4 conhecem o 

assunto.Quanto à possibilidade de enfermidades sistêmicas relacionadas à DP, 65% do G1 não a 

relacionaram com nenhuma doença, enquanto 76% do G4 confirmaram a correlação, entretanto, apenas 32% 

deste grupo citaram alguma doença relacionada. Um percentual significativo de todos os grupos afirmou ter 

recebido orientações de como realizar higiene bucal em pacientes hospitalizados, no entanto, 83,33% do G1 

não souberam citar como deve ser realizado o mesmo, assim como, 64% do G4. Além disso, todos os grupos 

apresentaram um percentual baixo de conhecimento em relação à higiene bucal em pacientes da UTI, e 

apenas 64% do G4 considera-se preparado para realização da higiene bucal nos pacientes hospitalizados. 

Conclusão:  

A higiene bucal de pacientes hospitalizados, se realizada de maneira adequada, poderá prevenir a 

manifestação de doenças potencialmente letais. Logo, pode-se verificar diante dos resultados apresentados, a 

necessidade de um trabalho educativo direcionado a estes estudantes de modo a complementar ou relembrar 

o conteúdo já apresentado, além da elaboração de um protocolo de higiene bucal que os auxilie na prática do 

dia a dia, possibilitando assim, maior segurança para a atuação profissional, uma vez que, a manutenção da 

saúde bucal é um importante aspecto a ser considerado quando nos referimos à saúde geral do paciente. 
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Introdução:  

O propósito deste estudo é contribuir para o desenvolvimento de futuros e atuais empreendedores, frente aos 

desafios enfrentados no mercado nacional. O pressuposto adotado é que a maioria da população brasileira 

empreendedora se arrisca no mercado sem buscar se planejar. Contudo, através de um pré-planejamento, o 

empreendedor consegue identificar a real necessidade de recursos, habilidades, estratégias, entre outros. A 

identificação destes aspectos aparenta ser óbvia quando comparada com as experiências cotidianas de um 

empreendimento qualquer, porém no momento prático de uma empresa em atividade, o planejamento prévio 

faz diferença quando o assunto envolve custos e retorno financeiro. Em virtude disso, esta pesquisa busca 

apresentar ferramentas úteis ao leitor, que possam apoiá-lo no processo de planejamento antes de abrir seu 

próprio negócio, ou até mesmo após o início do empreendimento, como um projeto de melhoria contínua.  

Metodologia:  

Utilizando o método de pesquisa descritiva, foi apresentado o Plano de Negócio como uma das ferramentas 

mais importantes para o sucesso do empreendimento e portanto, foi conduzido um estudo de caso e 

elaborado um projeto piloto de um Plano de Negócios de uma cafeteria, com o intuito de descrever e 

exemplificar as partes que compõe esta ferramenta e seus efeitos em um negócio de sucesso. 

Resultado:  

Construiu-se um projeto de um Plano de Negócio de uma Cafeteria na cidade de Taubaté. O 

empreendimento será um local moderno e cultural, na qual trará um mix da gastronomia brasileira e 

internacional, de forma a agradar todos os paladares, proporcionando uma experiência interativa entre 

cliente e o estabelecimento expondo diferentes culturas, origens dos alimentos oferecidos e conhecimento do 

idioma inglês. A empresa será uma microempresa de um tamanho inferior à 120 metros quadrados com um 

investimento total de R$59.528,25 e uma previsão de vendas de R$16.000,00. As principais atividades do 

negócio serão feitas de modo à sempre buscar a máxima qualidade e eficiência de seus produtos e serviços. 

O grande diferencial será a disponibilidade de salas para reuniões ou eventos, tendo como público alvo as 

micro-empresas, escolas de idiomas, estudantes e amantes de livros, culturas e sabores.  

Conclusão:  

Através deste projeto, foi possível fundamentar a importância do planejamento para um empreendimento, 

antes mesmo do seu processo de abertura. Portanto, foi apresentado uma ferramenta fundamental 

denominada Plano de Negócio, na qual tem por finalidade estruturar e analisar a viabilidade do negócio, 

tornando-se calculados os riscos esperados, podendo assim diminuir a taxa de mortalidade das empresas 

brasileiras.  
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Introdução:  

O Programa de Volta para Casa (PVC) de 31 de julho de 2003 dispõe sobre a regulamentação do auxílio-

reabilitação psicossocial para assistência, acompanhamento e integração social, fora da unidade hospitalar, de 

pessoas acometidas por transtornos mentais que tenham permanecido em internações psiquiátricas por pelo 

menos dois anos. O programa visa corroborar com o processo de inserção social desses pacientes, impulsionando 

a construção de uma rede fortalecida que comtemple recursos assistenciais e de cuidados. Dessa forma, 

viabilizando o convívio social, o bem-estar global, o exercício pleno de seus direitos civis, políticos e de 

cidadania. O PVC é parte do processo de Reforma Psiquiátrica, o qual almeja reduzir progressivamente os leitos 

psiquiátricos; qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar, assim como incluir as ações da saúde 

mental na atenção básica e Saúde da Família. O presente estudo objetivou descrever o PVC e analisar a sua 

colaboração ao processo de reforma psiquiátrica. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério da 

Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), publicados no período de 2004 a 2018, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na 

integra, utilizando o termo: “Programa de Volta para Casa”. A investigação foi realizada no mês de Maio de 

2018. No total foram encontradas apenas três publicações, chamando atenção para a pouca abordagem da 

temática por parte dos pesquisadores em território nacional. A partir desses estudos, coletaram-se informações 

sobre o que vem a ser o programa, o público-alvo, objetivos e benefícios do programa, a fim de compreender o 

programa e sua contribuição ao movimento de Reforma Psiquiátrica que o Brasil tem vivido. 

Resultado:  

Para participar do programa a pessoa deve possuir condições clínicas e sociais que não justifiquem a 

permanência em regime de internação hospitalar. Logo, devem ser avaliadas por equipe de saúde mental local, e 

ainda manifestar interesse a se submeter ao programa, ter moradia fixa, ser acompanhado regularmente em um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou outro serviço de saúde mental municipal. A equipe de apoio é 

encarregada de prover e garantir o bom acompanhamento do beneficiário oferecendo-o suporte em sua integração 

ao ambiente familiar e social. O auxílio corresponde a um pagamento mensal no valor de R$ 240,00. Por um 

período um ano, mas pode ser estendido caso a pessoa não tenha ainda condições de reintegração integral à 

sociedade. 

Conclusão:  

Observa-se que auxílio realizado pelo programa tem também um caráter indenizatório àqueles que foram 

privados de seus direitos civis e submetidos a tratamentos pejorativos. Apesar dessa faceta política 

compensatória, o PVC pode contribuir com o processo da Reforma psiquiátrica do Brasil de forma efetiva, para 

tanto é necessário que estimule a autonomia do indivíduo, expandindo os limites das habilidades e competências, 

pois somente um ser autônomo é capaz de desvencilhar-se do assistencialismo compensatório. 
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Introdução:  

Nos dias de hoje, para uma empresa manter a competitividade no mercado, é preciso processos de criações 

rápidos e tecnologia avançada. A impressora 3D é uma máquina que cria objetos tridimensionais a partir de 

imagens computadorizadas. É uma forma de criação que se distingue de outras pelo fato de ter baixo custo e 

haver pouco ou nenhum desperdício de material. Essa tecnologia vem sendo implantada nos departamentos de 

engenharia de algumas industrias, agilizando o processo criativo, facilitando a criação de protótipos para testes e 

até estreitando a relação empresa-cliente, pois o marketing da empresa pode usar desta tecnologia para fazer um 

protótipo e através de pesquisas de mercado, avaliar a recepção das pessoas com relação àquela nova ideia de 

produto. Este equipamento permite que desenhos desenvolvidos em softwares sejam convertidos em peças 

prontas, agilizando processo de teste e criação. 

Metodologia:  

Entende-se por “metodologia” a descrição de um processo de pesquisa. Há certas coisas a serem consideradas ao 

redigir um trabalho de graduação para que a monografia passe credibilidade e valor acadêmico: -Tipo de 

pesquisa: definir se a pesquisa é de natureza exploratória, descritiva ou explicativa. -Fonte: Onde buscar as 

informações necessárias para a pesquisa. -Resultados: Apresentar, de -Forma completa, os resultados alcançados, 

podendo este ser de forma quantitativa ou qualitativa.Este trabalho de graduação foi redigido baseado em um 

estudo teórico das técnicas de manufatura aditiva existentes nos dias de hoje, facilitando, assim, a aplicação desta 

técnica na industria. A princípio, realizou-se uma rápida análise das principais características dos diferentes tipos 

de tecnologia que compõe a manufatura aditiva, para obter-se uma análise correta de sua aplicação na área 

automobilística. O método utilizado neste trabalho para abordar o tema em questão e obter as informações 

necessárias foi uma ampla pesquisa bibliográfica em: textos, artigos, e vídeos, que explicam com clareza e 

exatidão o assunto abordado, seguindo-se de resultados tanto quantitativos, com números e estatísticas 

demonstrados, quantitativo e qualitativo, com dados mais subjetivos. O processo para a construção desta 

monografia em questão passou pelas seguintes etapas: -Busca e obtenção de material de estudo; -Averiguação do 

conteúdo; -Redação e estruturação do conteúdo selecionado. A partir do conteúdo selecionado, foi possível 

redigir um texto de forma clara sobre as vantagens da manufatura aditiva nas industrias.  

Resultado:  

O estudo teve como objetivo demonstrar a facilidade que a impressão 3D traz para o processo de criação, 

personalização e revitalização, assim como os benefícios para o processo de fabricação, como redução 

significativa de custo e tempo de produção, relatando sua eficiência em relação a outros processos usados. Para a 

criação dos protótipos, foi necessária a modelagem feita em um software CAD, para posterior impressão. O 

material usado foi um Poli (ácido-láctio) que é um polímero bem resistente e leve. Durante o estudo de caso, 

foram exemplificados alguns dos temas abordados na “revisão bibliográfica” anteriormente citada: -

Revitalização -Customização -Fabricação 

Conclusão:  

A tecnologia da impressora gera o mínimo de resíduos, facilita a criação de protótipos e a demanda de mão de 

obra é muito pouca relacionada a outros métodos de fabricação. A manufatura aditiva é uma ideia 

revolucionadora no geral, diminuindo custos nos processos de fabricações, customizações e revitalizações. 
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Introdução:  

Apesar da grande diversidade, a maior parte da mata atlântica foi destruída gerando uma paisagem 

fragmentada. Os fragmentos florestais apresentam uma área de borda com estrutura e clima diferentes do 

interior. O efeito de borda pode promover alteração na estrutura do habitat e na composição e abundância 

das espécies. Muitas espécies preferem as áreas degradadas na borda e outras o interior mais preservado. As 

aranhas Nephila clavipes (Linnaeus), popularmente conhecidas como aranhas de teia dourada são 

encontradas nestes ambientes fragmentados. Assim, o objetivo do estudo investigar a seguinte pergunta: 

Como varia o número de teias e o comprimento delas da borda para o interior no fragmento florestal? 

Metodologia:  

O estudo foi realizado durante um curso de iniciação científica para alunos de início de graduação em 

Ciências Biológicas da Universidade de Taubaté. A coleta de dados foi realizada no Parque Municipal do 

Vale do Itaim (Taubaté, SP) em julho de 2018. Inicialmente, foram estabelecidas 6 parcelas (50m x 2m) da 

borda para o interior do fragmento e com 25m de distancia entre as parcelas. No total, foi amostrada uma 

área de 600m2. Cada parcela foi divida em 10 subparcelas de 5m x 2m e em cada subparcela foram 

registradas o número de teias e o comprimento do maior eixo de cada teia. Posteriormente, os dados foram 

analisados avaliando a possível associação entre a distância da borda e o número e o comprimento das teias. 

Por fim, foi redigido o relatório na forma de um resumo de congresso. 

Resultado:  

No total foram encontradas 22 teias, sendo que o número delas aumentou da borda para o interior da floresta 

(r2=0,62) e o tamanho das teias apresentou uma leve tendência de diminuir de tamanho para o interior da 

floresta (r2=0,08). 

Conclusão:  

O efeito de borda foi maior sobre o número do que o tamanho das teias revelando que a população de 

aranhas do interior do fragmento pode ser maior do que na borda.  
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Introdução:  

Para lidar com a competitividade, as grandes empresas estão tendo que ser inovadoras a fim de cortar custos 

de fabricação e continuarem competitivas no mercado. Para isso devem-se buscar diversos jeitos para 

reduzir os custos, com automatização, organização das linhas, aperfeiçoamento de seus processos, empresas 

terceirizadas, parcerias e benchmarking. Dessa forma, justifica-se a necessidade de uma liderança eficiente a 

fim de garantir processos mais adequado que permitam sua constante evolução. Empresas que usam destes 

conceitos tende a serem líderes de mercado e estarem sempre buscando conseguir reduzir seus custos e 

aprimorar a qualidade de seus processos, serviços e produtos e assim transmitem, de forma sistêmica, para 

os seus clientes. O método de aplicação da metodologia DMAIC de modo conjunto com suas inúmeras 

técnicas estatísticas tem a meta de fabricar produtos com ligeireza de prazos e custos, além de obter 

resultados mais eficientes.  

Metodologia:  

Está pesquisa tem como propósito de realizar um estudo de caso aplicando a metodologia DMAIC na 

administração dos desiguais incidentes que podem acontecer com o equipamento durante o processo de 

decapagem mecânica, pretendendo maximizar a produção, tornar maior a qualidade do produto final. O 

propósito específico deste trabalho, consiste em usar a metodologia Seis Sigma (DMAIC) aos processos de 

uma indústria de aço, demostrando como está ação pode ser muitíssimo produtivo para proporcionar 

vantagem competitiva a instituição que a efetua. O problema aprensentado neste trabalho, se refere a uma 

possivel melhoria no fluxo de decapagem mecânica e embalagem de barras laminadas, tendo como base o 

principio de redução de tempo de processamento de materiais acabados.A metodologia escolhida para a 

realização dos procedimentos foi o Seis Sigma, aplicando a ferramenta DMAIC (Definir-Medir-Analisar-

Implementar-Controlar), tendo como base o tempo que é levado para se decapar e embalar as barras 

laminadas/decapadas e buscando a melhoria do equipamento a fim de torna-lo mais competitivo.  

Resultado:  

Por meio da aplicação da metodologia Seis Sigma, obteve-se resultado significativo identificando vários 

pontos de melhoria do equipamento, como layout, condição fisica, condição ergonomica. E tambem no 

processo como um todo, tendo como a ação mais significativa a mudança da posição do sistema de 

embalagem de materiais acabados, que antes eram embalados longe do equipamento, gerando perdas com 

moviemntação e retrabalhos, e hoje é feito na saida do próprio equipamento, tornando-o assim mais 

produtivo e eficaz e diminuindo drasticamente o tempo de material em processo. 

Conclusão:  

Conclui-se que a aplicação da metodologia Seis Sigma na solução de problemas na industria metal-

mecânica, visando a melhoria de processos, automatização de equipamentos, aumento de produtividade, 

diminuição de tempo de processo e redução de custos é altamente eficiente, obtendo um resultado 

significativo na conclusão do projeto. 
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Introdução:  

Com o crescimento da população idosa associado as morbidades surgem as síndromes geriátricas, entre elas 

a Síndrome da Fragilidade. A fragilidade é conhecida como uma síndrome clínica, que pode ser identificada 

principalmente pela perda de peso involuntária, exaustão, fraqueza, diminuição da velocidade da marcha e 

do equilíbrio e diminuição da atividade física. Neste contexto o objetivo deste estudo foi elencar na literatura 

as condutas fisioterapêuticas na síndrome da fragilidade dos idosos.  

Metodologia:  

Trata-se de uma revisão bibliográfica. Em sua elaboração foram utilizados artigos científicos extraídos dos 

seguintes bancos de dados: Bireme e Pubmed . As bases de dados consultadas foram Pedro, Scielo, Lilacs e 

Medline. Foram utilizados artigos publicados de 2000 a 2017 na língua inglesa e portuguesa. O período de 

consulta aos artigos foi de agosto a novembro de 2017. A revisão foi norteada pelos descritores: Idoso, 

Envelhecimento, Fragilidade, Gerontologia, Fisioterapia, tanto em português quanto em inglês.  

Resultado:  

Na literatura não há um consenso na definição de seu conceito e por consequência há uma dificuldade de 

normatização de tratamentos. Entretanto a fisioterapia emerge com uma importância, visto que os exercícios 

resistidos, de equilíbrio e flexibilidade são os mais utilizados, outras técnicas e recursos podem ser utilizados 

como a hidroterapia, eletroterapia. A literatura dá ênfase ao treinamento resistido realizado de forma regular 

e contínua que pode reverter e/ou minimizar os efeitos da sarcopenia e por consequencia a fragilidade, bem 

como, sempre associar o treinamento resistido, exercícios aeróbicos e alongamentos ao menos duas vezes na 

semana é imprescindível para a promoção da saúde e melhora da capacidade física do idoso fragilizado. 

Porém a literatura ratifica que somente a fisioterapia não reverte por completamente o processo de 

fragilidade sendo necessária a suplementação nutricional.  

Conclusão:  

A partir desta revisão bibliográfica podemos chegar a conclusão que a atuação da fisioterapia na síndrome 

da fragilidade no idoso é algo de extrema importância e benefício para os idosos fragilizados. Porém foi 

observado que tratamentos de forma isolada, somente fisioterapia ou apenas acompanhamento nutricional, 

não possuem uma resposta eficaz no tratamento. Sendo necessário um trabalho multidisciplinar, que 

realizado de forma regular e adequado poderá reverter a fragilidade. Conclui-se que até o prezado momento 

então não há um melhor protocolo fisioterapêutico sendo primordial o fortalecimento e a combinação de 

ações e técnicas para resultados favoráveis.  
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Introdução:  

O PPCP - Planejamento, Programação e Controle da Produção é uma estratégia de manufatura, onde todas 

indústrias necessitam planejar e administrar a produção. Com eficácia e eficiência, para sanar atrasos nas 

entregas e em busca de clientes satisfeitos, criando uma imagem positiva da empresa e levando à expansão de 

mercado. Quanto a estrutura organizada, é interessante que os indicadores estejam alinhados com os objetivos de 

desempenho, de forma a trazerem a produção e o PPCP mais próximos da estratégia. Com isso, podemos ter 

alguns indicadores para cada objetivo com maior alinhamento estratégico, demonstrando o papel e a importância 

da aplicação de ferramentas de qualidade no PPCP, afim de alcançar metas arrojadas no chão de fábrica com 

disciplina e coerência. Após a aplicação destas ferramentas no PPCP, foi possível obter resultados que mostraram 

maior controle e garantia de que todos os recursos funcionem corretamente com reduções de custos, qualidade e 

Produtividade. 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento deste trabalho, executou-se um levantamento das causas que geram sucata em uma 

indústria de soluções em aço, aliadas ao PPCP para uma redução destes resíduos através do 5W1H. Desta forma, 

identificam-se as posições que requerem cautela no processo de produção e os pontos negativos, e através desse 

levantamento a elaboração de estratégias para ações efetivas do PPCP. Para o armazenamento de matéria-prima e 

produtos acabados, utilizou-se os conhecimentos do PPCP no chão de fábrica aliados a filosofia Lean, criando 

um endereçamento de estoque em baias de expedição e etiquetas de estocagem. Para questões referentes a 

estocagem de pontas, endereçou-se baias em diversos tamanhos e bitolas, demarcadas por kanbans indicativos de 

utilização. Através do PPCP realizou-se a otimização das pontas, em uma atividade de combinar as OS`s (Ordens 

de Serviços), com a intenção de reduzir a quantidade de sucata; com um mapa de fluxo de valor estruturou-se o 

processo e analisou-se o nível de sucateamento em cada máquina e em cada processo. Em parceria com a 

logística realizou-se treinamento de amarração de cargas e a buscas para transportar sem que se danifique o 

material evitando gerar mais sucatas. Baseado em dados coletados pelo PPCP, utilizou-se o Gráfico de Pareto 

para identificar menores índices de sucatas no período de seis meses, e elaborar metas para a otimização, com 

objetivo de melhoria contínua no processo de redução de sucata. 

Resultado:  

Foi aplicado para solução das causas que provocam elevada geração de sucata e pontos de atenção, um diagrama 

5W1H. Foi desenvolvido por meio do PPCP em conjunto com a Filosofia Lean, um endereçamento ao material. 

Este modelo de armazenamento consistiu em facilitar o acesso do material de expedição, tornando a 

movimentação mais eficaz. Por meio do endereçamento foi possível obter também, melhor aproveitamento do 

espaço físico, facilitando o fluxo de materiais. Foi aplicado o método Kanban para redução de sucatas e no custo 

de estocagem. Cada setor, tornou-se responsável pela produção de sucata em sua área de produção. Para que o 

processo fosse padronizado, foi elaborado o controle do fluxo de sucata, com índices de sucatas mês a mês 

(janeiro a junho de 2018) e compilados em um gráfico de pareto (figura 1), o que nos forneceu um lucro gerado 

pela otimização e redução de sucata no período (figura 2). 

Conclusão:  

Com a aplicação das ferramentas de índice de desempenho por metas alcançadas em PPCP, houve uma 

significativa redução de sucata, tornando assim visíveis as melhorias, e que fossem adotadas práticas capazes de 

tornar o processo de produção mais eficaz. Pode-se exemplificar que conceitos utilizados corretamente são 

capazes de proporcionar melhorias além das expectativas. O resultado atingido foi positivo, destacando diversos 

pontos antes não utilizados, mas capazes de proporcionar soluções, que até o momento não estavam esclarecidas. 

Essa redução também teve intuito de proporcionar aos colaboradores conhecimentos além da linha produtiva, 

tornando simultaneamente, o processo mais sustentável. 
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Introdução:  

As indústrias estão em constante busca da alta produtividade em suas linhas de produção, seja mediante uma 

correta distribuição (fluxo) de peças ou excelência em seus processos. Por outro lado, muitas vezes o 

patamar desejado de produtividade não se é alcançado, devido a problemas como paradas de linha por falta 

de peças e ineficiência de operações. Diante disso, cabe à área de Melhoria Contínua a responsabilidade por 

analisar estes processos ineficazes e melhorá-los, aprimorando o fluxo de produção e eliminando possíveis 

desperdícios. Ferramentas de Lean Manufacturing e Kaizen permitem identificar todas as precariedades 

existentes nos processos, eliminando-os ou corrigindo-os, tornando a produção enxuta e eficiente. Neste 

trabalho será apresentado um estudo de caso realizado em uma indústria de autopeças, relacionado ao 

problema de parada de linha por falta de peças, tendo como objetivo contextualizar as práticas e ferramentas 

utilizadas, baseando-se na Filosofia Lean, para solucionar o problema em questão. 

Metodologia:  

Segundo Gil, 2002, pesquisas exploratórias aprimoram ideias com a finalidade de tornar o problema 

explícito e construir hipóteses a partir dele, envolvendo pontos importantes que contribuem com a utilização, 

como realizar levantamento bibliográfico, conversar com pessoas que já vivenciaram o problema tratado e 

analisar exemplos que servem como estímulos para o entendimento da pesquisa. Já as pesquisas 

explicativas, identificam a causa do problema que será estudado, se aproximando mais da realidade, e dessa 

forma, pode ser mais suscetível ao erro. A pesquisa de estudo de caso, para Gil, 2002, é denominada a partir 

do conhecimento amplo e detalhada de algum objeto, e possuí propósitos de utilização tais como investigar 

situações reais, resguardar a individualidade do que está sendo estudado, detalhar o contexto na qual a 

investigação está inserida, formular hipóteses e teorias, elucidar as causas de algum fenômeno, os quais não 

permitem levantamentos e experimentos. Esta proposta de pesquisa também foi contextualizada por Yin, 

2001, o qual defende que o estudo de caso investiga fenômenos em um contexto real cujos limites existentes 

não são nitidamente reconhecidos, e desempenha o mesmo papel de outras estratégias de pesquisa como 

experimentos, levantamentos, pesquisas (históricas) e análise (arquivos), e dessa forma assegura que o 

estudo de caso é a melhor opção quando o pesquisador não tem total controle sobre os fenômenos e quando 

algum desses fenômenos está inserido na vida real. Estre trabalho, portanto, pode ser classificado como 

Pesquisa Exploratória e Pesquisa Explicativa, pois, as hipóteses, com relação ao problema existente, foram 

construídas em paralelo à identificação da causa desse mesmo problema, sendo possível realizar ações 

capazes de solucioná-lo. Este trabalho se constitui, ainda, em um Estudo de Caso único, pois, envolve uma 

única unidade de estudo, não tendo a intenção de ser generalizado para outras unidades ou modalidades de 

negócio. 

Resultado:  

A partir das medições realizadas utilizando-se ferramentas baseadas na Filosofia Lean e qualidade, teve-se 

como resultado uma redução do tempo de produção dos componentes de Chassis automotivos de 32,5 dias 

para 13 dias, correspondendo uma redução de 60% do Lead Time do processo. Ainda o estudo indicou uma 

redução da taxa de parada por abastecimento de 50% e 55%, compreendida nas células produtivas de Solda 

e de Montagem respectivamente. Esta redução da taxa de parada por falta de peças no abastecimento foi 

resultado da combinação da implantação do Kanban de planejamento e controle da produção, para o qual 

foram colocados 30% dos itens em armazenamento, com as demais ações de Kaizen realizadas em ambas as 

células produtivas. Outras oportunidades de melhoria foram identificadas e contribuíram para a otimização 

dos processos, tais como aumento da acurácia dos estoques em 80% e redução da perda de itens durante o 

trajeto em 60%.  

Conclusão:  
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Após análise dos resultados obtidos, tem-se que a utilização da Melhoria Contínua baseada na Filosofia 

Lean, assim como as ferramentas que a compõe, podem, efetivamente, gerar resultados significativos, como 

a redução de 60% de Lead Time no processo de produção de componentes de Chassis automotivos. A busca 

por um fluxo contínuo sem interrupções tem acarretado em uma crescente utilização de conceitos baseados 

na produção enxuta, os quais, além de gerar ganhos de produtividade, também contribuem para a redução de 

custos por meio da eliminação de processos desnecessários. 
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Introdução:  

No mundo atual, a busca por ligas que apresentam características melhoradas gera um avanço nas pesquisas 

de determinados aços especiais, onde são incorporados elementos que trazem certos comportamentos 

mecânicos ou resistência ao material. O cromo, por exemplo, utilizado no processo de refino secundário 

formando ligas Ferro-Cromo (FeCr), cuja matéria-prima principal é o mineral cromita, impacta 

positivamente na elevação da resistência química em atmosferas corrosivas. A liga ferro-cromo pode ser 

definida como uma liga que contém os elementos ferro e cromo, além da presença de C e Si, podendo ainda, 

apresentar diversas impurezas adquiridas no processo de produção desta, como também, oriundas das 

matérias primas utilizadas. Sua maior finalidade é na fabricação de aços inoxidáveis.  

Metodologia:  

Neste trabalho foi desenvolvido um método para análise de liga ferro-cromo. O controle de qualidade é 

exigido em matérias-primas para que não haja retrabalho na produção do aço. Com base em um método de 

análise do material Cromita, que tem a mesma matriz da liga FeCr, foi desenvolvido uma nova análise para 

quantificar determinados elementos como Si, P, Cr, Ti, V, Co, Mg, Cu em amostras de Ferro-Cromo Alto 

Carbono e Baixo Carbono, para produção de aços ligados.  

Resultado:  

Após finalizada a proposta da metodologia, a mesma passou por um processo de validação, utilizando 

padrões primários certificados internacionalmente e padrões secundários compatíveis com a qualidade 

necessária da amostra a ser analisada. Os resultados mostraram que os teores encontrados para os elementos 

citados anteriormente, que estão presentes na liga Fe-Cr, foram compatíveis com os valores fornecidos nos 

laudos de caracterização da liga.  

Conclusão:  

Portanto, conclui-se que os resultados encontrados foram coerentes aos dados do fornecedor, tornando o 

método de validação eficiente e exequível. Este trabalho foi baseado na necessidade de alternativas dentro 

de uma empresa de grande porte para análise de matéria prima, importante para produção do seu principal 

produto. Dessa necessidade surgiu a proposta de desenvolver novos meios, não gerando grandes custos para 

a empresa. 
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Introdução:  

A pesquisa de iniciação científica tem por objeto as construções históricas em taipa e a busca da resolução 

de suas patologias mais comuns: capilaridade (fenômeno natural, onde a água do solo infiltra a base das 

paredes) e o ressecamento da estrutura, a partir de análises de viabilidade técnica do uso de soro de leite para 

a consolidação da taipa, por meio de testes laboratoriais e aplicação in loco em construções da região. O 

processo de conservação e restauração destes bens ainda é muito estudado, por ser de difícil solução técnica. 

Portanto partindo do pressuposto que a eficiência de uma boa argamassa seja a solução para a salvaguarda 

neste patrimônio, este estudo visa caracterizar uma composição de revestimento com aproveitamento do 

resíduo de soro de leite, como forma de impermeabilização da terra. 

Metodologia:  

De acordo com o objetivo, o presente estudo pode ser caracterizado como descritivo ao buscar o registro de 

fatos e a caracterização de um novo material afim de proteger construções históricas em terra. Entretanto 

envolverá dois tipos de pesquisa quanto aos procedimentos desenvolvidos: documental e participante. O 

procedimento metodológico seguirá sete passos que foram desenvolvidos até o presente momento e tiveram 

os seguintes conteúdos: 1) Revisão da bibliografia lida anteriormente e complementada; 2) Escolha das 

construções a serem trabalhadas, como seleção amostra; 3) Análise da composição da taipa existente, 

método comparativo; 4) Escolha e análise dos tipos de solos a serem utilizados, caracterização laboratorial; 

5) Definição das argamassas a serem utilizadas, seleção amostra; 6) Reconstituição da taipa, trabalho in 

loco; 7) Registro e análise do comportamento das reconstituições feitas, análise por observação visual;  

Resultado:  

Os resultados obtidos foram avançando ao longo dos meses e gerando produtos de pesquisas que podem 

mudar a forma de se proteger edifícios históricos em terra. Entendeu se a partir de pesquisas como, na 

maioria das vezes o soro de leite é descartado como resíduo. Foi realizada uma argamassa composta por 

areia, cal e soro de leite e aplicada em modelos de paredes em taipa para teste, após algumas alterações 

constatou se que tal argamassa pode proteger construções que sofrem de capilaridade e ressecamento da 

estrutura a partir de um produto, antes descartado como resíduo, o soro do leite. 

Conclusão:  

Se faz necessária a preservação de edifícios em terra que fazem parte da história de diversas culturas e do 

desenvolvimento urbano do país e até do mundo. Utilizar uma argamassa composta por um produto 

anteriormente dado como resíduo e sem uso, neste caso, o soro de leite pode mudar a forma como se 

preserva tais edifícios e avançar ainda mais nesta tecnologia para poder realizar a salvaguarda de muitas 

construções que contam a história das cidades e até dando a essas construções um novo uso futuramente, de 

forma adequada. 

Referências:  

- Adaptação das Normas Brasileiras de Resistência e Compressão ( NBR7215): ao estudo de caso da 
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A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO A PARTIR DO MÉTODO DA MAIÊUTICA SOCRÁTICA  
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Introdução:  

A Construção do Pensamento a partir do Método da Maiêutica Socrática, é a temática abordada, cujo o 

objeto de estudo é o Conhecimento. Todos carregam dentro de si o saber, sem saber. O questionamento traz 

a reflexão e compreensão do que é real. A Maiêutica é o momento do “parto” intelectual da procura da 

verdade no interior do homem, consistindo em “parir” ideias complexas a partir de perguntas simples e 

articuladas dentro de um contexto. O leitor é convidado a uma viagem pela filosofia socrática em busca da 

verdade e do conhecimento, pois uma vida sem desafios, não vale a pena ser vivida. O princípio da filosofia 

de Sócrates estava na frase “conhece-te a ti mesmo”, usa-se a partir do método indutivo como forma de 

alcançar a verdade e o conhecimento. 

Metodologia:  

Este trabalho teve como base as pesquisas bibliográficas e utilizou-se principalmente do livro de Platão, o 

Teeteto, para aprofundar na temática por meio do diálogo entre Sócrates e o Teeteto, levando-se a uma 

reflexão acerca da verdade, Sócrates surge como aquele que provoca e incomoda, que não se contenta com 

um discurso alienante. 

Resultado:  

Só se pode alcançar o saber a partir do momento em que o indivíduo se esvaziar de si mesmo, reconhecendo 

sua própria ignorância para que sua alma seja purificada e liberta de todas as ilusões. Após este processo, 

começa a viagem em nosso interior, mergulhando a fundo, contempla-se a beleza da alma, ocorre a gestação 

espiritual, pois só se pode alcançar a verdade se dela a alma estiver grávida, pois a alma é contemplada pela 

sabedoria. O auto-conhecimento é, segundo Sócrates, a busca pessoal que o sujeito faz para conhecer a si 

mesmo, assim, a sua missão enquanto filósofo é promover no sujeito o desejo dessa busca, e não deixa-lo 

nas mãos dos sofistas, mas caminhar com ele e através do dialogar contínuo incitá-lo a mergulhar profundo 

dentro de si e ir ao encontro da verdade que aí está. 

Conclusão:  

Concluímos que o método Socrático manifesta a oposição de Sócrates à retórica como uma forma de arte 

que visa agradar os ouvintes e também à oratória, que convence por vias emocionais, não requerendo lógica 

ou prova. Seu método era o de dividir o problema em questão, a matéria do debate, em questões menores, 

que em tese poderiam ser respondidas com maior facilidade ou ao menos levariam o interlocutor a olhar o 

problema por todos os ângulos, entendendo as possibilidades lógicas da questão, eliminando as contradições 

e, em ultima análise, gradualmente levando ambos à solução do problema em questão. 
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Introdução:  

A área de Psicologia Jurídica pode ser caracterizada como um dos campos de atuação do psicólogo que faz 

interface com Direito. Nesse contexto, o psicólogo utiliza seu conhecimento técnico a serviço dos 

operadores do Direito, nos seus variados campos de serviço. Em linhas gerais, as ações do psicólogo jurídico 

centram-se na avaliação psicológica para decisões judiciais, diferentes tipos de atendimento para subsidiar 

elementos forenses, entre outros (ROVINSKI, 2003, 2004). 

Metodologia:  

Este trabalho objetiva descrever a produção científica sobre Psicologia Jurídica, publicada em três bases de 

dados nacionais: Scielo, Pepsic e Lilacs. Tal investigação permite uma visão integral sobre o cenário das 

pesquisas neste campo de conhecimento, dessa forma, podem subsidiar novos estudos ou sugerir áreas de 

maior necessidade de aprofundamento. Foi realizado um levantamento nas bases de dados indicadas, com os 

indexadores ‘psicologia’, ‘jurídica’ e ‘forense’ no período entre 2004 e 2018. Os artigos foram lidos e 

analisados, de acordo com aspectos formais e de conteúdo. 

Resultado:  

Após acesso às bases de dados, selecionou-se 36 artigos publicados entre 2004 e 2018, sendo que nos anos 

de 2009 e 2016 foram realizadas mais publicações. A maioria dos estudos foi construída a partir de 

pesquisas teóricas (75% - n=27) e houve participação de 94 autores com destaque para Dell'Aglio (N= 6) e 

Pelisoli (n=5). Foram identificadas publicações em 20 diferentes periódicos, envolvendo autores de 31 

instituições, com destaque par a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (30,5% - n=31). Os estudos 

foram categorizados no que tange ao aspecto de investigação identificado nas pesquisas, obtendo-se temas 

relacionados às seguintes categorias: abuso sexual (30,5% - n= 11), avaliação psicológica (22,2% - n=8), 

psicopatologia (13,8% - n= 5), adoção e guarda (13,8% - n= 5) e outros (19,4% - n=7).  

Conclusão:  

Diante dos dados expostos, é possível observar grande variedade autores, temas e instituições em relação à 

produção científica na área de Psicologia Jurídica. Tal fato pode estar relacionado ao momento de 

desenvolvimento da área no Brasil, com diferentes enfoques e novos olhares para os assuntos relacionados. 

Além disso, estudos mais amplos são necessários para identificação das pesquisas sobre o tema. 
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ENFRENTANDO INIQUIDADES E VULNERABILIDADES  

ENIC201839013 

 
LETICIA MARIA ROMÃO VIEIRA ALINE FINOTI MISQUITA ANA CLARA DE AZEVEDO SCOMBATI THAYS 

BRITO SILVA  

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO  

 

Introdução:  

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) foi 

lançada pelo Conselho Nacional de Saúde e instituída pela Portaria nº 2.836 durante a 14ª Conferência 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2011). Tal política atesta a vulnerabilidade da população LGBT quanto ao 

atendimento de seus direitos humanos e acesso ao serviço público de saúde devido a não adequação de 

gênero com o sexo biológico ou orientação sexual. A história da Política Nacional de Saúde para a 

população LGBT se confunde com a luta pela democracia, pelas liberdades individuais e representa um 

marco para a Saúde Pública no Brasil uma vez que coloca a dimensão da Universalidade, Integralidade e da 

Equidade no campo da cidadania para uma população com acesso limitado aos serviços em saúde. Este 

estudo objetivou descrever o impacto positivo que tal política proporcionou à população LGBT. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica realizada a partir de documentos do Ministério da Saúde (MS) e artigos científicos 

nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre os anos 

de 2002 e 2017, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando o termo 

“Saúde LGBT”. A pesquisa foi realizada no mês de julho de 2018, durante a disciplina de Saúde Coletiva. 

No total foram encontradas 24 publicações que, após análise realizada por meio da leitura dos títulos, 

resumos e trabalhos na íntegra, resultaram em oito manuscritos que atendiam aos critérios de inclusão. 

Resultado:  

A Política Nacional de Saúde LGBT não se limita apenas à introdução de normas para assistência ao 

cuidado pontual e imediatista, mas é um conjunto de estratégias e ações indispensáveis à preservação do 

direito à saúde dessa população. Nela é preconizada que tal população carece de atendimento isento de 

discriminação, restrição ou negação em virtude da orientação sexual e identidade de gênero. A política 

analisa os fatores que interferem no processo saúde-doença da população LGBT e reconhece todas as formas 

de preconceito como impulsionadoras na produção de doença. Nesse sentido, também é uma Política 

Nacional que dialoga com outras políticas sociais, de educação, trabalho e segurança. Tal política simboliza 

uma grande conquista da participação social e dos diferentes movimentos sociais organizados, visto que 

juntos lutaram pelos direitos das pessoas que fogem ao padrão heterossexual, em especial nos espaços de 

controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Conclusão:  

É indiscutível que a população LGBT precisa ter suas vulnerabilidades e suas especificidades assimiladas 

pelos serviços do SUS. De modo que se possa legitimar não só a questão do sexo biológico, identidade de 

gênero e orientação sexual, mas também, sobretudo assimilar a realidade de vida e necessidades em saúde 

com as quais cada um desses usuários se encontra enquanto pessoa no seu cotidiano. Desse modo, a Política 

Nacional de Saúde Integral a população propõe um modo de enfrentamento da discriminação e preconceito, 

bem como redução das desigualdades.  
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Introdução:  

Previamente a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) os serviços de saúde eram restritos aos 

trabalhadores formais, o que impossibilitava o acesso de diversas pessoas de classes sociais inferiores, 

trabalhadores sem vínculo formal ou desempregados. O SUS surge como resposta à demanda social por 

saúde igualitária e de qualidade para toda a população brasileira com base nos princípios norteadores da 

Universalidade, Integralidade e Equidade. O princípio da Universalidade foi incluído com o objetivo de 

ofertar de ações e serviços em saúde a todos os indivíduos, independente de características sociais ou 

pessoais, sem qualquer forma de discriminação. Apesar dos esforços dos profissionais responsáveis, o setor 

de saúde no Brasil mantem-se desigual quanto ao acesso quando se faz comparação entre usuários do 

sistema privado e o setor público. Logo, este relato de experiência busca revelar a percepção do princípio da 

Universalidade na atenção básica segundo estudantes de Medicina. 

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência realizado no período de 02/01/2018 a 19/01/2018 como parte das 

atividades do internato na disciplina de Saúde Coletiva. Os acadêmicos de medicina direcionaram-se 

diariamente aos postos de atendimento com o objetivo de realizar as atividades propostas pelos preceptores e 

também avaliar na prática a aplicação do princípio da Universalidade nos diferentes campos de estágio 

prático. Os locais de estágio incluíram: Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) Bosque da 

Saúde, Unidade de Saúde da Família (USF) Água Quente, Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI), 

todos na cidade de Taubaté, localizada no estado de São Paulo. Nos serviços o atendimento foi realizado nas 

áreas de Clínica Médica, Pediatria, Medicina de Família e Infectologia. Os profissionais envolvidos durante 

os atendimentos foram: Médicos especialistas e Clínicos gerais (preceptores dos acadêmicos), Enfermeiros, 

Técnicos em Enfermagem, Farmacêuticos, Psicólogos, entre outros incluídos no ambiente das unidades de 

saúde. A população atendida durante o estágio incluiu pacientes da região ou referenciados ao serviço, 

previamente acolhidos pela rede pública ou provenientes da rede particular, sob livre demanda ou 

atendimento agendado. As atividades no campo de prática consistiram em atendimento ambulatorial. Ao 

final das semanas de estágio prático foi realizada uma revisão bibliográfica com objetivo de fazer um estudo 

comparativo entre a situação encontrada e as referências selecionadas previamente ao início do trabalho que 

seriam utilizadas na discussão. 

Resultado:  

Durante o período evidenciou-se que o princípio da Universalidade foi atendido nos cenários de prática, já 

que todos os usuários eram acolhidos e recebidos pela equipe de saúde, sem restrições a características 

socioculturais. Percebe-se limitação de acesso aos serviços de maior complexidade, usuários queixavam-se 

de longa espera para atendimento com especialistas, especialmente quando havia necessidade de 

referenciamento para outras unidades. Pela revisão de literatura, observou-se situação similar descrita na 

cidade do Rio de Janeiro, sendo a demora atribuída ao excesso de demanda no serviço público. É evidente 

que quanto maior a sobrecarga dos postos, mais difícil torna-se oferecer atenção de qualidade aos usuários 

dependentes do SUS. A Universalidade é apenas um dos princípios ético-doutrinários do SUS e o acesso aos 

serviços de saúde de qualidade depende igualmente da oferta de ações equitárias e integrais. Apenas dessa 

forma será possível oferecer a população brasileira a saúde garantida por lei. 
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Conclusão:  

Desde sua concepção o SUS baseia-se em três princípios doutrinários. A execução do relato permitiu a 

identificar o princípio da Universalidade nas atividades das unidades de saúde. Os profissionais de saúde e 

regulação tem buscado elaborar estratégias que assegurem o direito de saúde à população brasileira. A 

crescente demanda, comparativamente à disponibilidade de atendimentos, é um limitador de acesso aos 

serviços de saúde. Sob a ótica acadêmica, o estagio de Saúde Coletiva oferece uma visão ampla da realidade 

da Saúde Pública, permitindo observação dos déficits da rede. Portanto, esperamos como futuros médicos, 

contribuir para atendimentos adequados aos usuários. 
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Introdução:  

A presente pesquisa busca compreender o perfil cultural, social e político dos docentes da Serra da 

Mantiqueira paulista e compará-lo com o perfil dos professores brasileiros. Para isso é feita uma pesquisa 

exploratória na literatura especializada. 

Metodologia:  

Através de uma abordagem qualitativa é feita uma comparação entre a literatura especializada nacional e a 

regional, ou seja, dos autores que escrevem sobre o perfil do docente no Brasil, com aqueles que escrevem 

sobre o perfil dos professores na Serra da Mantiqueira paulista. Dessa forma, pode se analisar as 

singularidades do perfil docente na Serra da Mantiqueira paulista, frente ao perfil do docente em âmbito 

nacional. A busca por essas literaturas se deu de forma sistemática nas bases de dados da Scientific 

Electronic Library (SciELO) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Resultado:  

Diante do levantamento bibliográfico acerca do perfil docente no Brasil, tem-se alguns resultados. Referente 

ao perfil cultural, Bigaton (2005) aponta que os professores apresentam leitura satisfatória de artigos 

científicos, livros e se envolvem com atividades culturais que auxiliam na sua formação docente e no seu 

trabalho cotidiano. Por sua vez, Matijastic (2017) em referência ao perfil socioeconômico ressalta que a 

maioria dos docentes recebem salários abaixo das demais profissões com o mesmo nível de escolaridade, 

contudo apresentam uma maior envolvimento político que os demais profissionais, já que os docentes se 

associam aos sindicatos e a outros grupos políticos. No entanto, ainda não foi encontrada na literatura, uma 

abordagem específica sobre o perfil dos professores na Serra da Mantiqueira paulista sendo necessário o 

aprofundamento da pesquisa e a ampliação da investigação em outras bases de dados para levantar e 

comparar esse perfil. 

Conclusão:  

A partir da literatura revisada, percebe-se que o docente brasileiro tem melhores condições sociais, 

econômicas e culturais que boa parte da população como observa Matijastic (2017) e Bigaton (2005). Nota-

se ainda, que os professores brasileiros têm uma maior interação com os grupos políticos, uma vez que eles 

se associam aos sindicatos e a outros grupos de cunho político. No entanto, há necessidade de expandir essa 

pesquisa, já que ainda não foram encontradas fontes que discorram sobre o perfil dos professores da Serra da 

Mantiqueira paulista.  
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Introdução:  

Devido a grande busca pela reabilitação bucal associada a estética, o uso de pilares de Titânio (Ti) vem sendo 

substituídos por pilares de Zircônia (Zr) e esse processo pode gerar algumas complicações clínicas que devem ser 

estudadas. Sendo um material mais resistente, a Zr é capaz de gerar um desgaste nas conexões do implante e 

formar um GAP entre esses dois elementos, o que prejudica a durabilidade desse implante. Torna-se então 

pertinente avaliar a interface Ti/Zr nos parâmetros de desgaste, estabilidade do parafuso e GAP antes e após a 

fadiga clínica. 

Metodologia:  

Vinte e quatro implantes (Neodent – Curitiba - Brasil) foram distribuídos em dois grupos sendo um de implantes 

hexágonos internos (HI) (n=12) e outro de hexágonos externos (HE) (n=12). Para cada grupo, dois tipos de 

pilares foram avaliados formando dois subgrupos (n=6) de acordo com material do pilar: Ti e Zr, com e sem 

ciclagem mecânica (Cm), totalizando assim oito grupos HE/Zr; HE/Zr/Cm; HE/Ti; HE/Ti/Cm; HI/Zr; HI/Zr/Cm; 

HI/Ti e HI/Ti/Cm. Os implantes foram fixados em resina epóxica, e sobre eles os pilares de diferentes materiais 

foram parafusados. Coroas em metal (Cr-Co) foram cimentadas sobre os pilares e o conjunto 

pilar/coroa/implantes dos grupos com Cm foram submetidos à Cm (um milhão de ciclos). Avaliações dos valores 

de GAP com estereomicroscópio (Zeiss- Stemi- 2000 C – New Jersey – Tennesse – USA) e configuração de 

hexágono do implante (MEV-Inspect-F-50-Inglarterra-Reino Unido-Europa) foram verificados em dois 

momentos: antes e após a Cm, o valor de destorque com torquímetro digital (Dyna Torq, ITL Dental, Irvine, CA, 

USA, nº série 222851), foi verificado após a Cm. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística 

observando a normalidade de valores pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Após para as posteriores comparações 

realizou-se a análise de variâcia (ANOVA - two-way) e teste pós-hoc de Tukey adotando p< 0,05, (5%). 

Resultado:  

Somente o grupo HI/Zr apresentou desgaste significativo (p>0.05) sobre as superfícies dos hexágonos dos 

implantes de Ti quando comparado antes e após a Cm e também apresentaram um menor destorque quando 

comparado com os outros grupos. A Cm não influenciou os valores de GAP nos grupos He/Ti e HI/Ti. 

Entretanto, para os grupos onde utilizaram pilares de Zr fabricados pelo Sistema CAD/CAM, principalmente no 

grupo HI/Zr, as análises das amostras foram prejudicadas pelo sobre contorno do pilar que mascarou a linha de 

término entre os pilares e a plataforma dos implantes dificultando, assim, a sua leitura microscópica inicial. Após 

a Cm, os maiores valores de GAP foram observados nos grupos onde os pilares foram confeccionados em Zr 

tanto HI quanto HE. 

Conclusão:  

Os pilares de Zr desgastaram as superfícies dos implantes de Ti tanto em implantes de HI quanto de HE. 

Entretanto estes desgastes não evidenciaram diferença significativa quando submetido a 1,5 milhões de ciclos. Os 

pilares de Zr apresentaram um desaperto de parafusos superior aos mostrados pelos pilares de Ti quando 

submetidos a carga cíclica. Todas os pilares de Ti sofreram alterações na interface pilar/implante provocadas pela 

Cm o que provocou um desajuste vertical entre pilar protético e plataforma do implante após a aplicação de 

forças. 

Referências:  

Materiais Dentários (Kemetb J. Anusavice) 11ª ed; ABOYOUSSEF H et al.; BARBOSA-JUNIOR SA; 

BYERNE D et al.; BEUER F et al.; CAVUSOGLU Y et al.; DHINGRA A et al.; DELBEN JA et al.; GEHRKE 

SA et al.; KOLTZ MW et al.; LIU Y et al.; MATTHIAS K et al.; MARTIN W et al.; SALLENAVE RF et al.; 

STIMMELMAYR MAB et al.; UFUK I et al.; WALTIKINS A et al.; YILMAZ B et al.; YUZUGULLU B et al. 

e ZANDPARSA R et al. 
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A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS PARA A 

ECONOMIA BRASILEIRA  

ENIC201859717 

 
ANA BEATRIZ VILAS BOAS ALIAGA  

Orientador(a): MARCO ANTÔNIO MOREIRA ORTIZ  

 

Introdução:  

O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC), tem papel fundamental na economia brasileira, 

representando 1,1% do PIB nacional. Atualmente, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de 

cosméticos e produtos de beleza, estando atrás dos Estados Unidos, Japão e China (ABIHPEC - Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 2018). O trabalho tem como objetivo 

analisar o processo de fabricação de produtos de beleza, o comportamento dos consumidores, hábitos de 

compra, motivações para utilização de produtos do setor HPPC. Busca entender a relevância para pesquisas 

e dimensiona com detalhes sua importância para a economia brasileira, a exemplo das exportações desses 

produtos que saltaram de US$ 184 milhões em 2000 para US$ 798 milhões em 2014, mantendo US$ 716 

milhões em 2015 e US$ 618 milhões em 2016 apesar da crise econômica e retração da balança comercial 

brasileira, de acordo com as estatísticas da ABIHPEC. 

Metodologia:  

Para obtenção dos resultados foram realizadas revisões bibliográficas, pesquisas de caráter descritivo e 

qualitativo por meio de um questionário estruturado e executado na plataforma digital Online Pesquisa, 

aplicado a 164 pessoas, no período de 25 a 27 de julho de 2018, além de entrevista com um profissional 

atuante na área de cosméticos.  

Resultado:  

Os resultados demonstraram que o maior público deste setor é o feminino, na faixa etária entre 18 e 23 anos, 

cursando o ensino superior, que gasta em média 100 reais por mês em cosméticos e não se preocupa se o 

produto que está comprando é nacional ou importado. Entretanto, os usuários se atentam à qualidade e ao 

preço na hora de selecionar os itens. Sempre que possível, optam por artigos com embalagens 

biodegradáveis e pelas questões relacionadas à responsabilidade social e ambiental.  

Conclusão:  

A pesquisa em questão contribuiu e viabilizou os estudos sobre o comportamento dos consumidores do setor 

HPPC e validou que o setor em questão é notável para a balança comercial brasileira. 

Referências:  

Panorama do Setor, ABIHTEC, abril, 2018 Comportamento do Consumidor, Mowen; Minor, 2003 Fatores 

que influenciam os consumidores, SCHIFFMAN; KANUK (2009, p. 10)  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS ESTUDANTES DA UNITAU JUNTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO AO 

USO DE DROGAS NO CONTEXTO ESCOLAR  

ENIC201884575 

 
MARIANA EDUARDA DA SILVA MENDONÇA GIOVANNA DOS SANTOS REIS THAINÁ OLIVEIRA DE ROCCO 

JESSICA SOUZA MAXIMIANO LETÍCIA DIAS SANTANA LARISSA DA SILVA CHISTI  

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN  

 

Introdução:  

Este trabalho consiste em um relato de experiência das alunas do Curso de Serviço Social e de Psicologia da 

Universidade de Taubaté no Projeto de “Prevenção ao uso de drogas no contexto escolar”. Tem como 

objetivo explicitar as ações realizadas no âmbito desse Projeto evidenciando os impactos e os resultados 

alcançados. O referido Projeto foi instituído no ano de 2018 e se constitui em uma das ações do convênio 

entre a UNITAU e a Prefeitura Municipal de Taubaté para implantação da política de educação integral no 

Município. O lócus de realização do Projeto é a escola EMEF Prof. Claudio Cesar Guilherme de Toledo, 

situada no bairro Jardim Garcez. Dentre seus objetivos o Projeto busca conscientizar os alunos sobre o uso 

de drogas enfatizando suas consequências na vida social.  

Metodologia:  

A construção deste relato de experiência fundamenta-se na prática das alunas que atuam no Projeto de 

“Prevenção ao uso de drogas no contexto escolar”, tendo como eixo metodológico suas vivências e 

observações sistemáticas. A relevância de um relato de experiência está na materialidade e pertinência das 

situações apresentadas colaborando com a práxis institucional. Nos últimos vinte anos o consumo de drogas 

licitas e ilícitas aumentou consideravelmente no Brasil e seus efeitos são assustadores. (SENAD, 

2010).Tendo em vista que os jovens estão em contato cada vez mais cedo com as drogas, o espaço escolar 

torna-se um local ideal para debater o assunto e alertá-los desde os primeiros anos escolares. Cabe destacar 

que para o desenvolvimento do referido Projeto na escola foram realizadas pesquisas bibliográficas em 

livros, artigos científicos e materiais disponibilizados pela internet, bem como pesquisa de campo para 

aprofundar os conhecimentos das alunas acerca da temática das drogas. Para qualificar o processo de 

formação também ocorreram quatro encontros com a equipe do Núcleo de Gestão e Execução de Convênios 

no período de março a junho de 2018 com palestras e informações diversas orientando as ações nas escolas. 

Atualmente o Projeto atende sessenta e cinco estudantes do período integral na faixa etária entre 6-10 anos 

de idade. A execução desse Projeto envolve suporte teórico e aplicação de diferentes atividades, tais como: 

apresentações sobre drogas, diálogos, discussões, mostra de experiências, jogos e dinâmicas lúdicas. As 

estratégias utilizadas têm o intuito de envolver os alunos nas atividades visto que a ludicidade é um princípio 

elementar da educação progressista. A metodologia utilizada permitiu conhecer as mais variadas expressões 

da questão social presentes na vida dos alunos e no bairro onde a escola está situada, possibilitando pensar 

em ações de enfrentamento das drogas.  

Resultado:  

Ao longo desses meses de realização do Projeto junto aos alunos e com o envolvimento dos professores da 

rede municipal de ensino de Taubaté percebeu-se uma maior conscientização sobre as drogas e uma clara 

preocupação dos alunos em relação aos malefícios do uso abusivo. É comum relatarem que em suas 

vivencias familiares informam seus pais sobre os riscos do uso de cigarro e álcool, alertando-os sobre as 

doenças que podem acarretar. Os professores que participam das atividades também demonstram interesse 

pela temática, auxiliando a prática pedagógica. A execução do Projeto possibilitou a equipe envolvida, 

especialmente as estudantes da UNITAU maior compreensão dessa expressão da questão social e do meio 

em que ela se circunscreve. Com base no pensamento crítico e dialético identificaram gradualmente as 

demandas escolares, permitindo uma abordagem mais adequada ao tema e atuando para que o processo de 

conscientização perpetue por toda a comunidade educativa. 
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Conclusão:  

Como retorno positivo acerca da execução do Projeto na escola os alunos têm apresentado conscientização 

sobre as drogas refletindo de modo benéfico em suas vidas. Também demonstram fazer diferença no seu 

âmbito familiar, pois há possibilidade de envolverem e influenciarem seus familiares com o discurso de 

prevenção que apresentam em casa e até mesmo no processo de interrupção do uso da droga. Assim, é 

possível construir uma comunidade com mais qualidade de vida e lutar contra a reprodução de um dos 

maiores problemas sociais. O envolvimento dos alunos na prevenção de drogas contribui com posturas 

favoráveis a uma vida responsável.  

Referências:  

CARLINI, E. A.; NOTO, A. R.; SANCHEZ, Z. M. VI Levantamento nacional sobre o consumo de drogas 

psicotrópicas entre estudantes de ensino fundamental e médio das redes pública e privada de ensino nas 27 

capitais brasileiras - 2010. São Paulo: CEBRID; UNIFESP, 2003. NOTO, A. R.; FONSECA, A. M.; 

CARLINI, C. M. A.; MASTROIANI, F. C.; GALDURÓZ, J. C.; BATTISTI, M. C.; CARLINI, E. A. 

Levantamento nacional sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 

capitais brasileiras. São Paulo: Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, 2003.  
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A PERSPECTIVA DA MORTE EM "CAMPO GERAL"  

ENIC201801825 

 
MARIA GABRIELA DE ANDRADE ALVES  

Orientador(a): THAIS TRAVASSOS  

 

Introdução:  

O tema desta pesquisa é a obra “Campo Geral”, novela que inicia o volume de Corpo de baile, De 

Guimarães Rosa, aqui nosso objeto de estudo. Nela, será tratado o tema da morte, a partir da perspectiva do 

olhar da personagem Miguilim.  

Metodologia:  

A metodologia empregada na confecção deste trabalho é a da pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo. O 

corpus inicial é composto apenas da primeira novela da obra Corpo de Baile, de Guimarães Rosa, intitulada 

"Campo Geral". Para isso, trataremos da perspectiva de apenas uma personagem, para que o recorte fique 

exequível no âmbito da pesquisa.  

Resultado:  

Como resultados, encontramos que a ausência e o medo são determinantes na vida de Miguilim e, portanto, 

na maneira como ele a percebe. Inicialmente, seu contato com a morte se dá com a perda da cadela Pingo-

de-Ouro e, posteriormente, de outros animais. Num primeiro momento ainda, a personagem também se 

depara com o medo da própria morte, que é essencial para que ele comece a refletir sobre sua realidade, 

marcada pela pobreza material e pelo patriarcado e sobre sua história pessoal e passe, desse modo, a 

interagir com o metafísico para a fuga dessa fatalidade.  

Conclusão:  

O narrador rosiano constrói a morte como forma de existir, exemplificando o condicionamento aos quais 

estão sujeitas suas personagens, afinal tão inevitável e limitante são estas destoantes: a morte e a realidade. 

Quanto às epígrafes, há uma relação dialógica marcada entre elementos do entrecho e o pensamento de 

Plotino trazido por elas, como a ação artística do indivíduo sobre sua realidade e a inelutável imobilidade da 

vida, que apenas pode ser vencida pela circularidade e liberdade desse artista.  

Referências:  

ROHDEN, Luiz (org.). Entre filosofia e literatura: Recados do Dito e do Não Dito. Belo Horizonte: 

Relicário, 2015. ROSA, Guimarães. Corpo de Baile. São Paulo: Nova Fronteira, 2006. 
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PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DE UM PARQUE MUNICIPAL NO MÚNICIPIO DE TAUBATÉ/SP  

ENIC201882075 

 
CAMILA ADAMI CIOLFI  

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO  

 

Introdução:  

O presente trabalho trata-se de um projeto de requalificação do parque urbano na cidade de Taubaté, o Parque 

Municipal Engenheiro César Augusto Costalonga Varejão. A proposta vem sendo considerada a partir da 

percepção do mau uso e estado do parque, que tem um grande potencial, pois está localizado em uma região 

valorizada da cidade, onde é rodeada por clinicas da área da saúde, e residências. Sua dimensão permite uma 

variedade de usos, contando com quadras abertas, e uma quadra poliesportiva, pistas de skate, playground, 

campo de futebol gramado, campo de areia, áreas com vegetação e quiosques, há também um lago artificial. É 

importante ressaltar a carência de áreas verdes na cidade, e também a função do parque urbano, vindo como 

valorização da natureza, com lagos e vegetações variadas, e também o incentivo ao lazer e esportes ao ar livre, 

proporcionando um espaço para eventos culturais e esportivos na cidade. 

Metodologia:  

A metodologia seguida é de primeiramente realizar levantamento dos parques urbanos e áreas verdes da cidade 

de Taubaté, através de dados fornecidos pela prefeitura da cidade, visando a necessidade de parques públicos na 

cidade, e a partir disso foram feitas as pesquisas bibliográficas a respeito dos temas abordados através de livros, 

artigos, e leis, para obter um embasamento teórico. Após conhecimento do tema e dos parques da cidade deu-se 

início ao levantamento de dados do local, contando com a criação de mapas de uso do solo, para melhor 

entendimento da área e suas necessidades físicas. Para a elaboração do projeto foram realizados três estudos de 

casos para auxiliarem este projeto com o intuito de adquirir os pontos significativos de cada projeto. A etapa de 

levantamentos deu-se por fotos e observações da infraestrutura do local, que deram origem a mapas de uso do 

solo e mapas do parque. E a partir da análise dos dados levantados foram elaboradas propostas de intervenção 

através da geração de mapas e diretrizes urbanísticas envolvendo bairro, e diretrizes especificas para o parque. 

Resultado:  

As análises e interpretações bibliográficas e estudos sobre o local resultaram em uma proposta de intervenção 

que adota um conceito e partido orgânicista, integrando o parque com o meio inserido, e criando espaços 

dinâmicos, trabalhando segurança, conforto ambiental, acessibilidade e sustentabilidade. A partir do conceito e 

partido definidos foram traçadas diretrizes divididas em urbanas, para o bairro e o contexto geral do parque, 

promovendo a recuperação da paisagem e infraestrutura, e diretrizes específicas para o parque, promovendo 

segurança, sustentabilidade, conforto ambiental, e criação, adequação ou manutenção de áreas. O plano de massa 

foi pensando para que a disposição de áreas não afetasse umas às outras, com divisões setoriais promovendo 

espaços orgânico. O fluxograma foi elaborado promovendo liberdade na circulação. A maioria dos caminhos 

foram definidos atendendo as necessidades dos usuários, tornando o parque praticamente sem caminhos pré-

definidos. 

Conclusão:  

Conclui-se que a intervenção realizada no Parque Municipal Engenheiro César Augusto Costalonga Varejão e no 

seu entorno, sendo um projeto de requalificação que promove a melhoria das áreas já existentes e criação de 

novas, é uma alternativa capaz de contribuir com a importância da inserção e requalificação de parques urbanos 

nas cidades, buscando transformações que alcançarão a escala urbana, valorizando uma área significativa e com 

alto potencial do bairro Jardim das Nações, levando em consideração fatores sociais e ambientais, a fim de 

permitir novas vivências com espaços vinculados a natureza, suprindo a carência de espaços como este nas 

cidades. 

Referências:  

GROSSO, K. S. de Souza. Intervenções urbanísticas como estratégia para o desenvolvimento local e 

revalorização da imagem da cidade: análise da revitalização no município de Niterói (RJ). 1° SIMPGEO/SP, Rio 

Claro, 2008. KLIASS, R.G. Parques urbanos de São Paulo e sua evolução na cidade. São Paulo: PINI, 1993  
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CONCEPÇÃO DE UM NOVO MERCADO: MERCADO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, TAUBATÉ-SP  

ENIC201877916 

 
IGOR DE GÓES DINIZ  

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO  

 

Introdução:  

A escolha desse tema deu-se através do interesse de suprir as necessidades dos vendedores e frequentadores 

do atual mercado municipal de Taubaté, a qual se pretende elaborar um projeto de mercado que englobe 

conceitos contemporâneos, melhores instalações e infraestrutura. O mercado municipal hoje, em seu estado 

desorganizado, funciona como um grande ponto de comercio na região, abastecendo pequenos comércios 

pela cidade ou diretamente o consumidor final, destacando-se como um grande polo turístico e econômico. 

Metodologia:  

O trabalho será desenvolvido em três etapas: > Pesquisa bibliográfica sobre o tema escolhido e sobre dados 

históricos da área de intervenção; > Análise sobre a área de estudo, entre elas, Topografia, sistema viário, 

infraestrutura e diagnostico de problemáticas e potencialidades; > Determinação de diretrizes baseadas nas 

pesquisas bibliográficas, revisão do código sanitário, referências projetuais e nas análises feitas na área de 

estudo. 

Resultado:  

O novo Mercado Municipal de Taubaté trará um novo conceito a zona central da cidade, pois além de nova 

estética, com um mercado agora verticalizado e com subsolo, possibilita que os usuários e trabalhadores 

tenham infraestrutura de qualidade, comodidade e lazer. 

Conclusão:  

A proposta do novo Mercado se deu por meio de diagnósticos gerados dos levantamentos realizados na área 

e estudos sobre referências projetuais, as quais foram analisados as potencialidades e diretrizes que mais se 

adequam ao local, a fim de transmitir ao projeto conceitos com resultados positivos. 

Referências:  

ABREU, Maria Morgado de. Taubaté: de núcleo irradiador de bandeirismo a centro industrial e universitário 

do Vale do Paraíba. São Paulo: Santuário, 1985. ALMEIDA, Eneida and BORGÉA, Marta, Esquecer para 

Preservar. Porto Alegre, RS: Editora PROPAR/UFRGS, 2007. Disponível em: 

<http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/bitstream/123456789/2272/1/068.pdf>. Acessado em 05 de 

julho de 2018. ANDRADE, Antônio Carlos de Argôllo, Taubaté na História Nacional, 2012 (Livro não 

Publicado). Disponível em: Arquivo Histórico de Taubaté. Taubaté 2018 BARBOSA, Renata Horn. 

Arquitetura e cidade: Fortaleza no final do século XX/ Renata Barbosa Horn. São Paulo, 2006. Disponível 

em <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/.../Dissertacao_Renata_Horn_Barbosa.pdf>. Acessado 

em: 18 de abril de 2018. 
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PARQUE LINEAR: UMA ESTRATÉGIA DE CONVIVÊNCIA URBANA ATRAVÉS DA RESSIGNIFICAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO EM TREMEMBÉ -SP  

ENIC201874639 

 
CAMILA APARECIDA BOLDERINEANTONIO  

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA  

 

Introdução:  

O trabalho surge da inquietação pessoal em estudar os espaços públicos da cidade e sua relação com as 

pessoas. Partindo do raciocínio que a cidade moderna vive por um período de transitoriedade, privilegiando 

o automóvel como sinal de progresso e desenvolvimento, o espaço público foi perdendo valor e propiciou a 

sensação de hostilidade e de insegurança devido condições de abandono ou degradação. Dentro desde tema 

geral, específico estudar quais são os meios necessários para garantir a qualificação destes espaços, quais 

fatores são fundamentais para que o lazer e o uso destes locais ocorram de maneira mais proveitosa, 

valorizando o pedestre, garantindo mais acessibilidade e mobilidade. Busca-se aplicar estes conceitos na 

cidade de Tremembé, através de intervenções diversas na região próxima ao córrego do convento velho, ao 

redor dos Bairro El dourado e São Vicente de Paula, sendo um lugar em potencial para produzir um espaço 

público de qualidade. 

Metodologia:  

Para cumprir os objetivos propostos, a metodologia deste trabalho se dará através de Levantamento 

Bibliográfico – a fim de acrescer os conhecimentos acerca do tema por meio da leitura de artigos, 

dissertações, teses, livros, entre outros. Além de uma pesquisa em banco de dados estatísticos para 

caracterização do perfil socioeconômico da população, por exemplo, o IBGE. E a pesquisa in loco para 

obtenção de fotografias da área de intervenção. Estudos de caso semelhantes para que fosse possível 

compreender as soluções empregadas em projetos similares afim de ampliar o conhecimento e subsidiar o 

projeto a ser desenvolvido. O próximo passo, foi realizar um diagnóstico do lugar escolhido, apresentando 

uma justificativa da escolha do local de intervenção. E o uso de softwares específicos para produção dos 

conteúdos projetuais. Por fim após todas as etapas de análise, levantamento de dados e estudos de caso, o 

projeto final é desenvolvido e apresentado neste presente trabalho.  

Resultado:  

Após a compreensão teórica sobre o assunto, foi possível fazer uma avaliação dos problemas e buscar 

soluções com o intuito de possibilitar a geração de novas dinâmicas sociais e, enfim, atingir o objetivo da 

pesquisa.  

Conclusão:  

O espaço público na cidade assume inúmeras formas e implicam diferentes sensações em quem os frequenta. 

A palavra “público” indica que os locais que concretizam esses espaços abertos e acessíveis, sem exceção, a 

todas as pessoas. Estas intervenções propostas relevantes para a cidade e diferenciam o cotidiano. Os 

arquitetos e urbanistas devem ser os responsáveis por criar oportunidades através de suportes indefinidos, 

sendo as pessoas sempre a finalidade do projeto, além de visarem a cidade como uma reunião de espaços 

coletivos de qualidade.  

Referências:  

INDOVINA, Francesco. Geologia da Insegurança Urbana - A Construção Social do Medo nas Cidades. 

Cidades - Comunidades e Territórios, Portugal, Jun . 2001, n.0 2, pp. 19-31. Disponível em:< 

http://revistas.rcaap.pt/cct/article/view/9115/625/>. Acessado em 28/04/2018. FONTES, Adriana Sansão. 

Intervenções temporárias e marcas permanentes na cidade contemporânea. Disponível em: 

<http://www.revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura/article/viewFile/arq.2012.81.05/879/>. Acessado em 

25/03/2018. NUCCI, J.C, Cavalheiro, F. Espaços Livres e Qualidade de Vida Urbana Paisagem Ambiente 

Ensaios 11 São Paulo n . 11 p. 277 288 dez. 1998 GEHL, Jan. Cidades Para Pessoas. Tradução Anita Di 

Marco 2 Edição Editora Perspectiva. São Paulo, 2014. SPECK, Jeff. Cidade Caminhável. São Paulo. Ed 1 

Editora Perspectiva.2017  
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  

ENIC201808274 

 
NATALY CRISTINA DE CAMPOS GOUVÊA  

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO  

 

Introdução:  

O projeto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) a ser desenvolvida, pretende oferecer a população do 

município de Taubaté um equipamento de qualidade, projetado com espaços planejados e adequados conforme a 

ANVISA e ABNT 9050, para um atendimento eficaz a todos os pacientes. Dentre as atividades a serem 

desenvolvidas no espaço, são de competência: Atendimento de urgência e emergência traumáticas e não 

traumáticas, realização de exames laboratoriais como eletrocardiográficos e radiológicos para diagnosticar as 

situações de urgência e emergência, distribuição de medicamentos aos pacientes para que realizem o tratamento 

domiciliar em situações de urgência, apoio ao atendimento de unidades móveis como a do Corpo de Bombeiros 

em específico aos pacientes com emergências que possam ser resolvidas no próprio local ou apoio médico ás 

unidades básicas, realização de transporte de enfermos que já tenham recebido o seu primeiro atendimento e por 

último, estabilizar os pacientes com emergência.  

Metodologia:  

Para o desenvolvimento deste projeto, serão utilizadas metodologias de pesquisa como, visitas técnicas na UPA 

San Marino e UPA Santa Helena na cidade de Taubaté, estudos de caso, leituras de livros e artigos periódicos, 

levantamento de dados iconográficos além de pesquisas que serão feitas diretamente na Secretaria da Saúde do 

Município. Destacando levantamentos feitos por meio de mapas que possam detalhar totalmente não só como 

assunto abordado, mas também como a área de intervenção em que o equipamento será implantado e propostas 

para viabilizar a mobilidade urbana.  

Resultado:  

O tema do trabalho foi elaborado através da necessidade do município de Taubaté em um equipamento que irá 

beneficiar o sentindo sul da cidade, visto que por essa região através de análises feitas não possui nenhuma 

Unidade de Pronto Atendimento e também em consideração que esse sentido da cidade é o que está em total 

crescimento e necessita de um equipamento que dê suporte a toda população dessa região. O resultado esperado é 

a criação de um equipamento de qualidade, que dê total assistência e conforto aos moradores desta região, mas 

sem deixar de pensar no impacto ao meio ambiente com a implantação deste equipamento, e elevando a proposta 

de adotar não só o uso de técnicas construtivas, mas como a de materiais que sejam sustentáveis.  

Conclusão:  

A saúde em nosso país é tratada como algo que está sempre em debate como exemplo sobre o que melhorou ou o 

que falta para melhorar, mesmo em que muitos lugares as condições sejam bem favoráveis, outros nem sempre 

tem a mesma sorte e possuem situações bem precárias por falta de verba que possa ajudar a sustentar os 

equipamentos que beneficiam o povo brasileiro. Este trabalho tem como finalidade beneficiar a população do 

Município de Taubaté com um que contribua na demanda do crescimento populacional da cidade com foco ao 

sentido sul.  
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ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC nº50. 2002. Disponível em: < 

http://www.redeblh.fiocruz.br/meida/50_02rdc.pdf>. Acessado em 19/04/2018. BRASIL, Prefeitura Municipal 

de Taubaté. Plano Diretor – Mapa de Zoneamento do Município de Taubaté. Disponível em:< 

http://taubate.sp.gov.br/secretarias/seplan/Lei%2041 2%20-%20plano%20diretor.pdf>. Acessado em 01/05/2018. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Diretrizes UPA 24h. 2017; Disponível em: < http://portalms.saude.gov.br/acoes-

e-programas/upa/diretrizes-upa-24h> Acesso 15/05/2018. COSTI, Marilice; A influência da luz e da cor em 

corredores e salas de espera hospitalares. 1º Edição, Porto Alegre. Editora: EDIPUCRS, 2002. Norma Brasileira. 

ABNT NBR 9050. 2015 Disponível em:< http://www.ufph.br/cia/contents/ manuais/abnt-nbr9050-edicao-

2015.pdf>.Acessado em 18/04/2018. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Modalidades de UPA 24h. Disponível em: 

<http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/upa/diretrizes-upa-24h>. Acessado em 15/03/2018.  

  



 

206 

 

PASSOS URBANOS: UMA EXPERIÊNCIA HUMANIZADORA DA CIDADE  

ENIC201887094 

 
DIEGO DE PAULA CAMPOS  
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Introdução:  

São evidentes diversos problemas na área dos centros urbanos, entre eles: a mobilidade, iluminação e 

questões relacionadas ao conforto, segurança. Esses problemas foram acontecendo ao longo de diversas 

alterações em sua formação espacial. Para tanto devem ser revistas, uma vez que, essas afetam 

consequentemente as relações humanas no espaço e suas memórias e o uso. O centro urbano é o lugar das 

multi-sensações, das experiências, das memórias que muitas vezes estão perdidas nos rostos e nas marcas do 

tempo, acima de tudo ele é constituído e construído por diversas gerações, assim o tema principal usado no 

trabalho é o conceito humanizante da cidade, baseado na ideia de Jean Gehl. Por fim o espaço é considerado 

“perdido” ou inóspito dentro dessa realidade babélica, todavia já foi cenário de diversas emoções e usos 

diferenciados que pode ser transformado dentro de uma visão mais humizadora.  

Metodologia:  

Partindo então das memórias fotográficas de espaços relevantes para os habitantes da cidade, analisamos o 

uso e como está a situação atual. Além disso, após a análise dos conceitos principais elencados na pesquisa, 

entre eles Genius Loci, Topofilia, Deriva entre outros, buscamos perceber que o espaço vai além de um 

lugar de passagem, mas que se possa ter com ele relações de afeto e permanecia. Para a proposta também 

será executado levantamentos, fotográficos e visitas, a fim de que, a proposta possa intervir e apontar 

soluções para que o centro urbano chegue a uma categoria de um espaço humanizado. Para isso os estudos 

seguem um levantamento qualitativo do espaço, do mobiliaria e vias na área central. O trabalho tem um um 

copilado de 4 capítulos, sendo que o primeiro, mostra as estruturas básicas desse trabalho e o segundo revela 

a conceituação que são bases para o entendimento e construção desse elaboração na busca de um urbanismo 

mais humanizador. E o terceiro pontua métodos e uma visão mais clara sobre o conceito de cidade 

humanizada. 

Resultado:  

Os resultados mais claros é o levantamento qualitativo da área central e a proposta de uma espaço que vise 

mais as pessoas e a integração dela com o ambiente.  

Conclusão:  

A pesquisa demostrou um vasto campo que diversos autores já buscam como fonte de inspiração dentro dos 

novos desafios no urbanismo. A luta por um espaço mais humanizado e muito mais do que uma utopia, mas 

uma constate transformação no ramo da arquitetura e do urbanismo, para tanto a pesquisa está vinculada a 

ideais que buscam a valorização da pessoa e do espaço usado por ela. Além disso, a valorização das 

memórias e o uso do espaço dentro da evolução do centro da cidade revelou que espaços são apropriados de 

um Espírito e esse prevalece na memoria coletiva das pessoas. 

Referências:  
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ESTRATÉGIAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA MANUTENÇÃO DE MEMÓRIA COGNITIVA EM IDOSOS.  
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Introdução:  

No processo de envelhecimento, as alterações fisiológicas decorrentes dele levam a uma perda de neurônios 

com um simultâneo declínio da performance cognitiva atingindo principalmente as de origem 

neuropsicológicas, levanto um declínio em tarefas de aprendizado e memória. O sistema funcional cognitivo 

é composto por processos de informação, percepção, aprendizagem, atenção, vigilância, raciocínio e solução 

de problemas.  

Metodologia:  

O objetivo desta intervenção é estimular a manutenção da memória cognitiva em idosos. O estudo foi 

realizado com pacientes de idade entre 65 e 75 anos, de ambos os sexos; sendo excluídos portadores de 

daltonismo, pacientes amputados, que necessitavam de dispositivo de auxílio à marcha ou de cadeira de 

rodas. Para avaliar o estado mental, com os sintomas de demência, ou perdas cognitivas, e utilizado o Mini 

Exame do Estado Mental, que é composto por questões relacionadas como orientação espacial, temporal, 

memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem, nomeação, repetição, escrita e cópia desenho. É 

avaliado por um Score que varia de 20 á 29 pontos, sendo que a menor pontuação equivale a um pior déficit 

cognitivo. Foram avaliados quatro idosos antes da intervenção e após oito sessões com duração de uma hora 

cada foi feito a reavaliação. Foram propostos exercícios de memória cognitiva como: jogo da velha, circuito, 

jogo da memória e jogo dos palitos. 

Resultado:  

No resultado do Mini Exame do Estado Mental, todos os pacientes apresentaram um score dentro da média 

esperada com aumento na pontuação quando comparado à primeira avaliação, levando em consideração que 

cada paciente foi reavaliado por terapeutas diferentes. 

Conclusão:  

Em suma, notou-se uma melhora significativa nas funções cognitivas dos indivíduos participantes, tais 

como: atenção, percepção e aprendizagem, sendo necessário um maior tempo de intervenção com mais 

frequência e intensidade do tratamento para melhores resultados.  

Referências:  

• ALMEIDA,M.H.M et al. Memory training for theelderly: a healthpromotionstrategy. Interface – Comunic, 

Saúde, Educ., v.11, n.22, p.271-80, mai/ago 2007; • SOUZA, et al,Red de Revista Científica de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal; • Revista Brasileira de medicina Esporte – Vol.12,Nº 2 – 

Mar/Abr,2006; • O uso do Mini-Exame do Estado Mental em pesquisas com idosos no Brasil: uma revisão 

sistemática - Denise Mendonça de Melo, Altemir José Gonçalves Barbosa • Animação e Terapias na 

Terceira Idade Relação com a Multifuncionalidade - Cláudia Isabel Reis Paixão MESTRADO EM 

GERONTOLOGIA - ESPECIALIDADE EM GERONTOLOGIA SOCIAL  
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Introdução:  

Segundo Moreira (2007) requalificação urbana é um processo social e político de intervenção no território 

que visa essencialmente (re)criar qualidade de vida urbana da população promovendo integração social e 

espacial da cidade. Através da construção e recuperação de equipamentos, infraestruturas e a valorização do 

espaço público com forma de incentivo social e econômico. Este estudo visa organizar dados urbanos para 

subsidiar uma proposta de requalificação para a área degradada entorno do Terminal Rodoviário de Taubaté-

SP. 

Metodologia:  

A metodologia aplicada para subsidiar a realização de diretrizes para a proposta de requalificação passou 

pelos seguintes procedimentos: delimitação da área de estudo por meio de conhecimentos empíricos, 

observação da área in loco e auxílios de cartografias e iconografias históricas para aproximação dos 

elementos morfológicos da área de influência do Terminal Rodoviário de Taubaté. Após delimitado a área 

foram realizadas leituras, pesquisa e analise da região referente aos seus aspectos físicos: uso do solo 

(Taubaté,2017), topografia, acessos, bairros limítrofes, número de população residente, socioeconômicos de 

riscos e potenciais, perfil dos moradores (IBGE,2018), gerando um banco de dados que auxiliaram na 

elaboração de mapas temáticos produzidos em softwares, como QGis. Com referências de estudos de caso, 

foram elaboradas diretrizes finais para conclusão do projeto de requalificação. 

Resultado:  

O diagnóstico realizado demonstrou que a relação da rodoviária com seu entorno não é satisfatória, os 

bairros localizados dentro da área de estudo sendo um total de oito, oferecem pouca qualidade de vida para 

os moradores: más condições de infraestrutura urbana e moradias precárias.Com os principais acessos 

realizadas pela avenida Bandeirantes, avenida Dom Pedro I, avenida Isauro Moreira e estrada municipal 

Professor Doutor José Luís, e um uso predominante residencial apresentando uma maior concentração de 

moradores nos bairros Chácara Silvestre e Parque Três Marias. Onde também foram identificados riscos 

ambientais, causado pelo acúmulo de lixo e o risco social pela presença de prostituição. 

Conclusão:  

Conclui-se que a requalificação urbana é um processo que surge pela necessidade de resolver questões 

sociais, econômicas e ambientais garantindo um equilíbrio produção do espaço urbano. O estudo realizado 

demostra uma atual falta de qualidade urbana ao qual se reflete em seus moradores gerando conflitos e 

riscos social. Para corrigir estes problemas propõem-se a criação de uma passarela entre rodoviária e bairros 

isolados, com o objetivo de contornar a barreira imposta pela rodovia federal que separa a população 

segregando suas atividades. Também serão desenvolvidas oficinas como forma de auxiliar moradores em 

risco social, conectando-os malha urbana da cidade. 

Referências:  
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março 2018. IBGE. Censo Demográfico, 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em:24 março 

2018. TAUBATÉ. Plano Diretor do município de Taubaté,2017.  
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CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA AERONAVE DO PROJETO AERODESIGN: DESENVOLVIMENTO 
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Introdução:  

O seguimento aeronáutico é uma das áreas que possui um dos maiores índices de desenvolvimento tecnológico 

atualmente, isso se dá devido às várias vantagens que o mesmo apresenta. Com o surgimento dos VANTs 

(Veículos Aéreo Não Tripulado), diversas ideias, técnicas e projetos puderam sair do papel e tornar-se realidade 

de uma forma rápida e com menor custo. O Projeto Aerodesign proporciona aos alunos participantes a 

oportunidade de aplicar os conhecimentos através do desenvolvimento de uma aeronave rádio controlada, 

contemplando todas as etapas de projeto, para a participação da competição SAE Brasil Aerodesign. Em um 

projeto deste cunho é de fundamental importância o projeto estrutural, o qual tem a finalidade de prover a 

integridade da estrutura nas diversas condições de operação assim como o melhor desempenho associando alta 

resistência e menor peso. O objetivo deste trabalho é apresentar as etapas do projeto estrutural da aeronave 

desenvolvida pela Equipe Micro 2018.  

Metodologia:  

Para a realização da pesquisa recorreu-se a um levantamento bibliográfico realizado a partir de fontes como 

artigos, dissertações, entrevistas e trabalhos acadêmicos, com o objetivo de adquirir conhecimentos tanto para o 

desenvolvimento do projeto quanto para a participação competição SAE Brasil Aerodesign e seu regulamento. 

Tendo como objetivo o carregamento máximo de carga útil na aeronave e procurando estabelecer o peso mínimo 

da mesma, a equipe de estrutura optou pela construção de uma fuselagem na configuração treliçada, visando a 

obtenção de uma estrutura leve, resistente e de fácil construção. A asa e empenagens, componentes importantes 

da aeronave sofrendo carregamentos constantes e dinâmicos, também foram dimensionadas de modo a atender os 

requisitos de projeto. Tanto para o projeto da fuselagem quanto para o projeto da asa e empenagens, o material a 

ser utilizado é um compensado de madeira paricá que possui uma massa específica entre 0,32 e 0,37 g/cm³ e 

densidade média de 0,311 g/cm³, tornando a estrutura leve e resistente o suficiente para aguentar os esforços pré-

calculados pela equipe. O trem de pouso é composto por uma estrutura de alumínio, pois deve ser resistente para 

suportar os esforços nas condições de decolagem, aterrisagem e taxiamento. As rodas foram fabricadas em PLA. 

Após a seleção dos materiais, realizou-se o projeto dos componentes utilizando o software Inventor e através do 

software NX Nastran, utilizando os métodos de elementos finitos, suas propriedades físicas e mecânicas foram 

testadas.  

Resultado:  

A partir da construção, realização de testes e do ensaio em voo do protótipo, foi observado que a estrutura 

suportou os esforços previstos. Constatou-se que a estrutura de madeira paricá possui propriedades parecidas 

com as da madeira balsa, porém por ter uma densidade mais elevada, o compensado de madeira paricá 

demonstrou maior resistência aos esforços atuantes. 

Conclusão:  

O projeto, a construção e a realização de testes a partir do primeiro protótipo foi uma experiência positiva para a 

nova equipe de aerodesign da Universidade de Taubaté, servindo de motivação para continuarmos inovando e 

evoluindo dentro do Projeto. Estruturalmente, o projeto das plantas deve ser bem realizado para que após a 

construção não haja o retrabalho e a necessidade de reforços estruturais, o que reflete em excesso de tempo, gasto 

de material desnecessário e possivelmente afete a estabilidade da aeronave durante o voo. 

Referências:  
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Introdução:  

Os primeiros estudos sobre o autismo começaram em 1943, iniciados pelo psiquiatra Leo Kanner e desde 

então passaram por três fases, segundo Coll, Marchesi e Palacios (2004) e em cada uma dessas fases foi 

descoberta algum tipo de caracterização, causas e sintomas a respeito. Devido aos prognósticos foi possível 

o entendimento dos sintomas dentro de cada espectro e suas necessidades. Considerando a carência e o 

pouco compartilhamento de conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista - TEA na sociedade, a 

falta de profissionais e locais adequados, este trabalho propõe elaborar um projeto arquitetônico de um 

Centro de Apoio que deve contribuir para o progresso pessoal, social, profissional dos autistas e que seja 

arquitetonicamente um espaço adequado, funcional, inclusivo, reconfortante e atraente.  

Metodologia:  

Foram feitas análises bibliográficas para o entendimento da estruturação do trabalho, para compreender as 

características sobre pessoas com TEA e, assim, atender as exigências que o transtorno requer, foram feitos 

estudos de casos para compreender programas de necessidades apropriados e referentes ao tema, análises 

sobre normas e legislações referentes à área da educação e pessoas com TEA, levantamentos de dados e 

fotográficos para compreensão do local de inserção da proposta; e, visitas técnicas para o melhor 

entendimento sobre o tema proposto. 

Resultado:  

Não existem normas arquitetônicas a serem seguidas para projetar um espaço adequado para os autistas, mas 

com o levantamento de dados, a leitura de normas técnicas e leis, estudos de casos e visitas técnicas, 

observou-se que um ambiente de qualidade e adequado, precisa-se levar em conta questões como acústica, 

Iluminação, textura, acessibilidade, sinalizações visuais, táteis e tudo que engloba a estimulação do campo 

sensorial do indivíduo. Tudo precisa ser pensado cuidadosamente para que não haja falta ou excesso de 

informações, dada a sensibilidade extrema que os portadores de TEA possuem.  

Conclusão:  

Conclui-se que os problemas pessoais,sociais, profissionais que envolvem o Transtorno do Espectro Autista 

sejam resolvidos e respeitados por meio de uma arquitetura que seja adequada para os autistas, seus 

familiares e profissionais do ramo  

Referências:  
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Introdução:  

A região sudeste do Estado de São Paulo, no Vale do Paraiba, destaca-se a bubalinocultura leiteira no município 

de Natividade da Serra, onde é caracterizada por propriedades familiares com variadas formas de manejo, 

predominando a baixa tecnologia e a baixa produção por animal. Os bubalinocultores deste município tem sua 

produção destinada a dois laticínios, portanto, receita garantida, o que motiva a manutenção desta atividade. 

Existem regiões no Brasil que possuem números significativos de cabeças, como a região norte com 62,2% do 

rebanho nacional. O Vale do Paraíba é uma região historicamente dedicada a atividade leiteira, inclusive com 

relação a bubalinocultura, onde o município de Natividade da Serra se destaca. O presente trabalho tem como 

objetivo, realizar um diagnóstico dos produtores e caracterizar a Unidade Produtiva Agropecuária (UPA), para a 

atividade da bubalinocultura leiteira, no município de Natividade da Serra, SP.  

Metodologia:  

Para desenvolver o trabalho utilizou-se a pesquisa do tipo levantamento ou survey. Segundo Gil (1991), pode-se 

afirmar que survey é um tipo de pesquisa quantitativa, pois apresenta característica de abordagem direta das 

pessoas, no qual deseja conhecer. Basicamente, realiza-se o levantamento das informações de um grupo 

significativo de pessoas acerca de um problema a ser estudado ou esclarecido, mediante análise quantitativa. Para 

coletar as informações, foi realizada uma entrevista do tipo estruturada, com formulário contendo perguntas 

abertas e fechadas, aplicadas na população de criadores de búfalos pelo autor. Em outubro de 2016 foi feita uma 

visita à propriedade do Eng. Agrônomo, produtor de leite de búfala e atual presidente da Associação Brasileira de 

Criadores de Búfalos, Sr. Claudio Varella Bruna. A propriedade (Fazenda Vale Alto) está localizada no Bairro 

Pouso Alto em Natividade da Serra. Este produtor nos forneceu o endereço dos demais produtores de leite de 

búfalas do município, que totalizou 13 produtores. Em janeiro e junho de 2017 foi feita visitas aos produtores. 

Nessa ocasião foram coletadas as informações pertinentes a faixa etária e o nível de escolaridade dos produtores 

e familiares.  

Resultado:  

No município de Natividade da Serra- SP existem 13 propriedades que se dedicam à bubalinocultura, como pode 

ser observado na Tabela 1. A faixa etária dos bubalinocultures do município foi predominantemente de 61 a 70 

anos, representando 46,15% dos produtores, tendo ainda 38,45% nas faixas de 41 a 60 anos, indicando um 

envelhecimento entre os produtores, com poucos ingressantes na atividade de bubalinocultura no município. E na 

Tabela 2, o nível de escolaridade dos bubalinocultores e seus familiares, apresentando fundamental incompleto 

cerca de 53,86% para o produtor, 54,55% pelas suas esposas e uma melhora entre seus filhos com 56,25% com 

ensino médio. 

Conclusão:  

Os resultados indicaram que, a bubalinocultura no município de Natividade da Serra é uma atividade 

desenvolvida por produtores com idade entre 40 e 75 anos, contudo nota-se um envelhecimento dos produtores, 

colocando em risco a atividade leiteira no município pelo fato que nos últimos anos ninguém tenha tido interesse 

em ingressar na atividade. Em relação a escolaridade, os produtores e suas esposa possuem na sua maioria 

fundamental incompleto, entretanto com relação aos filhos estes possuem na sua maioria ensino médio. 
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Introdução:  

A estratégia é uma ferramenta presente nas empresas, para o convívio com clientes, concretização de 

vendas, elaboração de marketing de sucesso, entre outras muitas opções. Podendo também ser responsável 

pelo sucesso da empresa. Para o Sebrae “estratégia e a definição da rota, organização dos recursos 

organizacionais para a caminhada da empresa no mercado”. Venda por sua vez, é uma atividade que o 

sucesso depende da elaboração de uma estratégia, de forma voltada para o sistema de produção, ao preço, 

produto e em propaganda. No ramo de vendas, a estratégia é algo que envolve processos, que inicia antes 

mesmo do contato com o cliente, e tem desfecho em um momento depois da realização da venda, caso ele 

ocorra realmente. Contudo, com planejamento, foco e organização, é possível investir em estratégias que 

que venham a garantir as realizações de vendas.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada para a execução do trabalho foi realizada através de pesquisas bibliográfica. O 

objeto de estudo foi baseado em fontes secundárias. Com abordagem qualitativa do tema abordado. O estudo 

tem como base as teorias criadas e utilizadas sobre estratégia de vendas, publicadas em web sites, artigos e 

revistas voltados a esse conhecimento. O trabalho possui como objetivo definir o que vem a ser estratégias e 

conhecer quais as estratégias mais utilizadas para o êxito nas vendas realizadas no meio comercial. Quando 

se trabalha com vendas, lida com as concorrência e exigências de clientes, é necessário aderir a um 

diferencial para ter sucesso nas vendas. Podendo, ser esse, a estratégia adquirida para tornar o seu produto 

ou serviços mais atrativos, ou mesmo ganhar a confiança do cliente. Estudar sobre as estratégias de vendas, 

é fundamental para estipular qual a melhor estratégia a se usar, e aonde usa-la de maneira inteligente e com 

sucesso.  

Resultado:  

As estratégias vendas se subdividam-se em quatro etapas. Visando encontrar cliente potenciais da empresa, 

vender seus produtos para esses clientes, manter esses clientes, e continuar vendendo para eles. 

Conclusão:  

É portanto, fundamental o uso de estratégias nas empresas, pois garante o sucesso, crescimento, aumento do 

lucro, do valor da empresa. Com ações que evitam erros, e chegam a excelentes resultados. 
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Introdução:  

O Programa Saúde na Escola (PSE) instituído em 2007 visa intersetorialidade entre saúde e educação atendendo 

às diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) - equidade, integralidade, universalidade, 

descentralização e participação social, almejando qualidade de vida da população brasileira. Assim, foram 

elaboradas metodologias a serem executadas no formato de projetos didáticos nas escolas públicas. Ressalta-se 

que a aproximação entre o tema abordado em saúde e o cotidiano dos beneficiários torna efetiva a ação em saúde, 

apresentando aos envolvidos, temas que fazem parte de seu contexto de vida. O PSE possui cinco componentes 

básicos: Avaliar condições de saúde das crianças e jovens; Promover saúde de maneira geral e atividades de 

prevenção; Educar e capacitar profissionais da saúde e da educação; Monitorar a saúde dos estudantes e 

Monitorar e avaliar o próprio programa. Este estudo objetivou descrever a importância do PSE para a melhoria 

das condições de vida dos envolvidos. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em dados do Ministério da Saúde 

(MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

publicados no período de 2013 a 2018, em português e inglês, que estivessem gratuitamente disponíveis na 

íntegra, utilizando o termo: “Programa Saúde na Escola”. A investigação foi realizada no mês de Julho de 2018 

durante a disciplina de Saúde Coletiva. No total foram encontrados 90 artigos. Entretanto, foram selecionados 

três estudos que evidenciavam aspectos importantes para a pesquisa. A partir dos estudos eleitos foi construído 

um panorama descritivo do programa intersetorial “Saúde na Escola”. 

Resultado:  

O público-alvo do PSE são estudantes da educação básica, gestores e profissionais da educação e saúde. As 

atividades ocorrem nos territórios de abrangência das Estratégias de Saúde da Família, a fim de facilitar a 

interligação dos centros de saúde e de educação. As estratégias são firmadas entre escola e unidade de saúde 

local, que incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos envolvidos, visando 

integralidade do cuidado e melhoria da saúde e educação dos escolares. Contudo, nota-se certa dificuldade em 

concretizar tal interligação em alguns municípios, vez que cada setor possui agenda previamente montada e sem 

espaço para ações intersetoriais como prediz o Programa, além da falta de protocolos que norteiem as ações. 

Apesar da forte ideia de intersetorialidade, as iniciativas das ações ainda são muito atribuídas ao setor de saúde, 

assumindo, o setor escolar, uma posição mais passiva e periférica, acabando por limitar a potencialidade do PSE. 

Conclusão:  

É notório que o cerne do programa é promover a articulação dos saberes. Dessa forma, o PSE sugere um novo 

esboço da política de educação em saúde a fim de ampliar a formação para a cidadania e promover o intercâmbio 

de conhecimentos intersetoriais, além da participação de estudantes, pais, comunidade escolar e sociedade em 

geral no processo de promoção de saúde. Apesar das dificuldades encontradas na prática, não se pode negar a 

eficácia das ações realizadas, alterando a dinâmica escolar e cumprindo seu papel de melhoria em qualidade de 

vida, no que se refere à saúde, cidadania e educação.  
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Introdução:  

Propor um projeto de intervenção que associe a Permacultura a um dos tratamentos para os moradores em 

situação de rua, para melhorar a vida das pessoas participantes e futuramente as não participantes, pois o 

impacto deste projeto afetara a todos, tanto a longo quanto a curto prazo e principalmente tornando minha 

intervenção sustentável. 

Metodologia:  

• Estudar as eco-técnicas e aplicar no projeto • Visitar locais com o mesmo objetivo • Definir uma área para 

o meu projeto • Definir um programa de necessidades • Escolha e leitura do terreno • Pesquisar na internet e 

afins sobre todos os tipos de ajuda pública e privada para os moradores em situação de rua na cidade de 

Taubaté • Compreender a legislação do município de Taubaté • Elaborar um projeto voltado para os 

moradores  

Resultado:  

Minhas visitas técnicas e estudos de caso, serviram para eu entender melhor esta questão tão abrangente que 

é ser um morador de rua e ser um abrigo, já a Permacultura me trouxe clareza em relação a atuação de cada 

elemento que se relaciona com uma casa e um terreno, abrindo olhares para diferentes áreas da minha vida, 

bem como o meu projeto. Ao estudar minha intervenção percebi que nela há muitas questões a serem 

mudadas, há uma grande perda de energia (sol, água, energia elétrica) assim como os minerais (alimentação, 

composto orgânico, tanto de comida, quanto de fezes). O que no caso mudarei drasticamente com esse 

projeto.  

Conclusão:  

Com minha pesquisa, pude notar que há muita dificuldade em lhe dar com este público em geral, muito não 

querem ser ajudados, já outros querem, mas não acham lugares apropriados, que os entendam de fato. Notei 

também que em Taubaté, há abrigos suficientes, porém sem estrutura e apoio. 
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Introdução:  

A fuselagem é um item de grande importância dentro do Projeto Aerodesign por ser responsável pela 

acomodação de toda a parte eletrônica de comando de voo, sistema propulsivo e carga transportada pela 

mesma além de ter a função de suportar os esforços das outras partes da aeronave, como asa, empenagens, 

trem de pouso, compartimento de carga entre outros. Por outro lado, um dos pontos negativos da mesma é a 

influencia na geração da força de arrasto da aeronave. Esta força age negativamente na aeronave, 

principalmente na corrida para a decolagem, criando um atrito com o escoamento do ar, (ANDERSON, 

2010). Neste contexto, de modo a otimizar a eficiência aerodinâmica da aeronave Eagle do Projeto 

Aerodesign, viu-se a necessidade de aprimorar um modelo estrutural da fuselagem, de forma que a mesma 

apresentasse uma resistência mínima ao escoamento, possibilitando uma redução no arrasto e 

consequentemente redução da distância de decolagem.  

Metodologia:  

Para a redução do arrasto na condição de corrida da aeronave para decolagem foi necessário estudar cada 

comportamento da aeronave durante este procedimento. Foi visto que a fuselagem possuía um arrasto 

significativo e que poderia ser otimizado. A partir de levantamentos bibliográficos desenvolveu-se uma 

carenagem para a nova fuselagem, a fim de obter cantos arredondados e assim menor arrasto (HORNER, 

1985). A partir da geometria determinada foi simulada por métodos numéricos em software de 

fluidodinâmica as duas fuselagens, onde constituiu em três etapas sendo dividida em criação da malha, 

condições de contorno e o processamento. Para a criação da malha (VERSRTEEG E MALALASEKERA, 

1995) recomenda usar y+<1. Neste, foi utilizado pelo método de inflation, sendo fixado a primeira camada 

em 0,05 com taxa de crescimento de 1,2 no total de 20 camadas. As condições de contorno foram de 

entrada, parede sem deslizamento e velocidade constante de 15 m/s e de saída, pressão estática de 0 atm. O 

modelo de turbulência utilizado foi k-e padrão do programa. 

Resultado:  

Para analises foram utilizadas as condições de decolagem da aeronave onde que, para o Projeto Aerodesign, 

era o fator mais importante na missão. Na simulação foi considerado 0° de inclinação e velocidade constante 

de 15 m/s. Como apresentado no gráfico nota-se uma redução na ordem de 53% no coeficiente de arrasto da 

fuselagem, com a utilização da carenagem, contribuindo para uma maior eficiência quando comparada a 

fuselagem sem carenagem.  

Conclusão:  

A partir das análises em CFD, com o objetivo proposto de reduzir o arrasto gerado pela fuselagem, conclui-

se que a aplicação da carenagem proporciona uma queda significativa no arrasto, fazendo com que seja 

benéfica a otimização da mesma. Essa redução melhora a eficiência da aeronave Eagle refletindo em uma 

distância de pista menor para decolagem quando comparada com a fuselagem sem carenagem. 

Referências:  

ANDERSON, John Jr. Fundamentals of Aerodynamics. 5. ed., McGraw-Hill, 2010. HOERNER, Sighard F.; 

Fluid – dynamic drag; theoretical, experimental and statistical information; 1985. VERSTEEG, H. K.; 

MALALASEKERA, W. An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. 1. 

ed., New York, Longman, 1995.  

  



 

216 

 

ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  

ENIC201812879 

 
RAFAEL EDMUNDO DOMICIANO NOGUEIRA  

Orientador(a): ANTONIO CLAUDIO TESTA VARALLO  

 

Introdução:  

O trabalho aponta como área de estudo, o local conhecido como Restaurante do Edmundo próximo ao rio do 

bairro rural Ribeirão Grande, que se encontra na área de preservação da Serra da Mantiqueira, em 

Pindamonhangaba. Utilizado para fins turísticos por mais de 40 anos, apresenta sinais de degradação tanto 

de ações do homem quanto da natureza em si. A partir de leituras, análises e estudos de casos baseados na 

esfera do projeto paisagístico, a proposta de um parque que engloba a preservação do local e o redesigno do 

turismo predominante encontrado atualmente no objeto de estudo. 

Metodologia:  

Visando atingir os objetivos propostos, o trabalho será dividido em etapas, onde a primeira apresenta um 

levantamento de dados da área e seus principais componentes, a segunda que propõe diretrizes para a 

conscientização da comunidade e a recuperação de áreas degradadas; por fim, a proposta de um desenho 

urbano na área de estudo do bairro que faça a integração das residências, pontos comerciais e o parque 

ecológico proposto. Dentre os recursos utilizados para o desenvolvimento do trabalho, serão utilizadas 

referências bibliográficas de livros, artigos e publicações especializadas. Abrangendo também consulta a 

monografias e sites específicos ou ligados ao tema de estudo. Para o mapeamento do curso da bacia do rio, 

serão utilizados os dados do projeto DataGEO, em conjunto ao software livre de código aberto Qgis para o 

geoprocessamento da área em questão. A elaboração de diretrizes será elaborada a partir conceitos e análises 

sobre o ecoturismo apresentadas em monografias voltadas ao tema. Já as diretrizes para recuperação de áreas 

degradadas, serão seguidas normas prescritas pela secretaria do estado de São Paulo. O projeto de inserção 

das diretrizes e estratégias na unidade de conservação e a regularização dos pontos comerciais serão 

elaboradas o nos softwares para usos projetuais AutoCAD, SketchUp, junto com as normas técnicas 

necessárias. A partir do projeto final elaborado, uma maquete física abrangendo todo o local de estudo será 

idealizada para melhor assimilação do projeto proposto.  

Resultado:  

Com base na pesquisa, a partir dos métodos escolhidos, espera-se que no fim deste projeto, a partir da 

análise da paisagem, seja encontrado resultados que alerte sobre futuros danos enriqueça o conhecimento 

ambiental e socioeconômico sobre comunidades rurais do vale do paraíba, tendo como exemplo o bairro 

Ribeirão Grande.  

Conclusão:  

A exploração das terras do bairro rural para a agropecuária, aumento do turismo, e o crescimento da 

população está gerando cada vez mais impactos socioeconômicos e ambientais, degradando matas ciliares 

que são protegidas por lei, para garantir a preservação da Mata Atlântica na Serra da Mantiqueira. Baseado 

num desenvolvimento sustentável, se faz necessário propor soluções para a redução dos impactos causados, 

visando a conscientização e regularização nas esferas social, econômica e ambiental na comunidade, 

estabelecendo melhor qualidade de vida para todos.  
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Introdução:  

Nos dias atuais, os gestores de manutenção buscam aumentar a confiabilidade e disponibilidade dos 

equipamentos. Estudos comprovam que o caminho para alcançar maior produtividade com custos reduzidos é a 

implementação da manutenção preditiva como base do departamento. Utilizando o método de análise de 

vibração, é possível identificar diversos tipos de falhas em equipamentos rotativos. São gerados espectros de 

vibração que direcionam modo e o efeito da falha nos componentes mecânicos. As características apresentadas 

nos espectros indicam o tipo de defeito encontrado. Todas estas falhas podem ser eliminadas e/ou amenizadas 

sem que haja necessidade de substituição de componentes.  

Metodologia:  

Inicialmente, os equipamentos críticos ao processo de fabricação do vidro foram selecionados. Diante desta 

seleção, uma bomba e um ventilador foram identificados como os componentes que geravam um alto custo de 

manutenção devido as trocas constantes de componentes mecânicos, tais como rolamentos, mancais bipartidos, 

eixos, correias de transmissão, acoplamentos e polias. Foi aplicado o método preditivo de análise de vibração 

visando a identificação exata das falhas que geravam perturbação ao funcionamento adequado dos equipamentos. 

Seguindo as recomendações da norma ISO STANDARD 10861-1, alarmes foram instalados conforme a carta de 

severidade de vibrações. A partir da análise da emissão destes alarmes, pode-se determinar se os níveis de 

vibração encontrados na coleta de dados eram aceitáveis ou inaceitáveis, para o bom funcionamento e 

conservação da saúde do equipamento. Foi determinado que uma análise mensal é necessária para se garantir que 

mais desvios não voltem a ocorrer. Assim, os custos de manutenção podem ser controlados com maiores 

eficiências uma vez que a corretiva não planejada pode ser praticamente eliminada aplicando-se este método 

preditivo.  

Resultado:  

Após a análise dos espectros gerados, foi apontado severo desvio de lubrificação, reduzindo a vida útil do 

rolamento. Também foi identificado uma baixa rigidez estrutural que gerava um desalinhamento de polias 

durante o funcionamento do equipamento. No problema de lubrificação foi aplicado um produto condicionador 

de metais, que utiliza como base a nanotecnologia, e esse reduz o atrito interno e recompõe a superfície metálica 

danificada. A aplicação deste produto recuperou o rolamento que seria substituído. No problema de baixa rigidez 

estrutural, foi feito um projeto de travamento da estrutura próximo a base do motor elétrico, impedindo o 

movimento horizontal e vertical do mesmo, que por sua vez gerava um desalinhamento entre polias causando alta 

vibração, que poderia reduzir a vida útil dos rolamentos do conjunto.  

Conclusão:  

A aplicação do método preditivo foi prática e eficaz, nos levando alcançar excelentes resultados de redução de 

custos e quebras inesperadas que impactaria diretamente na produção. Com ações simples pudemos evitar 

substituição precoce de componentes e possíveis danos futuros ao equipamento devido a um simples 

desalinhamento. Foi concluído que a aplicação correta da manutenção preditiva eleva o patamar do departamento 

de manutenção e cria equipes de alta performance capazes de solucionar problemas atuais e futuros empregando 

simples ações, que se transformam em melhores resultados financeiros para a companhia.  
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Introdução:  

A interface entre cerâmica e o cimento resinoso têm sido bastante estudada, devido a zircônia ser um 

material que se destaca por possuir alta biocompatibilidade e melhores propriedades mecânicas, mas possui 

uma desvantagem em sua adesividade a diferentes substratos. Sendo assim a fim de possibilitar ganho de 

adesão para essas cerâmicas são sugeridos tratamentos de superfícies com jateamento de óxido de alumínio 

e também jateamento com partículas de Al2O3 revestida por sílica associado a um cimento resinoso para 

aumento de resistência de união. O estudo avaliou a influência do tratamento de superficie e diferentes 

cimentos resinosos na eficiência adesiva entre a interface cerâmica e dentina. 

Metodologia:  

Quarenta e dois terceiros molares humanos foram utilizados neste trabalho, sendo que as coroas foram 

seccionadas para exposição de dentina (CAAE 31811314.8.0000.5501). Foram confeccionados 42 blocos de 

cerâmica (Y-TZP) sinterizados e distribuidos em três grupos (n=14) de acordo com os tratamentos de 

superfície utilizados: grupo controle sem nenhum tratamento; grupo jateado com óxido de alumínio e grupo 

jateado com partículas de óxido de alúminio revestida por sílica (Rocatec). Após o tratamento de superficie, 

as amostras foram subdivididas de acordo com o cimento utilizado (C&B e U200) para cimentação da 

interface dentina e cerâmica Y-TZP, totalizado 6 grupos de estudo (n=7). As amostras foram submetidas ao 

ensaio de cisalhamento em um equipamento de ensaios universais para verificação da resistência de união da 

interface, e os resultados analisados estatisticamente adotando ?=0,05. Após a ruptura da interface, foram 

analisados os tipos de falhas e classificadas em: adesiva, coesiva e mista, sendo adesiva quando ocorreu 

rompimento da interface dentina-cimento, coesiva rompimento de interface cerâmica-cimento e mista em 

ambas superfícies.  

Resultado:  

Com relação a resistência de união, as médias e desvios-padrão obtidos em Mpa para os grupos controle, 

Al2O3 e Rocatec quando cimentados com C&B foram respectivamente: 1,77(0,61); 7,64(2,97); 3,63(1,91). 

Para o cimento U200 os valores de resistência de união para os grupos controle, Al2O3 e Rocatec, foram 

respectivamente: 3,82(0,93); 6,91(2,38); 4,32(0,85). Quanto a análise de falhas, os grupos cimentados com 

C&B apresentaram as seguintes porcentagens: controle 57,13% mista e 42,85% coesiva; Al2O3 foram: 

100% % mista e Rocatec: adesiva 42,85% e coesiva 57,13%. Para os grupos cimentados com U200 a 

porcentagem de falhas foram: controle 100% mista; Al2O3 foram: 28,57% adesiva e 71,42% mista e 

Rocatec: adesiva 28,57% e mista 71,42%.  

Conclusão:  

O tratamento de superfície que apresentou melhor resistência adesiva foi o jateamento com Al2O3, para 

ambos agentes de cimentação. Quanto ao cimento, o U200 apresentou os melhores resultados quando 

nenhum tratamento de superfície foi realizado. O C&B e U200 apresentaram valores semelhantes com a 

superfície jateada com Al2O3. Para o Rocatec, os cimentos U200 e C&B Cement apresentaram valores 

semelhantes, porém menores que os para Al2O3. 

Referências:  
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Introdução:  

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é considerado uma das grandes epidemias mundiais do século XXI e 

problema de saúde pública, tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento. As crescentes 

incidência e prevalência são atribuídas ao envelhecimento populacional e aos avanços no tratamento da 

doença, mas, especialmente, ao estilo de vida atual, caracterizado por inatividade física e hábitos alimentares 

que predispõem ao acúmulo de gordura corporal. A maior sobrevida de indivíduos diabéticos aumenta as 

chances de desenvolvimento das complicações crônicas da doença, estreitamente associadas ao tempo de 

exposição à hiperglicemia. Tais complicações - macroangiopatia, retinopatia, nefropatia e neuropatias - 

podem ser muito debilitantes ao indivíduo e são muito onerosas ao sistema de saúde. Este trabalho objetivou 

relatar a Educação em Saúde (ES) realizada com o intuito de orientar e promover a conscientização acerca 

da doença e da importância de seu controle. 

Metodologia:  

Estudo descritivo realizado a partir da experiência de acadêmicas do décimo primeiro semestre do curso de 

Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) durante atividades de ES em uma unidade de Estratégia 

da Saúde da Família (ESF) em Pindamonhangaba, SP, durante a disciplina de Saúde Coletiva. As ações se 

deram por meio de rodas de conversa com a comunidade na sala de espera, orientadas por preceptoria, no 

qual as acadêmicas puderam esclarecer dúvidas a respeito da DM2, seus sinais e sintomas, complicações, e 

salientar a importância do controle da doença. Foi realizada uma pesquisa, levantando quantos usuários eram 

portadores de DM2, quais eram as informações conhecidas sobre a doença, e os modos de controle. A 

revisão de literatura foi pautada na busca de artigos científicos nacionais extraídos da base de dados SciELO 

publicados nos últimos dez anos, em português, disponíveis de forma gratuita e integral, utilizando de forma 

conjugada os seguintes termos: Diabetes mellitus, Educação em Saúde, Complicações da diabetes. Foram 

incluídos quatro artigos que melhor atendiam aos critérios. 

Resultado:  

Os usuários participaram de forma ativa, levantando questões e colocando as informações que detinham 

sobre o assunto. A ação de ES possibilitou maior contato com a comunidade, atingindo-a de forma ativa, 

estimulando a aderência ao controle a ao acompanhamento, promovendo disseminação de conhecimento 

teórico sobre a doença. No início de cada abordagem foi questionada sobre conhecimento do diagnóstico, as 

principais complicações e os meios de controle. Obtivemos um total de 19 participantes, dos quais 11 eram 

portadores de DM2. Dentre os 19 participantes, 11 possuíam conhecimentos básicos sobre o diagnóstico e 5 

possuiam informações prévias sobre as principais complicações e formas de controle. Ao reconhecermos a 

importância e o impacto da DM2 e devido ao contexto epidemiológico, foi possível esclarecer à população a 

preocupação dos profissionais de saúde e assim estimular a aderência à prevenção, tratamento e 

acompanhamento da comorbidade.  

Conclusão:  

Mediante o resultado da ação de ES, é notório a necessidade e importância de ações educativas 

conscientizando a população sobre os benefícios do acompanhamento e controle da DM2 além das 

complicações e prevenção das mesmas com a oportunidade de compartilhar conhecimentos e desmistificar 

informações errôneas, promovendo saúde; prevenindo agravos, a ES deve ser compreendida como proposta 

que almeja desenvolver no indivíduo e no grupo a capacidade de analisar de forma crítica a sua realidade, 

como também, de decidir ações conjuntas para resolver problemas e modificar situações, de modo a 

organizar e realizar a ação e de avaliá-la com espírito crítico. 
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Introdução:  

Tridax procumbens, popularmente conhecida por erva de touro, é uma planta perene pertencente à família 

Asteraceae. No Brasil, a espécie é nativa e amplamente distribuída nos domínios da Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica e Pantanal. Apesar de nativa da América tropical, é naturalizada na África tropical, Ásia, Austrália 

e Índia. Esta erva é muito estudada quanto ao uso medicinal em vários países, mas não existem dados 

publicados sobre sua ecologia, apresentando um alto potencial invasor devido ao fruto pequeno do tipo 

cipsela que chega a 1500 unidades por planta e é facilmente disperso pelo vento. Assim, o objetivo do 

presente estudo foi realizar um primeiro estudo sobre a espécie comparando o número de flores e a cobertura 

vegetativa da erva de touro em diferentes ambientes. 

Metodologia:  

O projeto foi desenvolvido como atividade da disciplina de Ecologia de Populações do Departamento de 

Biologia (UNITAU) e as amostragens realizadas no campus do Bom Conselho, uma área urbanizada com 

um campo parcialmente gramado. Foram demarcadas 6 parcelas de 1 m² a cada 10 metros em cada um dos 

três tipos de habitats estudados: Gramado de alta densidade, gramado de baixa densidade com maior 

espaçamento entre as manchas de grama e por fim o substrato de areia sem grama. Em cada parcela 

contamos o número de flores para estimar o sucesso reprodutivo da erva e estimamos a porcentagem de 

cobertura vegetativa da planta para obter um cenário do potencial de invasão.  

Resultado:  

A média de número de flores por metro quadrado foi maior no campo com grama menos densa (5,67) do que 

no ambiente com areia (2,17) e não registramos flores no campo com grama em alta densidade. O mesmo 

ocorreu quanto a cobertura vegetativa que foi maior nas parcelas do gramado em menor densidade (23,38%) 

do que no ambiente com areia (13,33%) e não registramos a planta nas parcelas no gramado de maior 

densidade. Apesar disso, fora das parcelas registramos raros indivíduos no local com grama em alta 

densidade. 

Conclusão:  

A erva de touro parece preferir ambientes com substrato orgânico com mais nutrientes do que o solo 

arenoso, mas não consegue se estabelecer nos locais com alta densidade de grama devido provavelmente a 

competição por espaço. Apesar disso, a espécie possui alto potencial invasivo e talvez em alguns meses 

colonize também mais intensamente o ambiente com alta densidade de grama. 
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Introdução:  

O programa 5 S, é um conjunto simples que, ao serem praticados, são capazes de modificar o seu humor, o 

seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas atividades rotineiras e as suas atitudes. Devido ao 

aumento da concorrência, maior exigência dos clientes e desenvolvimento da tecnologia a qualidade de 

serviços dentro de uma empresa. As empresas têm encontrado no sistema integrado de gestão pela 

qualidade, um sistema administrativo suficientemente forte e ágil para garantir a sua sobrevivência e 

desenvolver um clima que conduza os funcionários à emoção pelo trabalho. O objetivo específico de 

melhorar as condições de trabalho e criar na organização o “ambiente da qualidade”, tornando-o altamente 

estimulador para que as pessoas possam transformar os seus potenciais em realização.  

Metodologia:  

Carvalho, (2011) afirma que as características e os procedimentos de implantação do Programa 5S 

dependem das características de cada empresa e cada organização deve criar seu próprio método de 

aplicação, sempre respeitando as normas internas. Com o objetivo de melhorias de caráter físico, procurou-

se por meio de fotografias fazer um diagnóstico dos pontos críticos e positivos do laboratório de metrologia. 

Ribeiro, (2006) ressalta que as fotografias têm um papel fundamental durante o processo de aplicação do 

programa 5S, pois este meio é a melhor forma de se evidenciar a situação do ambiente de trabalho antes da 

aplicação. Ribeiro, (2006) assegura que a escolha de uma equipe de trabalho responsável pelo programa de 

qualidade é de extrema importância antes de sua implantação. O autor ressalva que os envolvidos devem ser 

pessoas com poder de liderança dentro da organização e que a administração deve atuar diretamente no 

processo, visto que são responsáveis por difundir o programa dentro da empresa, além de buscar melhorias 

continuas para a organização.  

Resultado:  

Foi apresentado um diagnóstico da situação em que se encontrava o laboratório de metrologia, e apresentado 

ainda um projeto de como o programa de qualidade iria melhorar a rotina e o ambiente de trabalho. No 

decorrer da aplicação do primeiro senso (utilização) descartou-se uma quantidade significativa de materiais 

que não eram mais utilizados. Na segunda etapa da aplicação na qual foram implantados o segundo e 

terceiro senso – organização e limpeza – todos os materiais foram remanejados e organizados de forma que 

facilitem o trabalho. Pode-se perceber melhoras significativas na aplicação destes sensos quanto a 

diminuição da perda de tempo para procurar materiais Nas opiniões expostas pelos alunos a maioria 

descreveu que as mudanças implantadas a partir do Programa 5S refletiram em um ambiente de trabalho 

mais limpo, organizado e saudável e que o programa teve uma influência positiva na qualidade do trabalho 

realizado.  

Conclusão:  

Todos devem participar, atuar juntos para constituir uma equipe forte, engajada, comprometida para o 

cumprimento dos objetivos propostos. Como principais vantagens, esse programa apresenta: melhor 

segurança e desempenho pessoal, prevenção de danos à saúde de todos e a possíveis acidentes; melhora a 

imagem interna e externa da empresa e eleva a satisfação e motivação de todos para com o trabalho. 

benefícios, alguns deles são: controle, organização e limpeza em todos os ambientes, redução de custos, 

melhoria na comunicação interna, maior conforto e comodidade, economia de tempo e esforço, enfim, 

melhora o ambiente de trabalho no geral. 
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Introdução:  

Existem diversos fenômenos naturais com consequências nem sempre catastróficas em solo brasileiro, mas 

com grandes consequências. Pensando nusso, esse projeto tem como objetivo propor um abrigo de uso 

emergencial, sendo ele de fácil locomoção, baixo custo e que possa gerar o máximo de conforto possível 

para as famílias que ali habitarão.  

Metodologia:  

Todo esse trabalho ira se basear especificamente em estudos de casos, pois como se trata de um projeto 

pouco usual e com muitas variáveis atreladas ao seu funcionamento, ‘é imprescindível que seja estudo boas 

referências de outros abrigos que já foram instalados. Com isso, pôde-se perceber técnicas eficientes, 

sistemas que funcionaram ou ideais que não tiveram muito sucesso. Baseado nessas informações, será feito 

um levantamento dos dados climáticos de toda a região do Brasil, para se chegue em uma conclusão de 

como construir e implantar o abrigo. Após esse levantamento e união de informações dos estudos de caso e 

dados climáticos, inicia-se a processo de layout de edificação e levantamento de materiais mais adequados 

para esse uso. Por ultimo, com tudo defino, elabora-se um plano de diretrizes de implantação e normas de 

convivência, para que tudo seja implantado da maneira correta e haja regras para uma boa convivência de 

todos no local. 

Resultado:  

mportante de um trabalho, onde deve ser descrito as teorias, os métodos, as discussões e os resultados 

obtidos. O desenvolvimento textual do trabalho pode-se dividir em quantas seções e subseções forem 

necessárias para melhor detalhamento do conteúdo ou relatar os resultados obtidos a partir dos experimentos 

e dos estudos realizados. Aqui se deve apresentar a pesquisa teórica, os marcos legais, legislação, os estudos 

de casos e as visitas realizadas. Destacam-se os autores e os livros que foram essenciais para a compreensão 

e definição do tema, da abordagem e das soluções encontradas. 

Conclusão:  

Portanto, chega se a conclusão de que esse projeto tem grande importância social, sendo aplicado 

corretamente. Um projeto interessante de se explorar e que ainda há muito para crescer.  

Referências:  
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Introdução:  

Os acidentes com material biológico representam um sério problema de saúde pública no Brasil e no mundo. 

Os profissionais da área de saúde estão mais expostos ao risco biológico devido à peculiaridade dos 

procedimentos realizados diariamente no ambiente hospitalar, postos de saúde, estando em contato direto 

com secreções orgânicas e materiais perfuro-cortantes. 

Metodologia:  

O estudo constitui-se de uma investigação epidemiológica transversal e retrospectiva, no qual foi realizado 

um levantamento de dados dos acidentes com material biológico no periodo de 2007 a setembro de 2017, na 

cidade de Taubaté – São Paulo, com base nos dados do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) da 

região de Taubaté.Os resultados obtidos foram apresentados percentualmente com a utilização de gráficos e 

tabelas. As variáveis estudadas foram: características do acidente (circunstâncias que ocorreu o acidente, uso 

de EPI, área geográfica/ núcleo regional de saúde do estado notificador) e do trabalhador acidentado 

(ocupação, vínculo de trabalho, emissão de comunicação de acidente de trabalho), tipo de exposição, tipo de 

fluido, status sorológico da fonte, status sorológico do acidentado, condutas dos casos (HIV e HBV) e 

desfecho dos casos notificados. Para o processamento dos dados utilizou-se o Microsoft Office Excel 2007, 

a análise dos dados foi realizada pela estatística descritiva a partir das frequências absoluta e relativa das 

variáveis estudadas.  

Resultado:  

Foram notificados 1.980 acidentes no periodo estudado. A maioria das exposições acometeu profissionais da 

área de enfermagem, 1410 (71,21%), seguido pelos médicos, 447 (22,58%). A maioria dos acidentes ocorreu 

devido à perfuração por agulha 1.198 (60,5%), sendo as principais circunstâncias procedimentos cirúrgicos 

(13%) e administração de medicamentos (13%). O fluido de maior contato foi o sangue 73,9%. No momento 

do acidente usavam luvas (77,7%) dos profissionais, porém apenas 29,8% usavam máscara e 21,9% óculos. 

Quanto à situação vacinal para Hepatite B (HBV), 1.691 (85,4 %) eram vacinados. Quanto ao status 

sorológico da fonte, em 73% dos casos a fonte era conhecida, sendo dois Hbsg positivo, 57 Anti-Hiv 

positivo, 28 HCV positivo e oito Anti-HBC positivo. Dois acidentados tiveram alta com conversão 

sorológica e 314 abandonaram o seguimento. O formulário de Comunicação de Acidente o Trabalho (CAT) 

foi preenchido em 31% dos casos, número de ignorado ou branco atingiu 48,7% 

Conclusão:  

Acidentes com material biológico acontecem em quantidades significativas e seus impactos podem ser 

devastadores. Embora já esteja estabelecido o alto risco de contaminação com patógenos e condutas a serem 

seguidas após exposição, ainda há profissionais que não as seguem. Além disso, observa-se subnotificação 

dos acidentes por parte dos funcionários e preenchimento inadequado das fichas de notificações. Logo, é 

necessário um esforço contínuo visando educar e conscientizar profissionais de saúde quanto à prevenção e 

adesão às condutas após a exposição, uma vez que a melhor forma de reduzir o número de acidentes de 

trabalho é conhecer e controlar os riscos! 

Referências:  

1 - Marziale, PHM et al. Influência organizacional na ocorrência de acidentes de trabalho com exposição a 

material biológico. Rev. Latino-Am. Enfermagem, jan-fev 2013. Disponível em: 
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acidentes com material biológico entre estudantes de medicina em um pronto-socorro cirúrgico. Rev. Col. 

Bras. Cir. 2013; 40(4): 287-292. Disponível em: 
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Introdução:  

O tema propõe a junção entre estudos da medievalidade e perspectivas para o ensino de história. Para tanto, 

foram consultadas pesquisas que trabalham a importância do estudo de imagens para que se compreenda 

relações sociais e mentalidade da Idade Média, e que propõe a abordagem de documentos históricos como 

estratégias para o ensino de história. Neste sentido, compreende-se que a Tapeçaria de Bayeux possa ser 

objeto de boas reflexões para o ensino de idade média nas salas de aula do ensino fundamental ou médio, 

analisando tanto sua estrutura quanto seu conteúdo. Assim, por meio do trabalho em sala de aula com essa 

iconografia, é possível o acesso à história dos “homens do norte”, antes conhecido por suas invasões e tidos 

como violentos. Guilherme II da Normandia é personagem que aparece 23 vezes nesta obra e que ilustra a 

conquista normanda da Inglaterra, importante acontecimento na Alta Idade Média. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada neste trabalho foi a análise documental iconográfica, acrescentada por análises e 

contribuições bibliográficas sobre o tema. A análise documental constitui estratégia importante por permitir 

complementar informações ou desvelar aspectos novos de um tema já estudado por historiadores. Importa 

dizer que com o uso desta metodologia o trabalho de análise inicia-se com a seleção dos documentos ou 

excertos a serem “lidos”. 

Resultado:  

Como perspectiva e resultado deste trabalho compreende-se que um trabalho de análise documental 

iconográfica proporciona o despertar da noção de temporalidade com o estudante, permitindo fazer relações 

entre o presente e o passado. Acrescentam-se como resultado, a criticidade criada pelo observador, uma vez 

que dele é exigido o conhecimento e estudo sobre estética da arte, a contextualização do acontecimento 

histórico e a problematização a respeito da narrativa criada sobre o fato. 

Conclusão:  

Conclui-se que é possível trabalhar e por em prática questões caras à historiografia, que lembra que “a 

história é escrita pelos vencedores”, e a análise desse documento pode mostrar de forma bastante evidente as 

diferenças na tapeçaria de Bayeux entre normandos e ingleses. 

Referências:  

JANSON, H.W. Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. LE GOFF, Jacques. 

Dicionário temático do ocidente medieval. São Paulo: Edusp, 2002. REIS, Jaime. O ideal de cavalaria na 

Tapeçaria de Bayeux, 2012. 
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Introdução:  

Os cenários de mudanças climáticas mostram uma tendência de elevação na temperatura. Contudo, a exposição 

ao aquecimento pode levar ao estresse oxidativo em plantas, uma condição potencialmente letal. A bromélia 

Nidularium minutum Mez está ameaçada de extinção e é endêmica da Reserva Biológica Alto da Serra de 

Paranapiacaba e foi considerada tolerante ao frio. Entretanto, estudos envolvendo aquecimento não foram 

realizados com essa espécie, sugerindo que a mesma esteja susceptível ao estresse oxidativo quando exposta ao 

calor, o que pode resultar em injúrias celulares prejudiciais à manutenção da homeostase. A avaliação de 

marcadores de estresse, como os níveis de superóxido dismutase (SOD), enzima participante de defesa 

antioxidante, e de peroxidação lipídica (LPO), um indicador de lesão oxidativa em lipídeos, pode contribuir para 

a compreensão dos mecanismos de defesa nessa bromélia. O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito 

do aquecimento sobre a resposta antioxidante em N. minutum.  

Metodologia:  

Espécimes de Nidularium minutum, obtidos a partir de sementes, com dois anos de idade, foram cultivados em 

vasos de plástico de 11 x 7 cm preenchidos com substrato de casca de Pinus moída. Foram depositadas duas 

plantas por vaso, mantidos em câmaras de germinação a 23 ± 2 °C com fotoperíodo de 12 h. As plantas foram 

adubadas semanalmente com 10 mL de solução de Plant Prod® por vaso. Para os bioensaios, 16 plantas foram 

transferidas para a temperatura de 35,5 °C, sendo que um lote de 16 espécimes permaneceu na temperatura de 23 

°C. As análises bioquímicas da parte aérea das plantas foram realizadas 1 e 8 dias após o início dos 

experimentos. Os homogeneizados foram preparados de acordo com o descrito por Souza et al. (2013), com 

modificações. A superóxido dismutase (SOD) foi determinada de acordo com o descrito por Mandal et al. 

(2011), com modificações. Uma unidade de SOD (U SOD) foi definida como a quantidade de enzima capaz de 

inibir em 50% a redução de NBT. A atividade enzimática foi normalizada em função da concentração de 

proteínas totais e expressa em U SOD/mg de proteína. Para a análise de peroxidação lipídica (LPO), cerca de 200 

mg de amostras da parte aérea foram trituradas em 4 mL de etanol 80% e posteriormente centrifugadas a 3000 g 

por 15 min a 25 °C. O sobrenadante foi utilizado para a determinação de LPO pelo método FOX, de acordo com 

o descrito por Jiang et al. (1991), com modificações. Os resultados foram normalizados em função da 

concentração proteica total das amostras e expressos em nmol/mg proteína. A concentração proteica das amostras 

foi determinada pelo método BCA (bicinchoninic acid), utilizando o Kit QuantiPro BCA da Sigma. As leituras 

espectrotométricas foram realizadas em ?=560 nm. 

Resultado:  

A exposição ao aquecimento em 35,5 °C durante um dia foi capaz de elevar os níveis de SOD de N. minutum 

quando comparado às plantas do grupo controle de um dia (Figura 1). Entretanto, após oito dias de estresse 

térmico em 35,5 °C, houve redução dos níveis de SOD quando comparado a um dia em 35,5 °C, sendo que os 

níveis retornaram a um valor semelhante ao observado em um dia a 23 °C. Dessa forma, apesar de N. minutum 

ser capaz de modular positivamente a sua defesa antioxidante no estresse térmico de curto prazo, essa modulação 

não é mantida no estresse térmico de médio prazo (oito dias). A exposição ao aquecimento resultou em aumento 

significativo de LPO (Figura 2) apenas após oito dias, sugerindo que a defesa antioxidante dessa bromélia é 

prejudicada após um estresse térmico de médio prazo (oito dias).  

Conclusão:  

Considerando a capacidade do aquecimento em elevar a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), e que 

a SOD é a primeira enzima atuante na defesa antioxidante, o aumento dos seus níveis após um dia de estresse 

possivelmente evitou o aumento de lesões oxidavas em lipídeos. Entretanto, o retorno dos níveis de SOD a um 

valor semelhante ao do controle, pode ter contribuído para o aumento dos níveis de LPO. Com isso, é possível 

supor que N. minutum apresente limitações na aclimatação ao aquecimento, o que pode ser desfavorável a 

sobrevivência dessa espécie no cenário atual de mudanças climáticas globais.  
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RAP: VOZES PERIFÉRICAS E O PROTAGONISMO MUSICAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO  
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Introdução:  

O tema desta pesquisa é a relação entre o poema “Oração dos Desesperados”, do livro Literatura, pão e 

poesia, de Sérgio Vaz, e o poema-canção “Negro drama”, do álbum Nada como um Dia após o Outro Dia, 

do grupo musical Racionais MC’s. Os objetivos foram: 1) levantar os temas nos dois textos; 2) comparar o 

tratamento da realidade das periferias em cada um deles. 

Metodologia:  

A metodologia empregada na confecção deste trabalho é a da pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo. 

Os corpora são compostos por apenas um dos poemas do livro Literatura, pão e poesia, obra do poeta 

contemporânea Sérgio Vaz, e do poema-canção “Negro drama”, do álbum do grupo musical Racionais 

MC’s. O recorte da pesquisa incide sobre a temática dos textos e não privilegia a forma. A justificativa para 

a realização da pesquisa encontra sua razão de ser na necessidade do estudo mais atento da poesia periférica 

contemporânea e de sua capacidade de mobilização social, o que contribui tanto academicamente quanto 

socialmente para a elucidação de aspectos de nossa realidade. 

Resultado:  

Como resultados, observa-se que, sendo a música uma das formas de manifestação cultural de um país, o rap 

brasileiro tem sido caracterizado como instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia, e isso fica 

evidente tanto no poema-canção “Negro Drama” quanto no poema “Oração dos Desesperados”, de Sérgio 

Vaz. Em ambos os textos, há um resgate da ancestralidade negra, das formas de resistência e dos 

preconceitos enfrentados por esses indivíduos, tanto pela cor de pele, quanto pela classe social e também por 

residirem na periferia dos grandes centros urbanos. 

Conclusão:  

Como conclusão, tem-se que essas manifestações artísticas e culturais rompem o espaço contemplativo e 

estético e mostram-se como um rico espaço para interpretarmos as complexidades do cotidiano nas 

periferias das cidades brasileiras. 

Referências:  

VAZ, Sérgio. Literatura, Pão e Poesia. São Paulo: Global, 2011. OLIVEIRA, Cleber José; PEREIRA, 

Rogério Silva. Marginalidade contemporânea brasileira: uma análise do deslocamento discursivo e suas 

tensões. Espanha: Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso, 2012. CAMARGO, Roberto. Rap e 

política: percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. TEPERMAN, Ricardo. Se liga no 

som: as transformações do rap no Brasil. São Paulo: Claro Enigma, 2015. 
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Introdução:  

Em uma dimensão mundial estamos de frente a uma transição nutricional importante entre as deficiências 

nutricionais e os excessos nutricionais. Sendo considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

epidemia do século XXI, o sobrepeso vem se tornando, cada vez mais, um grave problema de saúde publica 

(Oliveira, 2009). Capaz de atingir todas as camadas da sociedade, o sobrepeso ganha gradativamente mais 

espaço, havendo aproximadamente 43 milhões de crianças em idade pré-escolar com excesso de peso a nível 

global (Zaias, 2016).A má alimentação associada ao sedentarismo trás consigo grandes riscos à saúde que já 

atingem de maneira progressiva os pré escolares. Neste contexto, o profissional enfermeiro deve estar envolvido 

intrinsecamente na prevenção e controle dos desvios nutricionais infantis, tanto no pré-natal realizado de forma 

periódica, quanto durante o crescimento realizando o rastreamento através da mensuração antropométrica nas 

consultas de puericultura com gráficos precisamente traçados, para o diagnóstico precoce do sobrepeso. 

Metodologia:  

O trabalho teve seu desenvolvimento com base em uma ampla revisão sistematizada de literatura, abrangendo o 

maior número possível de artigos relacionados à temática abordada. A pesquisa foi realizada através das 

plataformas de dados Scielo, LILACS, MEDLINE e Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), com 

preferência na utilização de textos disponíveis na integra. Os artigos selecionados são de publicação dos últimos 

12 anos (2006 a 2018), objetivando todos aqueles que continham informação sobre o tema obesidade infantil. 

Totalizaram-se 21 trabalhos encontrados (ANEXO I), todos sendo analisados a partir dos descritores: 

rastreamento do sobrepeso em enfermagem, atuação do enfermeiro e sobrepeso infantil, 5 destes foram excluídos 

por terem data de publicação anterior a 2006. 

Resultado:  

De acordo com a pesquisa, ainda em desenvolvimento, foram abordados 16 artigos relacionados ao tema em 

questão, sendo que desses 31% constituíam revisão de literatura e 69% estudo de campo. Numa visão geral, 

foram abordados estudos que versavam sobre o sobrepeso em pré escolares (19%), puericultura (6%), 

antropometria (31%), atuação do enfermeiro frente ao sobrepeso (31%) e as doenças relacionadas aos excessos 

nutricionais (13%). Ficou evidente frente aos dados coletados que o sobrepeso ainda se constitui como risco 

iminente a saúde publica e, mais especificamente, as crianças em fase pré-escolar pela falta de estímulo à 

alimentação saudável e a prática de exercícios físicos, deixando clara a necessidade de intervenção por parte do 

enfermeiro desde o início do crescimento e desenvolvimento para a mudança desse cenário. 

Conclusão:  

O panorama atual do aumento gradativo do sobrepeso demonstra o risco crescente para as doenças crônicas não 

transmissíveis entre pré-escolares. Os dados apresentados trazem consigo a grande necessidade da atuação do 

enfermeiro na atenção básica através da puericultura. Nesse contexto, os distúrbios nutricionais podem ser 

identificados através da antropometria, já que os dados colhidos são capazes de proporcionar uma análise 

nutricional adequada através de parâmetros. Todavia, podem ser utilizados instrumentos complementares, como 

cartilhas educativas voltadas a pais/educadores que estimulem de forma concreta uma alimentação saudável 

gerando, até mesmo, o interesse infantil para desbravar caminhos anteriormente desconhecidos na alimentação. 

Referências:  
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Introdução:  

A requalificação urbana visa a melhoria da qualidade do ambiente e da vida nas cidades, e integra 

componentes como, a habitação, a cultura, a coesão social e mobilidade. Objetivando esse aspecto o trabalho 

apresentado teve como foco a região central de Taubaté, definida pelas principais vias de acesso e dos eixos 

principais, como limites foram pontuados a rodovia Presidente Dutra, avenida Nove de Julho, rua Barão da 

Pedra Negra, rua Humaitá, rua Doutor Gastão Câmara Leal e avenida Brigadeiro José Vicente de Faria 

Lima, delimitada por ser uma área degradada que apresenta fatores como: risco social, ambiental, 

patrimônios deteriorados, poluição visual e calçamentos danificados. Além disso, foi analisado os aspectos 

positivos do local.  

Metodologia:  

Este trabalho teve como escopo o estudo das áreas degradas da região do mercado municipal de Taubaté 

com base nos conceitos de requalificação urbana, para esta análise, a princípio deu-se um breve estudo da 

história da cidade, atrelando com estudos atuais de vínculo regional, problemáticas da área e levantamentos 

de dados para o embasamento teórico inicial. Após catalogar os conhecimentos, iniciou-se a produção de 

mapas, imagens e gráficos autoexplicativos, para isso utilizou-se o programa QGIS, ferramentas do Power 

point com dados do IBGE, EMPLASA, entre outras fontes complementares. Posteriormente, foi dado o 

diagnóstico dos problemas levantados. 

Resultado:  

Através de visita ao local de estudo afim de melhorar ou extinguir os riscos sociais foram criadas oficinas 

como fotografia, teatro, reciclagem e debates abordando as problemáticas, como patrimônios abandonados e 

deteriorados, pirataria, prostituição, tráfico de drogas e poluição. Por fim, foi proposta a reestruturação do 

prédio do mercado municipal e um novo uso ao local da praça Doutro Rui Barbosa de Oliveira, com o 

investimento de food trucks, trazendo mais fluxo de pessoas a noite para o local. Além disso, foram 

estabelecidas algumas melhorias para as áreas estudadas, como: Instalação de pavimentação permeável, 

vegetação em canteiros e calçadas, intensificação da iluminação pública e novos usos para edifícios 

abandonados. 

Conclusão:  

Podemos concluir que após os devidos levantamentos e analises, foram propostas oficinas e projetos 

detalhados, buscando sempre a sustentabilidade e a diminuição do impacto dos problemas levantados. Ao 

final do estudo é possível definir um plano base de requalificação urbana que poderá ser adotado em outras 

cidades ou áreas de estudo, sendo assim, esse plano base foi posteriormente utilizado no estudo da cidade de 

Bananal, São Paulo. 
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Introdução:  

Muitos animais são abandonados nas ruas devido à falta de acesso a cuidados médicos e mesmo havendo 

diversas Ongs que fazem o resgate, cuidam e colocam para adoção, ainda existi uma carência muito grande, 

pois além da falta de ambientes médicos acessíveis e até mesmo gratuitos não existi uma política de 

castração, o que poderia diminuir os animais abandonados por falta de recursos para os manter, pois além 

dos atendimentos veterinários, à o custo de vida do animal. Segundo pesquisas da estimativa da população 

de animais no brasil feita pelo IBGE, os cães já ultrapassaram o número de crianças nos lares brasileiros, 

encontrando-se como 2º no mercado de PET, perdendo apenas para os Estados Unidos. Sendo assim 

primordial uma adaptação da medicina veterinária havendo mais pontos onde possa ser encontrado o 

atendimento adequado para o animal de estimação.  

Metodologia:  

Para elaboração desse projeto estão sendo utilizadas pesquisas e análises na área da saúde dos animais, com 

um embasamento teórico realizado em livros, internet, normas e leis, buscando compreender as necessidades 

encontradas na cidade para assim definir o público alvo. Estudos de caso, visitas técnicas e visitas ao terreno 

escolhido estão sendo realizadas para identificar problemáticas e potencialidades, para assim desenvolver o 

programa de necessidades e então seguindo todas as normas e leis necessárias dar início ao projeto 

arquitetônico.  

Resultado:  

Os resultados obtidos são satisfatórios até a etapa que se encontra, tendo em vista o andamento do projeto. 

Chegando as etapas de inserção urbana, acessos, programa de necessidades, setorização e volumetria do 

projeto.  

Conclusão:  

Ao término desta etapa de desenvolvimento do projeto do Hospital Veterinário Público, considera-se que os 

objetivos propostos desde as etapas de planejamento foram atendidos satisfatoriamente. Entende-se que o 

projeto atende às especificidades de uma construção pública e tem capacidade para suprir as demandas dos 

animais de pequeno porte da cidade. Do ponto de vista pessoal, a elaboração desse projeto reflete em muita 

satisfação. Não apenas por ter atingido um resultado coerente, como também em poder aliar o fazer 

profissional a uma causa que me é pessoalmente relevante, mantendo-se ainda pertinentes as justificativas 

apontadas para a definição deste tema. 
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Introdução:  

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) apresenta 39 municípios os quais 

possuem ligação primordialmente por rodovias e estradas, acarretando diversos problemas às cidades, como 

poluição, engarrafamento, acidentes e afins. Por conta disso, outra alternativa de meio de transporte seria o VLT 

(Veículo Leve sobre Trilhos), apresentando um sistema limpo, rápido, dinâmico e integrador. Sendo assim, o 

presente trabalho tem como objetivo incorporar o sistema VLT entre as cidades de Jacareí, São José dos Campos, 

Caçapava e Taubaté (SP), apontando estudos de caso de cidades que já utilizam o sistema e levantamento de 

dados cadastrais dos atuais meios de transporte da região, desenhando um possível traçado para sua implantação 

e seus pontos de parada. 

Metodologia:  

Primeiramente serão apresentadas as principais características do VLT e, também, uma tabela de comparação 

entre alguns meios de transporte público e o VLT. Depois serão analisados estudos de caso como ponto de 

partida para o projeto, sendo observado o uso e os recursos que o VLT proporciona. Em seguida, será realizada 

uma visita técnica em uma cidade que já tenha implantado o VLT, com relatórios e levantamento fotográfico do 

funcionamento e implantação do projeto. A próxima etapa será traçar o possível caminho onde o VLT será 

implantado e suas possíveis conexões com os demais modais da região - ônibus e bicicleta. 

Resultado:  

A RMVPLN é composta por 5 sub-regiões, apresentando duas principais aglomerações: Jacareí, São José dos 

Campos, Caçapava; Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé. Entre elas, as cidades mais importantes no polo 

industrial e de serviços são São José e Taubaté, as quais apresentam maior número de habitantes e os maiores 

PIBs da região. Com o propósito de passar na região central das cidades propostas, o traçado da linha inicia-se na 

linha de transmissão de energia da cidade de Jacareí, no bairro Jardim Maria Amélia, próximo ao centro da 

cidade, atravessando mais 12 bairros. Entrando em SJC, o traçado permanece na linha de transmissão até o bairro 

Vila Tatetuba, onde passa a seguir o traçado da Rod. Pres. Dutra (BR-116) até entrar no subdistrito Eugênio de 

Melo pela Est. Velha Rio São Paulo (SP-062), chegando no bairro Galo Branco, onde começa a seguir a linha 

férrea até o limite de Taubaté com Pindamonhangaba. 

Conclusão:  

A RMVPLN apresenta grande fluxo diário de pessoas entre suas cidades, por conta do polo industrial e de 

serviço existentes na região. Esse movimento pendular tem sobrecarregado as rodovias, ocasionando 

engarrafamentos constantes, acidentes recorrentes e poluição do meio ambiente. Uma solução viável para esse 

problema seria a implantação de um meio alternativo às rodovias, como o VLT, que apresenta como 

características fundamentais a requalificação urbana que proporciona às cidades com sua implantação, a função 

intermodal, além de ser um veículo limpo e seguro, proporcionando uma ligação entre os principais polos 

industriais e de serviços. 
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Introdução:  

O Loteamento Taubateguassu está localizado entre a Linha ferroviária e a Rodovia Presidente Dutra, em 

Taubaté, circundados pelos bairros Parque Urupês, Jardim Ana Rosa, Jardim Gurilândia e Água Quente, nos 

limites do município fazendo divisa com as cidades de Pindamonhangaba e Tremembé. Identificado na Zona 

de Adensamento Preferencial – Z3 do Plano Diretor Municipal. Existe uma gleba formando um grande vazio 

urbano, a qual será a área de estudo para análise, síntese e no fina uma proposta de projeto de loteamento. O 

bairro está à 3,7Km da praça Dom Epaminondas, marco zero do município. 

Metodologia:  

O embasamento teórico deste trabalho foi obtido por meio de pesquisas e visitas técnicas. Para ilustrar as 

experiências vividas, os casos e resultados obtidos, serão demonstrados através das leituras de campo, 

registros fotográficos, levantamento de dados, pesquisas com a comunidade local e dados onde existia a 

informação pertinente à abordagem do trabalho. 

Resultado:  

As pesquisas físicas e teóricas resultaram na criação de um loteamento que executa uma crítica aos traçados 

ortogonais e padronizados, fortemente existentes na malha urbana do município de Taubaté. As quadras 

elaboradas apresentam características particulares frente a sua localização na malha urbana, visando o 

aproveitamento das curvas de nível do terreno. Possui um caráter orgânico e dinâmico, promovendo 

integração direta com a vegetação, fortemente presente na paisagem da construção do loteamento. 

Conclusão:  

Apesar do desenho diferenciado apresentado na malha urbana concebida, foi observado um baixo índice de 

ocupação no loteamento, de 43 habitantes por hectare. Portanto, o projeto elaborado não se apresenta como 

uma opção economicamente viável, já que a baixa taxa ocupacional demonstra um número de lotes em uma 

área consideravelmente extensa. Uma solução considerável seria a possibilidade da Área de Preservação 

Ambiental (APP) poder ser considerada frente a porcentagem de Área Verde necessária no loteamento, 

segundo o Plano Diretor do Município de Taubaté. A gleba teria então maior potencial de criação de lotes, e 

consequentemente diminuição do valor dos mesmos. 

Referências:  
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Introdução:  

O foco desta pesquisa é o fato da empresa, onde a mesma foi conduzida, se inserir em constantemente buscar 

melhorias nos processos de usinagem com o auxílio da metodologia Seis Sigma e de outras ferramentas que 

serão abordadas no decorrer do presente trabalho. Aplicando a metodologia DMAIC e outras ferramentas 

estatísticas provenientes do 6 sigma, empresas, como esta aqui estudada, ganharam destaques em níveis mundiais 

pelo seu sucesso em conseguir reduzir a complexidade de seus processos e melhorar a qualidade de seus produtos 

recebidos pelos seus clientes, tanto interno como externo. Tanto a redução da complexidade do processo como a 

melhoria da qualidade, impactam diretamente em significativos ganhos de produção e no aumento da 

lucratividade da empresa. O presente trabalho teve foco no setor de fabricação por usinagem. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa foi a exploratória quantitativa, onde foram coletados dados 

numéricos por meio de consulta aos documentos dos setores de Engenharia Produção durante o ano de 2018, 

compreendendo os meses de Janeiro a Junho. Esses dados foram coletados para avaliação do nível sigma do 

processo. Segundo Gil (1999), a pesquisa exploratória tem como objeto principal desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores. Também foram necessárias reuniões de brainstorming com diversos setores da empresa, 

afim de reunir as melhores ideias de possíveis causas de problemas levantados na etapa de análise e, 

consequentemente, definir os planos de ação. Assim, ao final da coleta de dados, eles foram tratados por meio da 

aplicação das 5 etapas do método DMAIC, no intuito de gerar conclusões sobre o problema em estudo. 

Resultado:  

Gerados os gráficos de análise, foi idealizado um plano das ações de melhorias, sendo que, após a implantação 

das mesmas, se pôde observar que a quantidade de motores refugados na estação 20, onde havia a maior 

concentração de perdas na linha, mantendo-se o mesmo modo de rastreamento do levantamento anterior, restou 

evidenciado que as ações realizadas puderam suprimir o problema de forma significativa. Também foram 

levantados os ganhos em relação aos custos com as perdas, onde foi atendida a premissa definida de que qualquer 

ganho com a redução de refugos já seria de grande valia devido ao alto custo dos motores refugados no processo. 

Conclusão:  

Além da simples aplicação do DMAIC, o autor pode conduzir neste trabalho um tratamento científico com a 

finalidade de praticar mais um aprendizado, que foi o de adquirir a capacidade de observação de ocorrências não 

facilmente detectáveis no dia a dia de um profissional de indústria. Os caminhos seguidos para a aplicação da 

ferramenta e os resultados obtidos foram muito valiosos para o autor e para a empresa em que trabalha. O 

procedimento não apresentou dificuldades ao ser aplicado, apenas exigindo muito trabalho e disciplina para 

seguir todas as fases da metolodogia. 

Referências:  
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Introdução:  

Controle interno representa um conjunto de métodos e procedimentos que tem por finalidade: proteger o 

patrimônio da empresa de eventuais fraudes, produzir dados contábeis confiáveis e auxiliar a gestão na 

condução dos negócios. É utilizado dentro das organizações como uma ferramenta que garante a 

confiabilidade das informações. Segundo Nakagawa (apud CARVALHO, 2010), o principal objetivo do 

controle interno “[...] é a salvaguarda dos interesses da empresa, objetivando proteger o patrimônio contra 

quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou irregularidades”. No atual cenário com as frequentes 

descobertas de irregularidades nas demonstrações contábeis, faz-se cada vez mais necessário para as 

empresas que as informações apresentadas reflitam a realidade dos fatos, pois com o respaldo desses dados o 

corpo de acionistas e diretores poderão utilizá-las como auxílio nas tomadas de decisões.  

Metodologia:  

O propósito deste estudo é contribuir para o entendimento da relevância do Controle Interno dentro das 

organizações sendo utilizado como uma ferramenta que garante a confiabilidade das informações contábeis. 

Para a elaboração do presente trabalho foi realizada pesquisa básica, descritiva e qualitativa. Para coleta de 

dados foi utilizada pesquisa bibliográfica e documental. Após coleta de dados foi realizada devida análise e 

conclusão. 

Resultado:  

A falta de conhecimento dos gestores sobre os controles internos e a sua importância prejudicam muitas 

empresas. Uma empresa que não possui um sistema de controle interno ou possui um sistema mal 

implantado não consegue proteger o seu patrimônio de eventuais fraudes, produzir dados contábeis 

confiáveis e auxiliar a gestão na condução dos negócios. A falência da Enron, é um dos casos mais famosos 

de fraudes contábeis que gerou prejuízos bilionários e fez com que países como os EUA tomassem ações 

concretas. Dentre elas, estava a criação de um mecanismo que transmitisse confiança e assegurasse a 

responsabilidade corporativa das organizações com seus investidores e acionistas. Ou seja, uma espécie de 

controle interno acurado que fornecesse informações fidedignas.  

Conclusão:  

Em virtude do que foi mencionado percebe-se que a utilização do controle interno se tornou imprescindível 

para as organizações. Verificou-se que os gestores devem buscar conhecer mais a fundo sobre essa 

importante ferramenta e se esmerar para que seja implantada como um método claro e eficaz tanto para os 

clientes internos quanto para os externos, no intuito de evitar erros, fraudes e ineficiências nas 

demonstrações contábeis, salvaguardar o patrimônio da empresa e garantir a confiabilidade dos dados. 

Referências:  
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Introdução:  

Atualmente no Brasil 52,5% da população adulta está acima do peso e, dessa parcela, 17,9% são portadores de 

obesidade, o que pode afetar o tórax e o diafragma, determinando alterações na função respiratória mesmo 

quando os pulmões se apresentam dentro da normalidade, devido ao aumento do esforço respiratório. No Brasil 

os sedentários são 26,3% da população geral, sendo o maior percentual entre os homens (29,5%) e o menor entre 

as mulheres (23,5%). A força dos músculos respiratórios pode ser avaliada por meio de medidas estáticas, como 

as pressões respiratórias máximas. As medidas de Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória 

Máxima (PEmáx) podem ser utilizadas para quantificar a força dos músculos respiratórios de indivíduos de 

diferentes idades, em pacientes com distúrbios de diferentes origens. O objetivo foi avaliar a força respiratória de 

indivíduos sedentários portadores de obesidade grau II e eutróficos, comparando resultados obtidos nos dois 

grupos. 

Metodologia:  

Foram selecionados 87 indivíduos sedentários sendo 45 indivíduos classificados como portadores de obesidade 

grau II e 42 indivíduos de peso normal. Os voluntários de peso normal foram selecionados na clínica de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté. Já os voluntários obesos pertencem ao grupo de pacientes assistidos na 

Clínica Vida Vale, que passaram por acompanhamento multiprofissional em processo para cirurgia bariátrica 

pela equipe EMAD. As medidas das Pressões Respiratórias Máximas realizaram-se com os voluntários sentados, 

com o tronco em ângulo de 90º em relação ao quadril e os pés no chão, utilizando clipe nasal e mantendo um 

bocal entre os lábios firmemente. Para iniciar o procedimento, foi realizada uma manobra para aprendizado dos 

indivíduos. A avaliação foi considerada completa quando o voluntário realizou três medidas aceitáveis, dentre 

essas, um número mínimo de duas reprodutíveis. Foram consideradas aceitáveis manobras sem vazamento de ar 

e com sustentação da pressão por pelo menos um segundo e reprodutíveis as medidas com variação igual ou 

superior a 10% do maior valor. Houve um intervalo de um minuto entre as medidas e o maior valor entre as 

manobras reprodutíveis foi selecionado para a análise. Os resultados foram anotados na ficha registro de cada 

voluntário. Os procedimentos da avaliação pressórica não levam riscos à saúde dos voluntários.  

Resultado:  

Em relação ao grupo de portadores de obesidade grau II, os valores médios para PEmáx encontrados foram 

significativamente inferiores aos valores preditos. Na amostra 61,1% (30 voluntários) dos participantes 

ultrapassaram os valores preditos para a PImáx. Já a PEmáx apenas 4,7%, (2 voluntários) conseguiram alcançar o 

valor predito. Quanto ao grupo de eutróficos, os valores médios para PImáx e PEmáx encontrados foram 

significativamente inferiores aos valores preditos. Na amostra apenas 25%dos voluntários atingiram a PImáx. Já 

a PEmáx nenhum participante conseguiu alcançar o valor predito.  

Conclusão:  

Podemos observar que pessoas portadoras de obesidade grau II apresentam valores maiores de PImáx, porém os 

valores de PEmáx no grupos de portadores de obesidade grau II, foram menores que os atingidos pelos eutróficos 

e menores que os valores preditos, o que se justifica pela acúmulo de gordura na região abdominal que prejudica 

a mecânica dos músculos expiratórios. Já os resultados colhidos com os voluntários eutróficos apontam que o 

sedentarismo pode ser mais prejudicial que o aumento de peso para as pressões respiratórias.  

Referências:  
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Saad Jr.R, Stirbulov R, Fabri RMA, Lima CAC. Evaluation of pulmonary function in class I and II obesity. J 

Bras Pneum; 2004; 30:508-14. 

  



 

237 

 

DEPRESSÃO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA NA 

ÁREA DA PSICOLOGIA  

ENIC201828338 

 
PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA  

Orientador(a): ADRIANA LEONIDAS DE OLIVEIRA  

 

Introdução:  

A presente pesquisa aborda a depressão e as doenças cardiovasculares no campo da Psicologia. A depressão 

tem como características modificações no humor, aspectos cognitivos, comportamentais e somáticos, 

podendo estar associada a condições psicopatológicas ou médicas (FRÁGUAS JÚNIOR; FIGUEIRÓ, 

2000). Sabendo-se do papel das emoções e sua relação com a mente e o corpo, há diversos estudos que 

afirmam que elas se encontram presentes no desenvolvimento das doenças, podendo ser causa ou 

consequência da enfermidade, dessa forma, muitas pesquisas buscam relacionar os sintomas de doenças 

cardíacas com alterações emocionais. A pesquisa tem como objetivo identificar como a depressão e as 

doenças cardiovasculares se relacionam e interferem na vida dos pacientes. 

Metodologia:  

Foi utilizado o método de revisão integrativa de literatura e realizado um levantamento de dados de fontes 

secundárias por meio de levantamento bibliográfico nos meios eletrônicos SCIELO (The Scientific Eletronic 

Library Online), LILACS (Latin American and Caribbean Health Science Literature) e PEPSIC (Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia) sem delimitação de ano de publicação. Como critério de pesquisa, foi definido os 

descritores de busca “Depressão” e “Cardiovascular”, e se o título dos artigos apresenta relação com o 

objetivo do estudo, de relacionar depressão e doença cardiovascular. Os dados foram organizados e 

sumarizados em um banco de dados com as seguintes informações: título do artigo, autores, ano, área de 

conhecimento, tipo de pesquisa, objetivo, população/amostra, instrumentos e principais resultados. Depois, 

foi analisado se os artigos encontrados possibilitam a identificação das formas de manifestação e 

desenvolvimento da depressão no quadro cardíaco, das formas de tratamento da depressão e como ela pode 

prejudicar ou impactar na adesão ao tratamento da doença cardiovascular. Por meio das informações obtidas 

realizou-se uma discussão sobre os principais resultados, com avaliação crítica e comparação entre os dados 

obtidos. 

Resultado:  

Foram analisados 33 trabalhos e os resultados revelaram que a depressão e as doenças cardiovasculares são 

fatores debilitantes e de maior prevalência que diminuem o bem-estar geral do sujeito, podendo ocasionar a 

morte. A população que mais é acometida pelas duas doenças é do sexo feminino, idosos, com baixa fonte 

de renda escolaridade. Os estudos indicaram que a maioria dos sujeitos possuem hipertensão arterial e 

depressão leve e identificaram também que ocorrem mudanças na vida diária devido à perda de autonomia, 

principalmente nos quadros mais graves (NEVES et al., 2013).  

Conclusão:  

Pode-se concluir que a depressão e doenças cardiovasculares estão associadas, possuindo etiologias e 

comorbidades em comum como alterações no sistema nervoso e cardíaco. Verificou-se também que 

pacientes com doenças cardiovasculares, são mais propensos a ter depressão, sendo o diagnóstico 

confirmado geralmente em um terço dessa população (PAZ-FILHO et al., 2010). A comparação e 

verificação dos estudos, possibilitou identificar um baixo índice de publicação sobre o tema na área da 

psicologia, indicando a necessidade de mais estudos. 
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Introdução:  

O envelhecimento é um processo involuntário e inevitável que provoca perda estrutural e funcional 

progressiva no organismo, como deteriorações da capacidade funcional, perda da massa muscular decorrente 

principalmente da sarcopenia, perda da massa óssea e da produção hormonal, lentidão no tempo de reação, 

os quais são fatores de risco que levam a perda de autonomia e aumento nos riscos de queda. O Pilates é um 

método de exercício físico programado para condicionar e relacionar o corpo e a mente, através de seis 

princípios básicos: respiração, concentração, precisão, fluidez, centro e controle. Segundo diversos autores, 

tal método acarreta benefícios como o aumento da densidade mineral óssea, mudanças positivas na 

composição corporal, melhoria da força e resistência muscular, coordenação, equilíbrio, flexibilidade e 

consequentemente melhora na qualidade de vida. O objetivo do estudo foi analisar a qualidade de vida dos 

idosos praticantes do método pilates, através do questionário WHOQOL-BREF.  

Metodologia:  

O presente estudo foi do tipo observacional, de corte transversal, tendo sido aprovado pelo Comitê de ética e 

Pesquisa com CAAE nº 74145717.0.0000.5431. Foram entrevistados 15 indivíduos de ambos os sexos que 

participavam do grupo de exercícios do método pilates na clínica-escola de Fisioterapia da Escola Superior 

de Cruzeiro. A análise dos dados foi realizada através do cálculo de percentual para avaliar as variáveis e a 

construção das tabelas, utilizando o programa Microsoft Excell versão 2010.  

Resultado:  

De forma sumarizada, pode-se observar que os resultados obtidos foram melhora das médias dos escores de 

qualidade de vida nos praticantes de Pilates após 10 sessões de exercícios. A maioria dos idosos afirmou que 

a pratica melhorou a sua qualidade de vida.  

Conclusão:  

: Dessa forma, podemos concluir que o método Pilates influencia na melhora da Qualidade de Vida dos seus 

praticantes. Acredita-se que estudos desta natureza possam vir a contribuir com a construção do 

conhecimento na área da saúde, aumentando as informações sobre os exercícios do método pilates em 

relação à qualidade de vida na população idosa.  

Referências:  
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Introdução:  

Diante dos problemas educacionais e da ânsia docente por uma educação de qualidade, que transforme o 

aluno em um cidadão autônomo e crítico, o presente trabalho objetivou investigar os fundamentos da 

Educação Matemática Crítica (EMC), bem como as concepções de Educação Crítica (EC), para, assim, 

estabelecer comparações e reflexões de forma a contribuir para a formação docente. Este estudo faz parte de 

uma pesquisa de iniciação científica realizada no Instituto Federal de São Paulo – campus de Campos do 

Jordão, cujo título é “A Educação Matemática Crítica e os caminhos pedagógicos da Educação Financeira 

em materiais didáticos do ensino médio”.  

Metodologia:  

Para a presente etapa da pesquisa, foi utilizada metodologia da pesquisa exploratória e bibliográfica nas 

bases de dados da ScientificElectronic Library (SCiELO), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), além de 

publicações acadêmicas impressas que denotam credibilidade. Na base de pesquisa da SCielo, foram 

levantados dez artigos acadêmicos por ordem de relevância. Nosso objetivo, nessa etapa, era encontrar as 

origens e concepções da Educação Matemática Crítica. Dessa forma, após a leitura dos resumos destes 

artigos pesquisados, foram utilizados e citados cinco artigos nesta fase da pesquisa. Seguindo a mesma linha 

de pesquisa usada na base de dados SCiELO, por ordem de relevância, também foram lidos dez artigos 

acadêmicos, dentre os quais três deles também estavam presentes na base SCielo. No levantamento da 

literatura na base de dados BDTD, foram encontradas três dissertações e duas teses, sendo utilizados os 05 

trabalhos nesta fase. Concomitantemente às leituras, eram realizadas discussões e reflexões, estabelecendo 

relações com a prática do professor de matemática.  

Resultado:  

Como resultados, compreendemos que o movimento da EMC surgiu nas décadas de 1970-1980, tendo a 

Pedagogia Crítica de Freire como grande fonte de inspiração (AMARAL, 2012). O precursor dessa nova 

vertente em matemática foi o pesquisador Skovsmose, que tinha como objetivo promover uma discussão 

política, democrática e tecnológica dentro da sala de aula de matemática. A ideia básica era o 

desenvolvimento sociopolítico (SKOVSMOSE, 1994, 2004; GUTSTEIN, 2006), no qual a aprendizagem é 

um ato de conscientização. Skovsmose (2014) concebe a EMC como a possibilidade de associar as 

demandas éticas da vida social e as ações em que se utilizam a matemática como fundamento para decisões 

que afetam as relações cotidianas. Nesse sentido, ele acaba por apontar grandes falhas da educação 

tradicional, vista como forma de reprodução de um sistema de desigualdades. O sujeito, na educação tida 

como tradicional, passaria, segundo o autor, por uma espécie de submissão consentida. 

Conclusão:  

Concluímos que as origens da EMC estão relacionadas às teorias críticas da educação e à escola de 

Frankfurt. Em relação às concepções da EMC, elas apontam para uma possibilidade de associar questões 

sociais e políticas ao ensino da matemática, ao compromisso que o ensino de Matemática deve ter com a 

democracia. Neste sentido, é possível perceber a importância de uma formação crítica nos cursos de 

licenciatura, em especial a em matemática, a fim de que as bases do ensino sejam realmente transformadas. 

Segundo Civiero (2016), a maioria dos professores aproxima-se das perspectivas da EMC somente na pós-

graduação.  
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo propor a criação de um Auditório para apresentações artísticas localizada 

na cidade de Taubaté – SP para suportar a demanda da região, tais como música, dança, teatro, óperas, entre 

outros; e servir como um espaço para uso geral, sendo através de palestras, conferências, estúdio, aulas, etc.; 

com o intuito de valorizar a arte regional e nacional e com isso trazendo atividades de cunho artísticos para 

servir como meio de aprendizado, levando aulas e eventos para a população. 

Metodologia:  

As metodologias em questão no processo de realização do trabalho são as seguintes: a pesquisa qualitativa, 

pela percepção e analise entre a realidade e o sujeito, através de percepções, sentimentos, entre outros; a 

pesquisa descritiva, a fim de tornar conhecido a relação entre as variáveis, para descrever as necessidades e 

situações; a pesquisa aplicada para obter o conhecimento necessário para a resolução dos problemas; a 

pesquisa exploratória para a realização dos levantamentos de dados e bibliográficos; a pesquisa 

bibliográfica, pois o trabalho é realizado a partir de materiais já existentes em levantamentos prévios, em 

livros, internet, documentos, periódicos, etc.; o levantamento, com o objetivo de analisar a área e os 

acontecimentos e o estudo de caso, para se obter propriedade sobre o tema, projeto e detalhamentos. 

Resultado:  

O objetivo geral deste trabalho é levar à população do município de Taubaté, Vale do Paraíba e região um 

espaço que possam ser realizadas aulas, gravações, atividades gerais, palestras, conferências e 

principalmente apresentações artísticas, sejam elas de música, teatro, ópera, entre outros; suprindo a 

necessidade local de um espaço próprio, de fácil acesso e de disponibilidade social e econômica para todas 

as classes. 

Conclusão:  

O Auditório Adoniran Barbosa, após estudos e pesquisas realizados, foi observado que a proposta é de 

grande importância para o crescimento cultural e artístico na região onde será implantado, Taubaté – SP. A 

escolha do terreno de intervenção se dá pela facilidade de acesso e localização na cidade, possuindo 

transporte público para moradores do município e região. A necessidade de um edifício desse porte com a 

infraestrutura necessária é evidente, sendo assim a proposta traz a cultura e arte, para a população.  
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Introdução:  

Incêndios são ocorrências de fogo não controladas e podem causar a morte à seres vivos, seja por inalação 

de gases ou por queimaduras, ou também gerar problemas ambientais no local afetado. As técnicas do 

processamento de imagem são extremamente úteis nesse campo, por exemplo, o monitoramento por satélite 

que tem a detecção de queimadas como objetivo, contudo, um problema deste método é que a qualidade da 

imagem capturada é baixa e por isso o incêndio só é detectado quando já se alastrou (V. VIPIN, 2012). O 

projeto proposto por este trabalho trata-se do desenvolvimento de um software que, através da detecção de 

imagens por câmeras ou por banco de dados, consiga detectar fogo com uma baixa taxa de alarmes falsos e 

alta confiabilidade. O dispositivo irá capturar a imagem e realizar uma série de regras, assim detectando as 

regiões mais luminosas das imagens e separando-as do resto das mesmas.  

Metodologia:  

As ferramentas de processamento de imagens do MATLAB fornecem uma gama de algoritmos e aplicativos 

que servem de referência para análise, visualização e desenvolvimento de outros algoritmos. É possível 

realizar segmentação de imagens, melhoria de imagens, redução de ruído, transformações geométricas, 

registro de imagens e processamento de imagens 3D. O MATLAB representa cores em valores RGB, direta 

ou indiretamente, porém, é possível converter a imagem para outro espaço de cor. Os variados espaços de 

cores existem pois apresenta informação de uma maneira que torna certos cálculos mais convenientes ou 

porque possuem um modo de identificar cores que é mais intuitivo, o espaço de cor YCbCr, por exemplo, é 

amplamente utilizado em análise digital de vídeos. Neste formato, a luminância é armazenada como o 

componente Y, e as crominâncias como as componentes Cb e Cr. Estas crominâncias são, respectivamente, 

o valor de diferença entre o componente azul e vermelho e uma referência. O algoritmo deve receber a 

imagem em formato RGB e transformá-lo para o formato YCbCr, para manipular a região de interesse com 

maior componente de luminância, assim detectando a presença de fogo e separando-o do resto da imagem. 

Após essa separação, serão aplicadas regras aplicadas em trabalhos citados para verificar a eficácia e 

funcionamento, para através dos testes analisarmos se é necessária alguma implementação na regra e se ela é 

utilizável. Serão usadas diversas imagens para testes com diferentes quantidades de pixels de focos de calor 

para testes, o algoritmo deve ser capaz de identificar uma quantidade mínima e máxima de fogo em uma 

imagem e estes valores devem ser quantificados. A análise de desempenho será realizada analisando 

resultados positivos e negativos e outros detalhes já constatados em outros trabalhos realizados.  

Resultado:  

O método escolhido para realizar o procedimento proposto pelo projeto foi o de converter a imagem do 

espaço de cor RGB para o espaço de cor YCbCr e, após a conversão, realizar diversas regras definidas para 

identificar o fogo na imagem. Isso se deve ao fato de ser utilizada menor capacidade de processamento. A 

primeira regra a ser definida foi a de definir um limiar para os níveis de cinza das regiões das imagens que 

possuem fogo, devido ao brilho e tonalidade, o fogo segue sempre um padrão, estando acima de um limite 

definido após análise de histograma de imagens binarizadas. A segunda regra foi deduzida após a análise 

dos histogramas das componentes do espaço YCbCr. Um intervalo para cada canal foi definido com base 

nas imagens utilizadas como teste para a determinação destes valores. O resultado foi satisfatório, sendo as 

regiões com fogo claramente identificadas.  

Conclusão:  

A implementação das duas regras definidas se mostrou eficaz na detecção de fogo em imagens. A definição 

de um limiar médio e a de um intervalo para cada canal do espaço YCbCr foram suficientes para detectar os 

incêndios com uma boa taxa de confiabilidade. 
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Introdução:  

São diversos os motivos e as causas que levam uma mãe a abandonar seu próprio filho, uma análise do tema 

no transcurso da história indica como causa principal os problemas socioeconômicos. O presente trabalho 

trata-se de relacionar a questão do abandono e qual a consequência jurídica a ser aplicada com base no art. 

133 do Código Penal Brasileiro. Parece ser chocante, mas o Brasil é o sétimo país com maior taxa de 

abandono em toda a América Latina, falta de informação e conhecimento sobre o assunto justificam a 

necessidade e importância dessa pesquisa, cujos resultados condizem com a preocupação e segurança do 

incapaz abandonado. 

Metodologia:  

A problemática apresentada é resultado de pesquisas feitas pelos integrantes do grupo. A primeira etapa foi 

caracterizada por uma breve discussão em busca da delimitação e do aprofundamento do tema a ser 

pesquisado e desenvolvido neste artigo científico. Em seguida foram realizadas pesquisas individuais e 

análises em grupo com reuniões no Campus da Faculdade. Fizemos o estudo do material pesquisado com o 

propósito de chegarmos ao resumo científico e a produção escrita do artigo. Iniciamos a parte teórica com a 

leitura de alguns artigos feitos por universitários, reportagens, artigos de revistas, sites especializados e 

doutrinas envolvendo a área penal. O grupo também fez contato com os profissionais do Conselho Tutelar 

na intenção de buscar respostas para a problemática, no intuito de conhecer de forma profunda a questão do 

abandono, porém essas informações são sigilosas e não podem ser abertas ao público. 

Resultado:  

O abandono é fruto de uma situação de desespero da mãe causado por um trauma passado e por falta do 

apoio familiar. Quando a mulher engravida em circunstâncias de pobreza e problemas sociais graves ela não 

aceita a gravidez e decide abandonar. É preciso que as pessoas se conscientizem sobre o problema, pois o 

mesmo existe e está crescendo cada vez mais. A cada mãe que pratica o abandono ao incapaz, responde pela 

pena, detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, conforme está explícito no art. 133 do Código Penal 

Brasileiro.  

Conclusão:  

Conclui-se então que para tentar resolver a causa do abandono, o Estado deveria tomar providências por 

meio do Ministério de Educação e Cultura inserindo “Projetos Culturais e Sociais”, ou temas propícios 

baseados em casos reais dentro das escolas e institutos de ensino, e ao mesmo tempo fazer prevalecer às 

normas legislativas como o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069/90, evitando assim que a mãe 

não chegue ao ponto de abandonar e não responda por crime de abandono ao incapaz. 
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Introdução:  

A população idosa vem aumentando acentualmente, e na maioria das vezes, não é reconhecida pela 

sociedade, até mesmo pela sua família, sendo vítimas de um relacionamento social impregnado de 

preconceitos. Atualmente o descaso e o desprezo os excluem da sociedade, que os julga improdutivos. O 

envelhecimento é um processo fisiológico e não está necessariamente ligado à idade cronológica. Esta faixa 

etária no país cresce a cada dia e com as dificuldades e as necessidades de adequar soluções eficientes, junto 

aos órgãos públicos, com o objetivo de tornar digna a vida dos idosos. Uma velhice tranquila é a somatória 

de tudo que beneficia o organismo, como por exemplo exercícios físicos, alimentação saudável, espaço para 

lazer e bom relacionamento familiar. Ao contrário do que se pensa, os idosos podem e devem manter uma 

vida ativa. Sendo assim o projeto proposto se integra as necessidades do cotidiano.  

Metodologia:  

Como parte da metodologia adotada para análise, diagnóstico, e solução dos problemas levantados, podemos 

levar em consideração a vivência diária no município, reconhecendo suas particularidades, potenciais, e a 

convivência dos moradores. Numa sequência adotou-se as seguintes etapas: escolha da área, estudo de 

viabilidade técnica, estudos de caso, visita técnica, definição do programa de necessidades, plano de massa, 

pré dimensionamento e elaboração de projeto. Posteriormente foi realizado um levantamento de viabilidade 

dos seguintes itens: Itens como acessibilidade, circulação e dimensões mínimas foram determinantes para o 

desenvolvimento do programa. Para isso o dimensionamento mínimo dos ambientes , foram utilizados o 

Código Sanitário do Estado de São Paulo, a NBR 9050.  

Resultado:  

De acordo com o estudo da escolha da área foi possível perceber que o local possui toda infraestrutura 

adequada para o publico alvo, localiza-se na rua Umberto Passareli, no bairro independência, número 52. As 

principais vias de acesso são: avenida Bandeirantes e avenida Independência. De acordo com a viabilidade 

técnica o terreno está inserido numa área onde para residências a taxa de ocupação é de 70% e coeficiente de 

4,0 e para comércio a taxa de ocupação também é de 70% com coeficiente de 4,0 e Permeabilidade de 15% - 

Básico 2,0/ Mínimo 0,25. Através do estudo de caso e visita técnica foi possível compreender melhor o 

funcionamento de uma habitação para idosos. O programa de necessidades foi criado de acordo com as 

necessidades e conforto que uma pessoa de terceira idade carece. O plano de massa foi criado através de 

orientação solar e de ventos predominantes. 

Conclusão:  

De acordo com as informações coletadas para este trabalho, pode-se adquirir conhecimento, abordando 

requisitos necessários e atividades que envolvem um idoso, auxiliando na elaboração de uma proposta de 

planejamento arquitetônico, que visa à conscientização ambiental, com o intuito de melhorar a vida e a 

interação do idoso na sociedade, promovendo bem estar. Assim, o local possui toda a infra-estrutura 

necessária para a perfeita implantação da proposta de projeto. 
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Introdução:  

Devido à insatisfação com a imagem corporal, aumenta a procura por tratamentos estéticos1. A adiposidade 

localizada caracteriza-se pelo acúmulo de células gordurosas em partes específicas do corpo. Esse excesso é 

resultado de um desequilíbrio entre consumo e demanda energética em alguma fase de vida do indivíduo em que 

há dificuldade de manter os limites de gordura nos níveis desejados2. A eletrolipólise é uma técnica destinada ao 

tratamento das adiposidades e acúmulo de ácidos graxos localizados que através de eletrodos ligados a corrente 

de baixa frequência, atua diretamente nos níveis dos adipócitos e dos lipídios acumulados, produzindo sua 

destruição e favorecendo sua posterior eliminação. A frequência de aplicação oscila entre 5 Hz e 50 Hz, sendo 

que a frequência de 25 Hz é mais eficaz para tratar alterações circulatórias e congestivas4. O objetivo desta 

pesquisa foi verificar os efeitos da eletrolipólise na adiposidade abdominal, por meio de medidas de 

circunferência. 

Metodologia:  

O estudo foi realizado no departamento de medicina, na Universidade de Taubaté, no período de 19 de abril a 07 

de junho de 2018, onde a voluntária de 27 anos foi submetida a sete sessões de eletrolipólise com eletrodos. 

Utilizou-se o aparelho stimulus-R da marca HTM, com frequência de pulso de 25 Hz, largura de pulso de 400us 

e intensidade ajustada de acordo com a sensibilidade e tolerância da cliente e aumentada quantas vezes fossem 

necessárias para evitar efeito de acomodação. A estimulação foi realizada na região de abdômen com a voluntária 

em decúbito dorsal. Após a assepsia da região com álcool 70%, foram colocados os eletrodos. Para a aplicação 

da corrente se utilizou 14 eletrodos sobre a superfície subcutânea (modo transcutâneo), sendo 5 pares na região 

infra umbilical e 2 pares na região supra umbilical. Cada aplicação teve duração de 50 minutos, com frequência 

de 1 vez na semana. 

Resultado:  

A voluntária foi avaliada quanto ao IMC e medidas de circunferência antropométricas. As imagens foram 

captadas em sala, a participante manteve o local de avaliação desnudo, na posição anatômica, com a câmera 

posicionada a 1,2 metros de distância da região avaliada, com ponto de referência sobre a cicatriz umbilical. 

Posteriormente, foi captada a imagem da região abdominal (figura 1). Após, foi realizada a intervenção 

terapêutica de acordo com o grupo que a voluntaria foi designada e, imediatamente realizada outra captura de 

imagem (figura 2). 

Conclusão:  

A eletrolipólise não produziu redução de IMC, mas contribui para uma pequena redução de medidas na região 

infra umbilical dois centímetros, e melhora significativa da qualidade e do aspecto da pele. O ligeiro aumento de 

temperatura que se instala no local, contribui, em parte, para a instalação de uma vasodilatação, pois a corrente 

atua com estímulo direto nas inervações, promovendo uma ativação da microcirculação. Entretanto, acreditamos 

que mais estudos devem ser realizados para avaliar o grau de influência da alimentação balanceada e/ou 

exercícios físicos juntamente com o tratamento da eletrolipólise, para que possamos alcançar melhores 

resultados.  

Referências:  

1 Tacani PM, Machado AFP, Souza DAAS, Tacani RE. Efeito da massagem clássica estética em adiposidades 

localizadas: estudo piloto. Fisioterapia de USCS. 2 Machado AFP. The effect of a cryotherapy gel in localized 

adiposity in Young women. J. Health Sci. 2012;30(1):74-8 3 Gironet N, Baulieu F, Giraudeau B, Machet L, 

Toledano C, Tiguemounine J, Lorette G, Vaillant L. Lymphedema of the limb: predictors of efficacy of 

combined physical therapy. Ann Dermatol Venereol. 2004;131(8-9):775-9. http://dx.doi.org/10.1016/S0151- 

9638(04)93759-3 4 Assumpção AC, Souza A, Máximo I, Cardoso MC, Borges FS. Eletrolipólise 

(eletrolipoforese). In: Borges SF. Modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São Paulo: Phorte; 2006. p. 

217-25. 

  



 

248 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS GERADOS PELA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA  

ENIC201854912 

 
ANA CLARA DE AZEVEDO SCOMBATI LETICIA MARIA ROMÃO VIEIRA ALINE FINOTI MISQUITA THAYS 

BRITO SILVA  

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO  

 

Introdução:  

O Programa Rede Cegonha (PRC) foi criado em 2011 pelo Governo Federal com a finalidade de garantir um 

atendimento humanizado e de qualidade a todas as mulheres gestantes e puérperas, garantindo a organização 

de uma rede segura e acessível de cuidados materno-infantil na Atenção Básica. O Programa busca oferecer 

assistência integral à família em todas as fases da gestação, desde o momento do planejamento familiar e 

confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida da criança, oferecendo ampliação dos serviços 

de pré-natal objetivando a criação de vínculo com a rede de saúde, acolhimento e resolutividade. É 

estruturado a partir de quatro componentes: (1) pré-natal; (2) parto e nascimento; (3) puerpério; (4) atenção 

integral à saúde da criança, tendo em vista os princípios de integralidade e universalidade nos serviços. Este 

estudo objetivou analisar os resultados gerados pela implantação do PRC. 

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da Saúde e artigos científicos que estivessem disponíveis gratuitamente na base de dados Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de 2013 a 2018 em Língua Portuguesa utilizando 

o termo “Rede Cegonha”. A investigação foi realizada no mês de julho de 2018, durante a disciplina de 

Saúde Coletiva. No total foram encontrados nove artigos relacionados a temática, dos quais foram 

selecionados apenas quatro que se correlacionavam com os resultados da implantação do programa. 

Resultado:  

O Programa Rede Cegonha foi instituído há sete anos pelo Ministério da Saúde tendo como objetivo, entre 

outras coisas, a garantia de um atendimento de qualidade às gestantes e crianças de até dois anos de idade, 

visando principalmente a redução das taxas de mortalidade materno-fetal no país. Durante os anos de 

implantação do Programa, foram evidenciadas diversas dificuldades e lacunas na rede de atenção à gestante, 

como o financiamento insuficiente, falhas na gestão e a fragmentação dos serviços de saúde, entre outros. 

Contudo, apesar de enfrentar grandes dificuldades de implantação, o Programa Rede Cegonha, nos 

municípios em que já foi implementado, gerou indicadores de resposta adequada frente aos usuários, 

possibilitando ampliação dos recursos principalmente de pré-natal às gestantes, obtendo melhores resultados 

do que o Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) e a Unidade Básica de Saúde (UBS). 

Conclusão:  

Apesar de ser um Programa relativamente novo, a implementação da Rede Cegonha aos Programas do 

Ministério da Saúde evidenciou a necessidade da discussão acerca da saúde da mulher gestante e puérpera 

frente aos indicadores de mortalidade materno-fetal. A partir da compreensão de que a morbimortalidade 

materna e infantil é um conceito multifatorial e ainda não muito bem definida, ela permanece como um 

desafio para o país. As dificuldades na implantação do programa confirmam a necessidade de se discutir os 

temas de integralidade e acesso no serviço de saúde, bem como o incentivo à multidisciplinariedade da 

atenção à saúde. 
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Introdução:  

O excesso de peso alcança todas as classes socioeconômicas, estando diretamente relacionado com o índice de 

morbidade, incluindo hipertensão, diabetes mellitus tipo II e moléstias cardiovasculares. O aumento do 

percentual de gordura é conseqüência da elevação da ingestão calórica (LEDUC, LEDUC, 2000). A gordura 

localizada apresenta-se como um desenvolvimento irregular do tecido conjuntivo subcutâneo (CARDOSO, 

2002). Seu adicional é armazenado nos lipócitos, que expandem no tamanho até que a gordura seja utilizada 

como fonte energética (BORGES, 2006, MELLO et al; 2009). Recurso estético como a endermoterapia 

possibilita grande redução de medidas. A técnica utiliza um equipamento específico baseado na sucção da pele e 

age na sua recuperação promovendo uma melhora na circulação, oxigenação, nutrição e eliminação de toxinas do 

tecido (GUIRRO, GUIRRO, 2004; HOPPE et al., 2010; TOGNI, 2006). Ela massageia o corpo, promovendo a 

drenagem linfática, onde auxilia no retorno venoso, e combate a gordura localizada (LEDUC, 2000).  

Metodologia:  

O estudo de caso foi feito com uma cliente de 21 anos. Sua queixa principal era a gordura localizada na região 

abdominal. Não estava realizando nenhum tipo de procedimento estético e/ou patologias associadas que 

interfiram no tratamento. A pesquisa foi realizada com auxilio de instrumentos listados, necessários para o 

procedimento. Equipamento utilizado: Endermoterapia; Esfoliante Bel Col; Creme Bel Col (creme redutor de 

medidas corporal); Maca, Papel Toalha, Espátula, Cubeta, Fita Métrica, Balança; Celular (para tirar foto); e Ficha 

de Avaliação Corporal. Para coleta dos dados, foi utilizada uma ficha de avaliação corporal. Analisando os dados 

de identificação da cliente, seus hábitos de vida, características físicas e medidas de circunferência abdominal. Os 

mesmos procedimentos descritos acima foram realizados após 5 sessões do protocolo de tratamento. Após 

avaliação, se iniciou o tratamento por meio da aplicação da endermoterapia. A paciente foi posicionada em uma 

maca, em decúbito dorsal inicialmente e ventral posteriormente, com área a ser trabalhada, no caso, abdome, 

despida. Para aplicação da técnica utilizou-se um esfoliante de Bel Col, após esse procedimento, o esfoliante foi 

retirado, e foi aplicado um creme redutor de medidas da mesma marca. Foi aplicada a endermoterapia com 

(sucção), roletes, com tempo de 6 minutos de aplicação em cada área. O protocolo foi aplicado da seguinte 

forma: 1 (uma) vez por semana, durante 5 (cinco) atendimentos com duração de 20 minutos em média para cada 

sessão. Após as 5 (cinco) sessões, a cliente foi reavaliada, realizando a coleta das medidas de circunferência da 

mesma forma que foi realizada no inicio. Foi feita a aferição das medidas de circunferência da região supra 

umbilical (cintura), região umbilical, e infra umbilical, utilizando uma fita métrica.  

Resultado:  

Os resultados da medição estão detalhados na figura 1, demonstrando á média por região, dos valores obtidos na 

primeira avaliação, ou seja, antes de iniciar o tratamento e média verificada após o tratamento.A partir da analise 

do gráfico, pode se observar que entre a primeira medição e a segunda houve um progresso. Na 5ª sessão, foi 

finalizada realizando as medições novamente. Entre (2ª e a 3ª medição) feitas no mesmo dia, a cliente apresentou 

uma redução de medida de circunferência após assessões de endermoterapia. Na região Infra Umbilical, a medida 

permaneceu a mesma nos últimos resultados comparados, por estar relacionado com hormônio, local de deposito 

de gordura. Vale ressalta que se o tratamento for continuado, os resultados serão satisfatórios e prolongados.  

Conclusão:  

Pôde-se perceber que a técnica de endermoterapia proporcionou uma redução nas medidas, e melhora no 

contorno corporal. Para um resultado mais satisfatório, seriam necessárias mais sessões de endermoterapia 

associadas aos cosméticos redutores, dieta e atividade física. Pode-se concluir com este estudo, que, o aumento 

da gordura corporal se dá quando a ingestão alimentar supera o gasto calórico e pode levar ao acumulo de 

gordura em determinadas regiões como abdômen. A endermoterapia é um recurso que tem como função 

amenizar e/ou reduzir a gordura indesejada através de manobras especifica.  
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Introdução:  

Com o constante desenvolvimento das indústrias aeronáutica e aeroespacial, fez-se necessária a utilização de 

materiais com propriedades cada vez mais específicas. A otimização dos materiais aplicados em aeronaves 

se converte em aumento do alcance e redução de consumo de combustível, fatores importantes para a 

aviação. Materiais compósitos são formados pelo empilhamento das camadas constituintes de reforço e 

matriz. A interface laminar gera uma preocupação com esforços de cisalhamento, ocasionados por tensões 

cortantes em sentidos opostos no corpo. O intuito do presente trabalho foi avaliar a resistência ao 

cisalhamento em compósitos de matriz polimérica através de ensaio mecânico, analisar o comportamento do 

material e simular computacionalmente. Foram aplicadas normas de ensaios elaboradas pela ASTM 

Internacional (American Society for Testing and Materials). 

Metodologia:  

Os materiais utilizados neste trabalho foram: resina fenólica novolaca CR-2611, tecidos de fibra de carbono 

de celulose e poliacrilonitrila (PAN). Inicialmente foi feita a moldagem dos compósitos a qual foram 

utilizadas 20 camadas de reforço com proporção 100:60, bolsa de vácuo e prensagem. Após o processo de 

cura foram cortados os corpos de prova para os ensaios. A porosidade foi quantificada por dois métodos: 

analiticamente e microscopia ótica da seção transversal por “Image J”. Seguidamente foram realizados os 

ensaios de cisalhamento pelos métodos Interlaminar e Iosipescu, normas ASTM D2344 e ASTM D5379, 

respectivamente. Foi feito ensaio de cisalhamento Interlaminar com outros tipos de compósito com fibra de 

carbono/epóxi, fibra de vidro/epóxi e fibra de vidro/fenólica. Os resultados dos ensaios e as propriedades 

dos materiais permitiram a elaboração da simulação computacional por “Femap with Nastran”, avaliando o 

comportamento do material em dada condição de carregamento. As fraturas ocasionadas pelos ensaios foram 

analisadas por microscopia buscando compreender o comportamento do material.  

Resultado:  

Os compósitos laminados de fibra de carbono Rayon e PAN obtiveram 7 e 6% de porosidade, 

respectivamente. O ensaio de cisalhamento pelo método Interlaminar obteve tensão de cisalhamento de 

21MPa para o compósito ex-Rayon e 47MPa para o compósito ex-PAN, sendo que as fraturas identificadas 

foram de flexão e interlaminar. A simulação computacional obteve confiabilidade de 73% no compósito ex-

Rayon e 95% no compósito ex-PAN. 

Conclusão:  

Os resultados permitiram concluir que o compósito obtido com fibra de carbono de poliacrilonitrila possui 

maior resistência ao cisalhamento em relação ao compósito obtido com Rayon. Isso se deve a 

descontinuidade das fibras que compõem o compósito obtidos com Rayon. 
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Introdução:  

A fisioterapia ainda é pouco explorada no ambiente escolar e a atuação deve ser na promoção, prevenção e 

dando assistência de saúde aos alunos fornecendo orientações que visam a evitar as posições habituais ou 

atividades que aumentem as curvaturas da coluna vertebral dos alunos .As ações educativas e terapêuticas do 

fisioterapeuta para esses problemas são de aspectos preventivos, que envolvam cuidados com a postura 

durante as atividades escolares, durante as práticas físicas e no transporte de mochilas; para a construção de 

hábitos saudáveis, visando uma melhor qualidade de vida e as orientações aos pais, professores e 

funcionários da escola, potencializando os cuidados com os padrões posturais adotados pelos alunos na 

escola e em suas casas . O objetivo foi verificar o efeito da educação em saúde sobre as posturas adotadas 

em sala de aula para crianças de seis a sete anos. 

Metodologia:  

Estudo transversal descritivo com alunos do ensino fundamental de uma escola de Taubaté a fim de verificar 

os efeitos das orientações em saúde sobre a postura. A população de estudo foi composta de alunos de 

ambos os gêneros de seis a sete anos de uma sala do ensino fundamental de uma escola particular. A 

pesquisa foi composta por uma amostra de conveniência, com uma sala de aula caracterizando amostra não 

probabilística. Após o trabalho foi submetido ao Comitê de Ética no qual foi aprovado. Em seguida as 

pesquisadoras marcaram uma reunião com a coordenadora e professora da sala que foi aplicada a 

intervenção para explicar os procedimentos e entregar o TCLE para os pais e/ou responsáveis. Os critérios 

de inclusão foram: (1) cursar a primeira série do ensino fundamental; (2) apresentar idade entre seis e sete 

anos; (3) estar alfabetizado (leitura e escrita); (4) comparecer aos três encontros e (5) que os pais 

consentirem a participar do estudo. Critérios de exclusão: (1). Os que não queiram participar da pesquisa, (2) 

que os pais não assinarem TCLE. O estudo foi realizado dentro dos períodos de aulas institucionais, uma vez 

por semana totalizando três encontros, utilizando-se de quarenta minutos para realização das etapas, 

disponibilizados e definidos pela direção da escola. Foi aplicado um questionário lúdicos, coo desenhos e 

imagens para a averiguar o conhecimento sobre as posturas mais adotadas, hábitos de vida e práticas 

esportivas. Foi realizada uma palestra educativa e utilizado o vídeo “Postura legal – Teddy e Didú” ao final 

do encontro. No último encontro foi aplicado novamente o questionário inicial para verificação do 

conhecimento a fim de avaliar os efeitos da educação em saúde fisioterapêutica. Foi distribuído um folder 

para cada aluno voluntário participante dos encontros com abordagens e conteúdos sobre posturas adequadas 

a partir de atividades. 

Resultado:  

Participaram da pesquisa treze alunos de ambos os generos com media de idade de 6,4 anos (DP=0,7). Como 

resultado foi verificado pelo questionário pré e pós intervenção aumento da compreensão dos alunos sobre 

diferentes situações simples vivenciadas por eles em ambiente dentro e fora da escola, aumentando o olhar 

para os mínimos erros posturais acometidos e suas consequências, sendo significância estatística em todas as 

questões em relação a reconhecer os acertos/erros. 

Conclusão:  

Os achados deste estudo revelaram que a educação em saúde realizada por meio de medidas de intervenção 

na fase escolar mostraram bons resultados quanto à percepção de posturas incorretas fora e dentro do 

ambiente escolar. Concluímos que o programa preventivo nessa fase deveria ser ampliado, já que os 

escolares recebem as informações de forma lúdica com boa aceitação, guardando as informações e se 

transformando em agentes promotores da saúde 
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Introdução:  

Culicídeos popularmente conhecidos como pernilongos, mosquitos, muriçocas, possuem elevada capacidade 

vetorial, devido ao comportamento alimentar das fêmeas que utilizam sangue de humanos e animais para sua 

nutrição. Atualmente o culicídeo de maior importância em território nacional é o Aedes aegypti, sendo 

responsável pela transmissão de importantes arboviroses como a Dengue, o Zika vírus, a Febre Chikungunya 

e uma possível competência na transmissão do vírus da Febre Amarela Urbana. Pertencente ao mesmo 

gênero, mas ainda considerado um vetor de importância secundária, o A. albopictus procura não habitar os 

mesmos criadouros que o A. aegypti, sendo clara a existência de competição entra ambas espécies, 

atualmente é possível notar populações de A. aegypti em áreas urbanas e populações de A. albopictus em 

áreas rurais e suburbanas. Sendo assim o objetivo do presente estudo foi verificar a entomofauna de 

culicídeos de importância médica em áreas urbana e rural no município de Taubaté, São Paulo. 

Metodologia:  

O estudo foi realizado durante os meses de março, abril e maio de 2018 em duas áreas da Universidade de 

Taubaté, a saber: Campus Bom Conselho (urbano) e Campus de Ciências Agrárias (rural). Para o 

levantamento da entomofauna foram instaladas 06 armadilhas do tipo larvitrampa, em cada Campus, 

confeccionadas a partir de pneus de kart, com capacidade para 250 ml de água, dispostas em pontos 

estratégicos. Semanalmente as armadilhas foram visitadas para coleta dos imaturos e/ou reposição do nível 

de água. As larvas de 3º e 4º estágios foram coletadas e transportadas em frascos contendo álcool à 70% até 

o Laboratório de Parasitologia da UNITAU para identificação, já as larvas de estágios anteriores foram 

acondicionadas em cubas de vidro contendo água de precipitação e alimentadas até alcançaram as fases 

larvais adequadas para identificação. Para diagnóstico da espécie coletada utilizou-se como instrumento de 

apoio a Chave de Identificação de Culicídeos de Área Urbana e Rural da Superintendência de Controle de 

Endemias (SUCEN) e microscópio óptico com aumentos de 100 e 400x.  

Resultado:  

Durante o período de estudo foram coletadas 54 imaturos, sendo 40 (74%) no Campus de Ciências Agrárias 

e 14 (26%) no Campus do Bom Conselho. Com relação à entomofauna identificada na área rural e urbana 

pode-se observar que 100% das espécies coletadas no Campus de Ciências Agrárias foram de A. albopictus 

e todas as espécies coletadas no Campus Bom Conselho foram de A. aegypti. 

Conclusão:  

Frente aos resultados obtidos pode-se concluir que a entomofauna existente nos dois ambientes escolhidos 

para realização do presente estudo corrobora com os achados de outros pesquisadores que relatam a 

presença maciça de A. aegypti em áreas urbanizadas e A. albopictus em regiões rurais. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo avaliar os resultados da eficiência na produtividade, obtidos com a 

implantação do programa TPM dentro de uma empresa do ramo automobilístico, identificando desta 

maneira as vantagens na implantação do sistema TPM, que é uma metodologia que tem como objetivo 

otimizar o funcionamento de máquinas e equipamentos através da participação criativa de todos. O TPM 

envolve redução dos custos de manutenção, como por exemplo: refugos, retrabalhos, desperdícios de tempo 

e esforços desnecessários, além da redução de paradas desnecessárias de máquinas e equipamentos. Assim 

sendo, uma estratégia bem útil é o aumento da eficiência produtiva, vendo que o maior objetivo de toda e 

qualquer empresa é o aumento das vendas no mercado e a redução dos custos para que possa sobreviver com 

a globalização. 

Metodologia:  

Nosso trabalho foi realizado tendo como base pesquisas bibliográficas, sites na internet e relatórios como 

fontes de informação. Em nossa metodologia, serão mostrados todos os resultados obtidos com a 

implantação da ferramenta de qualidade dentro da empresa. O programa TPM iniciou-se no Japão, foi 

desenvolvido pela empresa Nippon Denso Co. Ltda., que pertence ao grupo Toyota. Com o desenvolvimento 

da PM (Manutenção Produtiva ou Manutenção Preventiva) em 1969, que a ferramenta TPM foi implantada. 

Esta Manutenção Preventiva ou produtiva contava com o envolvimento de todos colaboradores, sendo por 

este motivo chamada de “Total PM”. Devido à evolução que a Manutenção Preventiva sofreu, foi criado o 

prêmio “PM Award”, que foi concedido pelo JIPE (Japan Institute of Plant Engineers) no ano de 1971 à 

Nippon Denso, sendo o prêmio mais tarde concedido pelo JIPM (Japan Institute Plant Maintenance). Este 

prêmio era concedido a todas as empresas que atingiam um nível de excelência da manutenção. 

Resultado:  

Após implantação da ferramenta e por meio das análises realizadas em gráficos de estatística foi visível a 

melhora nos equipamentos da empresa. Com a realização da manutenção prévia e o envolvimento de todos 

os colaboradores nós tivemos ganhos significativos na vida útil dos equipamentos, além de mostrar aos 

colaboradores a importância desta ferramenta, se executada com responsabilidade.  

Conclusão:  

As atividades do programa TPM, envolve todos os colaboradores da empresa desde o inicio das atividades, 

quando o processo de implantação se iniciou. Neste processo, cada trabalhador desenvolve suas atividades 

baseadas em métodos e metas previamente estabelecidas para o desenvolvimento do sistema TPM para a sua 

determinada área de atuação. Dessa forma, cada colaborador o nível de importância de sua contribuição para 

que se atinjam os objetivos. Dentro deste cenário, uma das etapas mais importantes do processo é a 

verificação de sua eficiência em relação aos objetivos estabelecidos pela companhia.  
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Introdução:  

Na indústria metalúrgica é comum a utilização de ensaios não destrutivos, que são qualquer tipo de ensaio 

praticado a um material que não altere suas propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais, ou 

seja, não implicam nenhum dano ao material, além de garantir a qualidade na inspeção, pois utilizam 

técnicas extremamente importantes e permitem o controle das propriedades de diversos materiais, sistemas e 

componentes. Os ensaios baseiam-se na aplicação de fenômenos físicos, e os mais usuais são correntes 

parasitas, líquido penetrante, ultra-som e partículas magnéticas. Essas técnicas também são usadas para 

verificar possíveis interrupções na estrutura de um material tanto em nível micro quanto macroscópico. Em 

um ensaio por partículas magnéticas, é aplicado um pó ferromagnético na região onde surgi um campo de 

fuga, devido à formação de um dipolo magnético, provocará o agrupamento das partículas, ou seja, as 

partículas se acumulam em toda área onde ocorre o campo de fuga. 

Metodologia:  

Este trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica, documental, consultando livros, sites e 

artigos. Na metodologia deste trabalho serão apresentadas uma abordagem dos tipos de ensaios não 

destrutivos – END, com ênfase nos procedimentos do ensaio de partículas magnéticas, destacando que o 

método é relativamente fácil de ser aplicado, e as maneiras de como realizar o ensaio. 

Resultado:  

Por meio de todas as pesquisas realizadas e pelo fato do ensaio por partículas magnéticas ser relativamente 

subjetivo, torna-se necessário garantir que, mesmo seguidos os critérios e requisitos recomendados para o 

ensaio com base nas normas aplicáveis, os resultados sejam obtidos na mesma peça sobre as mesmas 

condições. Para tal, além de ser seguido um procedimento específico para cada tipo de trabalho feito, torna-

se necessário programar uma correlação entre o mapa de registro dos resultados e os relatórios emitidos, 

bem como a localização física da peça submetida ao ensaio. 

Conclusão:  

De acordo com os dados levantados e as pesquisas feitas, faz-se uma observação e avaliação que deve ser 

elaborado um relatório detalhando todas as características e parâmetros do ensaio por partículas magnéticas 

tais como desenho e posição da peça ensaiada; área de interesse; norma de aceitação; aparelho de 

magnetização; tipo e intensidade da corrente elétrica utilizada; tipo de pó magnético usado; veículo, se 

aplicável; concentração das partículas, se aplicável; croqui da peça e das indicações observadas; assinatura e 

identificação do inspetor responsável. 
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Introdução:  

A população de moradores de rua vivencia inúmeras adversidades em sua rotina de vida, o que os direciona 

diretamente para a exclusão e a vulnerabilidade social. Tal realidade e cada vez mais frequente na sociedade, 

visto estar relacionada a incontáveis fatores como: ausência de vínculos familiares, desemprego, violência, 

alcoolismo, drogas, doença mental, entre outros. (FRANCISCO, 2018). Desta forma, torna-se relevante o 

estudo desse tema para a organização de políticas publicas para melhor entender as causas dessa condição e 

assistência necessária a esses indivíduos.  

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência relacionado a disciplina de Estagio Supervisionado Básico do 

Departamento de Psicologia da UNITAU. Para tanto, foram feitas observações simples em espaços públicos 

do município com o objetivo de identificar locais em que essa população se encontra. Após essa etapa foi 

realizada uma entrevista semidirigida em cada um dos seguintes locais do município: um Abrigo 

institucional que oferece assistência a moradores de rua e uma igreja. A entrevista teve por objetivo 

conhecer as políticas publicas do município, os fatores que levam os indivíduos a morar na rua e as ações 

oferecidas a essa população pelas instituições. As instituições permitiram a realização das entrevistas, tendo 

sido devidamente informadas previamente que se tratava de uma atividade de Estagio Supervisionado. Para 

tanto, foi colhido por escrito o termo de consentimento para a realização do estagio básico confeccionado 

pelo departamento de Psicologia. Os sujeitos da investigação não foram escolhidos baseados em critérios a 

não ser somente pelo fato de serem moradores de rua. Como critério principal para a realização do estágio as 

observações simples e sistemática foram os procedimentos iniciais de melhor direcionamento de análise de 

comportamento dos sujeitos, suas “profissões” e relacionamentos interpessoais. É importante que esse 

caminho seja feito para que se possa identificar a realidade em que vive a nossa sociedade atual, 

principalmente quando se vê o outro lado da situação com um olhar mais clínico, com o mínimo de senso 

comum possível, entendo a vida de quem mora na rua. Dentro da proposta abordada, o método é criar uma 

ponte entre a psicologia e a sociedade.  

Resultado:  

Ao término do Estágio Supervisionado foram colhidos os seguintes resultados: a partir das observações 

realizadas na praça Dr. Barbosa de Oliveira, identificou-se uma população unida em si, mas invisível para o 

resto da sociedade. Refugiados no álcool e drogas, alguns buscavam sustento como “vigias de carros” ou 

indicadores de vagas para estacionamento. Um grande problema a ser destacado é o da mentira, citado pela 

coordenadora do projeto da igreja e já reforçado por Santos (2009), que, por não terem nenhum tipo de 

vinculo ou afeto, o acabam fazendo para conseguirem o que querem. Ainda assim, a falta de respaldo dos 

órgãos públicos para com a população nesta situação também é problema tendo como exemplo a localização 

do abrigo na cidade de Taubaté, onde o mesmo se localiza distante do centro da cidade, sendo essa logística 

inacessível para a maioria dos moradores que precisam da instituição.  

Conclusão:  

O psicólogo trabalhará construindo estratégias que efetivem o acesso do cidadão aos direitos 

socioassistenciais, através da dimensão subjetiva que está envolvida na situação de vulnerabilidade e/ou 

violação de direitos. A intervenção deve ser construída com base em cada caso e conjuntamente com o 

usuário. A capacidade de uma escuta diferenciada é o ponto principal. O psicólogo que lida com essa 

População precisa ter sempre noção de que seu papel é a provocação da mudança no contexto social. Assim 

ele alcança a partir de novas interações, novas formas de sociabilidades e novas perspectivas de inclusão.  
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Introdução:  

Este trabalho consiste em uma proposta de requalificação urbana na avenida Desembargador Paulo de 

Oliveira Costa, na cidade de Taubaté, com objetivos de proporcionar a reintegração do córrego, canalizado 

no canteiro central dessa avenida, com a paisagem urbana. A degradação da avenida e a sua significativa 

importância para a cidade de Taubaté são os principais aspectos avaliados para a proposta de requalificação, 

que é, sobretudo um meio de proporcionar melhor qualidade de vida à população e a recuperar 

equipamentos e infraestruturas, enriquecendo o espaço público com planos de incentivar o convívio social e 

a economia, por meio de melhorias urbanas. 

Metodologia:  

A metodologia de pesquisa adotada consisti, basicamente, na investigação bibliográfica e documental sobre 

o tema, com caráter descritivo e analítico, em seguida, foram definidos os princípios e referencias projetuais. 

As etapas de desenvolvimento do trabalho, são: Escolha e definição do tema Requalificação urbana, 

pesquisas relacionadas às informações históricas e atuais sobre a área de estudo e cidade; Análise sobre a 

área de estudo, entre elas, ocupação e uso do solo, volumetria, topografia, sistema viário; Diagnóstico, sobre 

a área, através de problemáticas e potencialidades; Pesquisas de referências projetuais; Determinar diretrizes 

relacionadas às pesquisas bibliográficas, análises feitas na área de intervenção e às referências projetuais;  

Resultado:  

A proposta de requalificação urbana para a avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa trará a 

revitalização do Córrego do Convento Velho, a qual reabrirá em dois dos três trechos divididos, buscando a 

transformação da paisagem, a priorização de pedestres, valorizando a características da avenida e de seus 

trechos. Além da assimilação de novos conceitos contemporâneos e aprofundados sobre a qualidade de vida 

urbana em seus aspectos sociais e comportamentais, onde desperta na população o sentimento de 

propriedade e preservação do local em questão.?  

Conclusão:  

A proposta de requalificação urbana para a avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, na cidade de 

Taubaté, tem como objetivo recuperar a relação do pedestre com o espaço público, por meio de melhorias 

em vários aspectos, uma vez que a avenida se encontra em processo de degradação. Contudo, apesar de suas 

problemáticas, a avenida Desembargador, tem um extremo potencial para ser requalificada, garantindo bons 

resultados para todos os usuários da área. 
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Introdução:  

Vive-se em uma era digital onde a tecnologia está presente em praticamente todos os lugares estando em 

constante evolução e inovação, sendo um dos maiores avanços a criação da Internet. Esta que vem 

possibilitando que muitos serviços já sejam oferecidos online através da chamada cloud computing ou 

computação em nuvem, tais como streaming de vídeos, armazenamento de arquivos, suíte de aplicativos 

integrados entre outros, assim facilitando a vida do usuário. A crescente presença da computação em nuvem 

no dia a dia está possibilitando a simplificação de diversos procedimentos, nas áreas de gestão, de comércio, 

saúde, educação, entretenimento entre outras, sendo capaz de torna-los mais práticos e eficientes. Tal 

tecnologia pode proporcionar uma grande oportunidade para a administração pública poder se adaptar a essa 

nova forma de fornecer serviços, como por exemplo, o uso de processos digitais ou aplicativos móveis. 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado um estudo de caso onde serão mostrados os possíveis 

benefícios do uso da computação em nuvem na gestão pública. As informações coletadas em sites, artigos, 

livros, e outros meios de pesquisa visando realizar um levantamento de como a computação em nuvem pode 

otimizar a gestão pública. Os principais motivos para a realização deste estudo de caso foram: A importância 

de uma gestão pública mais eficiente e menos burocrática; Como servidor público do setor de protocolo da 

administração tomada como base para o estudo de caso, mostrar as grandes dificuldades, observadas durante 

o dia a dia, que o cidadão tem ao necessitar dos serviços públicos; Verificar a opinião da população através 

de uma pesquisa online utilizando o Google Formulários, referente a eficiência dos órgãos públicos quando 

necessita de seus serviços, o interesse em acesso a serviços online de tais órgãos, e se estes podem tonar seus 

processos mais práticos e eficazes; Comparar o cenário atual onde não existem soluções baseadas em cloud 

computing com um onde a computação em nuvem se faz presente, assim mostrando que o uso de tal 

tecnologia pode contribuir para uma gestão mais eficiente; Apresentar um protótipo de aplicativo móvel 

através do modelo Plataforma como Serviço (PaaS), utilizando o portal Fábrica de Aplicativos, para que o 

cidadão possa fazer suas requisições de forma prática. 

Resultado:  

Após os levantamentos realizados neste trabalho, verifica-se que o Cloud Computing se aplicado na gestão 

pública seria relevante e de grande utilidade para todos os cidadãos. Essa tecnologia vem se expandindo a 

diversas aplicações, e tornaria os processos de uma administração pública menos burocráticos e 

consequentemente com tempo de resposta mais curto, assim otimizando seus procedimentos. Este trabalho 

também permitiu observar que essa tecnologia, nos dias de hoje, se tornou uma grande ferramenta para as 

empresas. Com a implementação de tal solução, a preocupação em investimentos em uma infraestrutura 

robusta de TI fica de lado, visto que existe a possibilidade de contratar uma opção para a necessidade atual e 

posteriormente, se necessário, fazer um aumento ou uma redução dos recursos essenciais ao atendimento da 

demanda. 

Conclusão:  

Com toda a análise, conclui-se que atualmente implantar soluções de “Cloud Computing” na gestão pública, 

neste caso utilizando-se de um aplicativo móvel seria muito viável, principalmente por fornecer diversas 

praticidades ao cidadão, onde o mesmo não necessitaria estar presente no local para realizar os seus 

requerimentos. 
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Introdução:  

Atualmente, com o aumento da competitividade, empresas de diversos setores buscam ferramentas e 

metodologias para aumentar a produtividade e agregar mais valor ao tempo no ambiente de trabalho, a um 

baixo custo. O objetivo deste artigo é demonstrar a aplicação das metodologias Lean Seis Sigma em 

conjunto buscando aumentar o índice de efetividade do setor, a redução de refugos e a padronização do 

trabalho em uma indústria de tetos automotivos, uma vez que o índice de efetividade não satisfazia as metas 

da organização e o indicador de refugo apresentava porcentagens altas. Foram analisadas duas operações 

principais: Injeção de Blocos de Espuma e Corte de Placas de Espumas.  

Metodologia:  

Para a implementação das melhorias foi utilizado o método DMAIC, o principal método seguido pelo Seis 

Sigma, incorporando ferramentas Lean dentro de suas etapas e estudos estatísticos, de modo a reduzir 

desperdícios, padronizar as atividades, criar um fluxo de materiais e alcançar os resultados necessários. 

Nesse contexto, o processo de melhoria foi realizado em 5 fases: Definir, Medir, Analisar, Melhorar e 

Controlar. Na fase Medir, para avaliar o desempenho, foi realizado o estudo da efetividade MOD das 

operações, avaliando também o histórico nos últimos 3 anos. Na fase Analisar, com a utilização do 

Diagrama de Ishikawa, foi realizada a análise de causa raiz que mais impactavam para os baixos índices. Na 

fase de Melhoria foi realizada a padronização das atividades a partir do Diagrama de Yamazumi e a 

alteração do layout produtivo, para maximizar o tempo e eliminar atividades que não agregam valor ao 

processo e desperdícios, que podem ser eliminadas. Na última fase, para verificar os resultados obtidos, foi 

realizada a análise da capacidade final (Cp e Cpk) validando a melhoria obtida. A ferramenta CEP também 

foi utilizada nessa fase para comprovar se o processo se manteve sob controle estatístico e para analisar a 

sua tendência. 

Resultado:  

Entre os resultados obtidos, a partir da utilização do mapeamento de fluxo de valor dentro do DMAIC, foi 

possível uma redução de 14% para 11% das atividades que não agregam valor na operação de Injeção de 

Espuma, e de 15% para 2% na operação de Corte de Placas. Com a ferramenta Yamazumi e a padronização 

do trabalho foi possível aumentar a efetividade da operação de Injeção de 93% para 95%, e da operação de 

corte de 77% para 90%, conseguindo reduzir mão-de-obra (MOD) para a realização das atividades fabris. O 

indicador de refugos interno apresentou uma redução de 0,60% para 0,30% a partir das melhorias realizadas.  

Conclusão:  

O processo de fabricação de tetos automotivos enfrenta um mercado exigente, fazendo necessária uma 

preocupação maior com a qualidade de seus processos e produtos ou serviços oferecidos. As ferramentas 

apresentadas nesse artigo foram aplicadas para alcançar o objetivo estabelecido de aumentar o indicador de 

efetividade e reduzir refugos através de análise e melhoria de processos. Os resultados apresentados foram 

satisfatórios, uma vez que atenderam as metas estabelecidas pela organização para redução de refugos e 

aumento dos índices de efetividade das operações, a partir da utilização das metodologias em Lean 

Manufacturing e Seis Sigma em conjunto.  
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Introdução:  

O escopo do presente trabalho visa analisar a característica do portador do transtorno de personalidade 

antissocial (“psicopata”) à luz da psicologia buscando vislumbrar se tais pessoas possuem total 

discernimento na seara penal, como a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e de portar-se de 

acordo com esse entendimento, para a imposição da sanção penal. 

Metodologia:  

Para tal finalidade pautou-se a presente pesquisa no conhecimento doutrinário de grandes expoentes do 

direito penal brasileiro, assim como na própria lei penal, para o entendimento do que vem a ser o crime; 

quais os tipos de sanção possíveis de serem aplicadas para quem possui discernimento (imputáveis) e quem 

não o tem (inimputáveis); e quem deve se submeter a prisão e as chamadas medidas de segurança. Por fim, 

valeu-se de conhecimentos de grandes pesquisadores da psicologia jurídica para o entendimento do que vem 

a ser o portador do citado transtorno de personalidade. 

Resultado:  

O conhecimento penal nos traduz o crime como Fato Típico, Ilícito/Antijurídico e Culpável, sendo, nessa 

caracterização, o Fato Típico toda a ação ou omissão humana, tipificada como crime, que acaba por gerar 

um resultado. Tal conduta, se contraria ao ordenamento jurídico, caracterizará a antijuridicidade. Existindo 

tais elementos, analisa-se a Culpabilidade (capacidade de ser punido), entretanto o Código Penal demonstra 

hipóteses de exclusão desta, como a inimputabilidade por doença mental que impossibilite o entendimento 

do caráter ilícito e de se comportar segundo ele, caso em que será imposta medidas paliativas de tratamento, 

as chamadas Medidas de Segurança. Nessa senda, o conhecimento psicológico apresenta os transtornos de 

personalidade, classificados no CID 10 como doença,consistentes em padrões de comportamento inflexíveis 

que comprometem o funcionamento social ou ocupacional, enquadra-se neles o transtorno de personalidade 

antissocial, que deve ser atestado por profissional da área psicológica. 

Conclusão:  

Ante o analisado ultima-se que, uma vez atestado por profissional competente, pode-se enquadrar o 

indivíduo como portador do citado transtorno, sendo, portanto, considerado pela Classificação Internacional 

de Doenças, como um transtorno mental, tendo a possibilidade de que a ele seja aplicada uma medida 

paliativa, buscando-se a cessação de sua periculosidade, sempre visando a sua melhora, por intermédio da 

Medida de Segurança, segundo prevê o artigo 26 do Código Penal. 
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Introdução:  

A caixa de transmissão principal (CTP) é um conjunto de engrenagens que tem a função de transmitir o 

torque do motor para o rotor principal e para o rotor traseiro na forma de torque de reação, sendo 

considerado um dos mais importantes conjuntos da aeronave, sua engenharia fica explícita em todos seus 

componentes, principalmente nas engrenagens internas que são responsáveis pela redução do alto torque 

proveniente do motor e sua mudança de direção. Por sua complexidade a caixa de transmissão principal 

pode ser analisada em diversos aspectos e este trabalho de graduação tem como objetivo abordar seu modo 

de funcionamento, dando ênfase nas suas engrenagens e citando os demais itens que a compõe. 

Metodologia:  

A análise da caixa de transmissão principal é de suma importância para o conhecimento do helicóptero, por 

possuir várias engrenagens que fazem o papel fundamental do conjunto, uma inspeção e manutenção bem 

realizada e atenciosa, é primordial para se manter uma aeronavegabilidade desejada. A metodologia deste 

estudo é centralizada em uma ampla revisão bibliográfica e a utilização dos manuais de manutenção do 

helicóptero Airbus AS550 (Fennec), sendo assim classificada como uma pesquisa exploratória e fazendo uso 

do modelo qualitativo, que utiliza a observação do comportamento, atitude e percepções do item, gerando 

uma coleta de dados não estruturados baseados principalmente em casos e experiências. 

Resultado:  

Quando inspecionada a caixa de transmissão principal apresenta diversas peculiaridades, por possuir uma 

das mais importantes funções e contar com várias engrenagens uma manutenção preditiva composta por 

itens como: contator termométrico (medidor da temperatura do óleo), manocontator (medidor da pressão do 

óleo), detector de limalhas, etc., são utilizados para o controle e monitoramento do conjunto. Além de uma 

manutenção preventiva cuja periodicidade é definida pelo fabricante do helicóptero, podendo ser calendárica 

ou horária. Os módulos epicicloidal e cônico são os conjuntos de engrenagens que fazem a função de 

redução da potência e a mudança de sentido levando para o rotor principal a potência necessária para o voo. 

Estes módulos necessitam de uma refrigeração e lubrificação para evitar que o atrito entre os dentes de suas 

engrenagens não ocasionem o super aquecimento, corrosão e desgaste da CTP.  

Conclusão:  

Mesmo utilizando da manutenção preditiva e preventiva o aparecimento de problemas na caixa de 

transmissão principal é algo recorrente, corrosão superficial, desgaste das engrenagens e partículas de metal 

no óleo, são alguns dos danos que na hora de uma inspeção, geralmente visual, necessita de uma grande 

atenção do operador. Todo esse conjunto de manutenções e inspeções visa manter o conjunto da caixa de 

transmissão principal na sua melhor condição de funcionamento, para exaltar o esplendor desta obra de 

engenharia que é o helicóptero. 
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Introdução:  

Análise do artigo “A (não) vacinação infantil entre a cultura e a lei: os significados atribuídos por casais de 

camadas médias de São Paulo, Brasil”, sucedida por Carolina Luisa Alves Barbieri, Márcia Thereza Couto e 

Fernando Mussa Abujamra Aith, publicada no Caderno de Saúde Publica do ano de 2017. A vacinação é um ato 

indispensável para as crianças em seus cinco primeiros anos de vida, a fim de prevenir a ocorrência de diversas 

doenças imunopreveníveis, tal como a rubéola, caxumba, sarampo, febre amarela, diarreia por rota vírus, 

tuberculose, hepatite B, poliomielite, coqueluche, difteria e tétano. 

Metodologia:  

O trabalho tem por objetivo compreender a razão da (não) vacinação infantil na atualidade. Trata-se de um 

estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, realizado no mês de Agosto de 2018. Foi realizada 

uma busca nos meios de pesquisa de artigo, tal como Scielo, PubMed, e Google Academic, além de revistas 

eletrônicas, de artigos que abordassem o tema da (não) imunização infantil nas famílias brasileiras 

contemporâneas, principalmente da classe média, levando a baixa adesão ao calendário vacinal infantil visto na 

atualidade. Mesmo com a importância da vacinação para crianças e adolescentes como estratégia de saúde na 

prevenção de doenças e na erradicação das com alta mortalidade infantil, estudos mostram que existe a 

compreensão sociocultural da (não) vacinação, como modo de cuidado parental, a fim de proteger o filho dos 

riscos da vacinação. Além disso, muitas mães não completam e atrasam o calendário vacinal do filho por falta de 

conhecimento sobre os benefícios das vacinas, assim como a falta de informações vindas do profissional de 

saúde sobre sua obrigatoriedade, disposta no Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 14, Lei nº 8.069 de 13 de 

Julho de 1990). O fato de pais de classe média serem escolarizados não diminui a importância de negarem 

imunização aos filhos para garantir seu bem-estar e terem medo sobre os efeitos adversos e a não eficácia das 

vacinas atuais. Após encontrar um artigo que atendesse ao objetivo, o mesmo foi selecionado para tal estudo. 

Resultado:  

O artigo visa compreender como pais pertencentes ao estrato de maior nível socioeconômico da cidade de São 

Paulo determinam se vão ou não vacinar seus filhos, apesar da obrigatoriedade do calendário vacinal. Assim, 

foram selecionadas para entrevista sobre as normas brasileiras de vacinação 15 famílias, com casais que foram 

vacinados na infância, com 24 a 41 anos. Os casais que vacinaram seus filhos revelaram que o fizeram por dever, 

responsabilidade parental, tradição e conduta pediátrica, e não pela obrigatoriedade por lei. Já os casais que 

possuem um critério de seleção e momento de administração das vacinas, referem que o fazem pelo bem-estar do 

filho. Por fim, os casais que não vacinaram os filhos imputam a responsabilidade como um cuidado, mesmo que 

contraponha a perspectiva legal, visto que, questionando a eficácia da vacinação, composição e efeitos adversos, 

elegendo, portanto, uma prática de vida natural como ideal para saúde de seus filhos. 

Conclusão:  

Tal analise, possibilitou-nos compreender melhor as causas para que os pais escolham não vacinar, selecionar 

quais vacinas, ou completar o Calendário. A grande maioria acaba vacinando seus filhos pela tradição familiar e 

aconselhamento médico. Já os que selecionam ou não vacinam têm conhecimento da obrigatoriedade, entretanto, 

não consideram válida, acreditando que tal decisão cabe ao responsável. Portanto, a escolha da vacinação 

depende da ponderação dos pais. O maior investimento em marketing informativo e aconselhamento pediátrico 

podem ser capazes de mudar tal opinião. 
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Introdução:  

O povoado de Taubaté fundado por Jacques Felix em 1640. O povoamento foi traçado onde hoje encontra-se 

a parte central da cidade, entre os córregos do Convento Velho e seu pequeno afluente, o Saguari. A 

presença desses cursos d’água foi o fator que levou a escolha do primitivo sitio urbano, com traçado em 

“tabuleiro de xadrez”. Com os índios do lugar e com os moradores que afluíam á povoação, Jacques Felix 

construiu a primeira igreja matriz de taipa de pilão. Desse modo, os primeiros centros religiosos serão 

localizados no centro do município, sendo em grande parte de religião católica, em razão da herança 

portuguesa. Com o passar dos séculos e a introdução de diferentes crenças religiosas, se inicia a instalação 

de novos locais de culto, localizados muitas vezes distante do centro.  

Metodologia:  

Após a compreensão da importância do monumento religioso para a transformação urbana no município de 

Taubaté foram realizadas pesquisas com moradores sobre suas respectivas religiões para desta forma 

compreender as religiões predominantes na região, posteriormente foi realizado um mapeamento dos locais 

de culto para poder se compreender a relação do mesmo com o município, analisando a introdução da crença 

na região e sua abrangência e desta forma criar diretrizes projetuais visando a recuperação de bens culturais 

do patrimônio e a redução da desigualdade de religião.  

Resultado:  

É perceptível a predominância do cristianismo, seguido do espiritismo, budismo, islamismo, umbandismo. 

Através dessa percepção foi possível se compreender a história da introdução das crenças que se deram em 

sua maioria por conta de processos imigratórios na região do Vale do Paraíba e o como elas influenciaram 

para o desenvolvimento do espaço urbano através de seus locais de culto, uma vez que após instalados, 

forma-se uma povoação em seu entorno. Desta forma é proposto Centro Sociocultural Religioso Ecumênico 

voltado para a população, afim de fortalecer a parte cultural da religião que é importante na história do 

desenvolvimento Urbano de nossa cidade e que muitas vezes não é de conhecimento da população.  

Conclusão:  

Desta forma conclui-se que os monumentos religiosos foram de grande importância para o desenvolvimento 

da malha urbana do município de Taubaté . É perceptível que os monumentos de matriz católica são 

encontrados em maior escala área central do município, que correspondente a sua malha inicial, devido a 

questões históricas e culturais. Os monumentos de outras religiões se encontram mais afastados da formação 

original do município. O templo é um elemento morfológico estruturador do espaço urbano que configura 

identidade para tal espaço urbano onde está inserido.  
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Introdução:  

De acordo com Nice Lecocq Müller (1969), historicamente Taubaté funciona como "centro de irradiação de 

povoamento” do Vale do Paraíba onde o município em seu “ciclo taubateano de colonização e urbanização 

regional” contribuiu através de seus fundamentos religiosos com a fundação de novos municípios. Desde 

então a cidade abriga grandes manifestações religiosas que possuem referência em toda a região, então a 

proposta tem como objetivo oferecer aos munícipes e praticantes de tal atividade o firmamento de sua 

referência através de uma casa de acampamentos espirituais que acolha a procura e demanda presente na 

região.  

Metodologia:  

A metodologia de pesquisa segue o objetivo do trabalho, que é o processo de produção de uma proposta 

projetual arquitetônica como resultado de solução do plano de necessidades levantados por experiências da 

prática de retiros espirituais. Contudo, a pesquisa trata de duas vertentes: - Processo de desenvolvimento e 

breve histórico da cultura e importância da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

apontando influências e prática das atividades. - Levantamento e análise de informações a partir dos estudos 

de caso e visitas técnicas de soluções projetuais determinantes no que se caracteriza o âmbito espiritual da 

pratica de retiros ou o exercício de acampamento coletivo. 

Resultado:  

Com a referente pesquisa de graduação os resultados esperados a partir de sua execução em toda extensão de 

trabalho são: - Aprofundar os conhecimentos pessoais obtidos através das disciplinas cursadas nos cinco 

anos de faculdade por meio da aplicação prática e teórica dos ensinamentos obtidos em aula ou nas 

atividades complementares ao decorrer do curso. - Desenvolver uma boa solução projetual a partir dos 

conceitos estudados e da síntese de estudo utilizada para tal elaboração, afim de que desta forma a proposta 

final possa ter fins de estudo subsequente ou aplicação real de execução e intervenção. 

Conclusão:  

O produto final do trabalho permitiu o aprofundamento do conhecimento adquirido através das disciplinas 

do curso e possibilitou a aplicação de maneira prática as ferramentas disponíveis pelo mesmo para 

realização de um projeto arquitetônico. 
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Introdução:  

A pesquisa em materiais restauradores que visam maior longevidade e maior preservação de estrutura dental 

vem aumentando com o passar do tempo, o objetivo é interromper ou diminuir o ciclo de troca das 

restaurações. A fratura ainda é a principal causa de falha das restaurações diretas avaliadas pelos estudos 

clínicos (Lempel et al., 2015; Demarco et al., 2015), e a inclusão de defeitos durante a confecção pode ser o 

principal motivo destas fraturas. Por esse motivo, materiais de maior resistência, como as cerâmicas pré 

fabricadas para sistemas CAD/CAM, com baixo percentual de falhas intrínsecas, receberiam indicação. O 

objetivo desse estudo é avaliar a carga para fratura de materiais restauradores indiretos com diferentes 

propriedades mecânicas, cimentados adesivamente a um substrato semelhante à dentina, a fim de prever qual 

tipo de material apresentaria maior vida útil em função.  

Metodologia:  

No presente estudo foram utilizados os seguintes materiais restauradores: cerâmica de dissilicato de lítio, 

cerâmica feldspática, cerâmica de matriz resinosa e compósito nano híbrido. Através de blocos pré 

fabricados, foram obtidos discos de materiais restauradores. Em seguida, as bases do material de 

comportamento análogo à dentina hidratada (NG10) foram confeccionadas, e serviram como substrato base 

para a cimentação dos discos de cada material restaurador. As bases de NG10 receberam condicionamento 

com ácido fluorídrico e aplicação de silano. Os discos de cada material restaurador fora cimentados de 

acordo com as especificações de cada fabricante. Foi inserido cimento resinoso de polimerização dual sobre 

o substrato de NG10,e posteriormente com o material restaurador devidamente posicionado foi realizada a 

fotoativação. As amostras foram armazenadas em água a temperatura de 37ºC, por pelo menos 24 horas para 

realização do teste de carga para fratura. Para execução do teste de carga para fratura, (n=20) as amostras 

foram submetidas a uma carga, na superfície plana do material restaurador até a detecção de fratura por 

ruído sonoro ou decréscimo no gráfico tensão×deformação gerado pelo equipamento de teste. A carga para 

fratura (N) foi registrada e posteriormente submetida análise estatística. A distribuição dos dados foi 

verificada pelo teste Kolmogorov-Smirnov, e a análise estatística foi realizada pelo teste ANOVA um fator 

seguido de teste post-hoc de Tukey. A análise de Weibull, para determinação da resistência característica e 

confiabilidade do material. Foi realizada a análise de fratura e as amostras foram avaliadas quanto ao 

número de fragmentos fraturados e classificadas quanto ao tipo de descimentação do disco do material 

restaurador.  

Resultado:  

Através do teste de carga pra fratura foram obtidos valores médios, o menor valor obtido foi pelo compósito 

nanohíbrido (2367,5N) e o maior pela cerâmica feldspática (3242,5N). O módulo de Weibull (m) para todos 

os materiais foram estatisticamente semelhantes dentro do intervalo de confiança de 95%. O compósito 

nanohíbrido exibiu a menor resistência característica (?0), sendo significativamente inferior aos demais 

materiais (não sobreposição dos intervalos de confiança). Através da análise do número de fragmentos e da 

carga para fratura de todas as amostras testadas, foi possível observar a tendência de aumento do número de 

fragmentos em função do aumento da carga para fratura, exceto para a cerâmica feldspática. A análise 

quanto à descimentação dos fragmentos mostrou que o material que mais sofreu descimentação total foi o 

compósito nanohíbrido.  

Conclusão:  

Com base na metodologia empregada e na análise estatística dos resultados obtidos, pode-se concluir que a 

menor carga para fratura foi observada para o compósito nanohíbrido. 
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ANÁLISE DE CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE UMA MALHARIA  
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Introdução:  

O vestuário foi evoluindo ao longo do tempo e a indústria têxtil começou a se desenvolver melhor com o 

passar dos anos. No mercado atual, é grande a procura por roupas de marca, mas para isso, o valor a ser 

desembolsado para suprir essas exigências acaba sendo maior. Para que haja uma coerência na formação do 

preço de venda que é comercializado, é necessário utilizar ferramentas fornecidas pela Contabilidade de 

Custos, pois conforme Beulke (2008) “a existência de uma contabilidade de custos diminui o ambiente de 

incerteza do gestor, que passa a dispor de informações técnicas para as suas decisões”. Com isso, a pesquisa 

trata-se da análise de custeio da produção de uma malharia situada no Vale do Paraíba, a fim de 

proporcionar qual o método de compra das matérias-primas é mais vantajoso para a redução dos custos de 

fabricação e auxiliar na formação do preço de venda. 

Metodologia:  

Em primeiro momento, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a fim de definir exatamente os 

conceitos de custos, formação de preço, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, lucro, entre outros. 

Em seguida, realizamos um estudo de caso na malharia, tomada como base para o estudo, a fim de saber as 

medidas e modo de produção das camisetas, para que pudéssemos levantar todos os custos de produção e de 

processo. Por fim, por meio de uma pesquisa de campo, levantamos a média dos preços das matérias primas 

utilizadas no produto, para o preenchimento das tabelas utilizadas para o cálculo da formação de preço. 

Resultado:  

Servindo como base para os empresários, o estudo, por meio das tabelas, apresenta informações adequadas 

para a tomada de decisão com relação a formação dos preços. É possível verificar os custos fixos, variáveis, 

margem de contribuição e ainda, o ponto de equilíbrio, que fornece uma visão geral do negócio em questão. 

Por ser de fácil acesso e entendimento, possibilita que qualquer gestor possa entender a aplicação da 

contabilidade de custo no empreendimento, basta somente saber de alguns conceitos básicos. 

Conclusão:  

Por se tratar se uma malharia de pequeno porte, as tabelas servem de auxílio para que empreendedores e 

gestores adaptarem a outros segmentos, na hora de formar o preço de venda, mesmo considerando que nem 

todos possuem o conhecimento da parte contábil, a pesquisa será orientada por tabelas que são utilizadas 

para um cálculo mais coerente aos negócios, podendo então, diminuir incertezas e riscos e apontar 

oportunidades  
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Introdução:  

A Alienação Parental é um tema que vem sido discutido recorrentemente, principalmente em artigos de 

Direito e Psicologia, já que ela se caracteriza como um ato de violência executado por um genitor em 

direção ao outro genitor, de forma a privar, alienar ou desmerecer os laços familiares estabelecidos com os 

filhos. Essa violência é comumente nutrida por sentimentos de raiva, ódio ou vingança provenientes da 

antiga relação conjugal. É, assim, uma tortura emocional para os envolvidos, principalmente à criança, que 

se torna a maior vítima e pode vir a desenvolver comprometimentos psicológicos ao longo do tempo 

(GUILHERMANO, 2012). Com isso, pode-se dizer que a Alienação Parental, se não mediada e elaborada a 

tempo, fere os direitos humanos e torna-se um crime perante à constituição.  

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa enquadrada na área de ciência da saúde. Foi utilizado o método bibliográfico para 

colher informações a partir da leitura de artigos científicos, com a finalidade de estabelecer uma pesquisa 

aplicada, tendo o intuito de apresentar a alienação parental, suas principais características, consequências 

psicossociais e métodos interventivos. O delineamento empregado para a realização deste trabalho envolveu 

um levantamento bibliográfico preliminar, com o objetivo de coleta e análise de dados, para posterior 

desenvolvimento. Segundo Gil (2017), a pesquisa bibliográfica é montada principalmente a partir de 

materiais já elaborados, como livros e artigos científicos. Com isso, esperou-se proporcionar uma explicação 

ampla sobre o que é a alienação parental, bem como métodos preventivos, interventivos e psicoterápicos 

sobre tal ação, ressaltando os aspectos psicológicos que podem interferir no desenvolvimento psicossocial de 

crianças e adolescentes, a fim de concluir uma pesquisa bibliográfica que possibilite o conhecimento acerca 

do tema e que gere interesse para a investigação científica para a posterior existência de estudos derivados 

do mesmo assunto. 

Resultado:  

Os resultados encontrados no presente trabalho sugerem que a mediação de conflitos é uma das principais e 

mais eficazes formas de intervenção aplicáveis para a alienação parental. A partir da negociação entre ambas 

as partes, os responsáveis entram em um consenso e delimitam ações que respeitem os direitos humanos, 

beneficiando o crescimento sadio de seus filhos e evitando o desencadeamento de danos psíquicos e morais 

que costumam ser provenientes da violência psicológica envolvida nesses casos. Nesse sentido, é possível 

afirmar que, ao ser judicialmente estabelecida e mantida sob supervisão por um profissional indicado, como 

por exemplo, um psicólogo, a mediação de conflitos tende a gerar resultados que beneficiem a qualidade de 

vida dentro de um contexto de uma relação alienadora. 

Conclusão:  

Concluiu-se a partir da relação entre a família, a Psicologia e o Direito, ser relevante fazer uma discussão a 

respeito da alienação parental como ponto de partida e posterior mediação interventiva para a resolução do 

conflito. O estudo acerca das relações familiares e de suas transformações ao longo do tempo é relevante 

para o entendimento da alienação parental, pois é a partir desse aspecto que uma ligação entre os 

relacionamentos pode ser feita, demonstrando possíveis alterações nas atitudes familiares e suas 

consequências sobre os membros de cada família. 
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A INFLUÊNCIA DOS YOUTUBERS NA ADESÃO DOS CONTEÚDOS DA NETFLIX – UM ESTUDO DE CASO  
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Orientador(a): ANGELA DA COSTA CRUZ LOURES  

 

Introdução:  

A disseminação da internet, ao longo dos anos fez com que as pessoas transformassem sua forma de 

consumir conteúdo. O imediatismo dos consumidores se uniu à facilidade de acesso à informação e os levou 

a estabelecer uma ampla conexão a partir de seus interesses ou valores comuns. Neste estudo, a rede social 

YouTube foi utilizada para se verificar a influência que este canal dominante exerce sobre um de seus 

públicos, os alunos do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, em relação ao a 

ideias e atitudes na divulgação de conteúdo da provedora global de filmes e séries de televisão Netflix. 

Metodologia:  

Para atingir os objetivos propostos por este trabalho, foi realizada uma pesquisa quantitativa, de natureza 

exploratória, desenvolvida por meio de questões abertas e fechadas, direcionada a alunos do Departamento 

de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, com o intuito de analisar a influência neles exercida 

pelos youtubers na adesão dos conteúdos da provedora de filmes e séries Netflix. A a pesquisa foi difundida 

por meio de questionário auto aplicado, através da plataforma de formulários do Google, entre grupos de 

estudantes do Departamento no Facebook, WhatsApp e InstaStories. Posteriormente ao encerramento da 

pesquisa, realizou-se a tabulação e análise dos dados obtidos. 

Resultado:  

Por meio da análise da pesquisa e pelo término de sua execução, verificou-se que: A influência exercida 

pelos youtubers no processo de decisão sobre a adesão dos conteúdos da Netflix, demonstra o 

funcionamento da estratégia de divulgação aplicada. 

Conclusão:  

A partir dos resultados desta pesquisa, pretendemos contribuir para uma maior compreensão sobre a 

influência exercida pelas redes sociais, no caso, o YouTube, na adesão de serviços, no caso, a provedora de 

filmes e séries, Netflix, sobre os alunos do Departamento de Comunicação da Universidade de Taubaté; Esta 

pesquisa também pretende auxiliar os meios de comunicação da região, especificamente a TV UNITAU, a 

Rádio UNITAU e as plataformas de comunicação digital da Universidade, a estabelecer melhores estratégias 

de divulgação para atingirem seus objetivos com maior rapidez e a inovarem suas estratégias de divulgação 

para expandir o público. 
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UTILIZAÇÃO DA IMAGINAÇÃO PARA ENSINO DE CONTEÚDOS COMPLEXOS  
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Orientador(a): LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA  

 

Introdução:  

Como os alunos do Ensino Fundamental, estão em uma faixa etária onde a imaginação é fértil, qualquer conceito 

abstrato é facilmente interpretado por estes, combinado ao fato que estes alunos desconhecem boa parte da área 

científica, qualquer conteúdo é desconhecido, tornando-se interessante, fomentando a cede de conhecimento do 

aluno. Estes fatores devem ser explorados por meio da abordagem de conteúdos complexos, que seriam 

abordados futuramente, assim o fator criativo será de suma importância para a compreensão destes temas. Para 

este trabalho foi utilizado o tema “usinas elétricas”, para que os alunos de segundo à nono ano do Ensino 

Fundamental pudessem compreender as diferenças dos tipos de energia, de modo a compreender o tema sem 

rigor acadêmico.  

Metodologia:  

Para a realização do trabalho, os alunos de uma escola da rede pública do Ensino Fundamental, foram separados 

em grupos, sendo formado ao todo quatro grupos, responsáveis por pesquisar, compreender e reproduzir usinas 

elétricas distintas. Os alunos do segundo e terceiro ano pesquisaram acerca das usinas eólicas, quarto e quinto 

usinas hidrelétricas, sexto e sétimo placas solares e por fim os alunos de oitavo e nono ano sobre usinas 

nucleares. Após separados e escolhidos os temas específicos de cada grupo, realizou-se um experimento para 

explicar o que é energia elétrica, de forma demonstrativa e com ilustrações, num terceiro momento solicitou-se 

aos alunos que pesquisassem o que é, de onde vem, e como funciona cada usina, para isso foi utilizado a sala de 

informática para uma pesquisa orientada. Um segundo experimento fora aplicado com cada grupo, desta vez 

voltado para que os grupos pudessem compreender como funciona a usina de sua pesquisa, este também de 

forma prática, repleto de recursos visuais, favorecendo alunos sinestésicos, visuais e auditivos. Por fim, fora 

solicitado para que os alunos planejassem e construíssem uma usina cada, da forma mais fiel e funcional 

possível. Todas as etapas foram documentadas e registradas por meio de fichas preenchidas pelos alunos, com 

textos e desenhos.  

Resultado:  

Cada grupo criou um acervo de fichas de registros e alguns pequenos vídeos explicando os conceitos vistos em 

aula, formalizando assim a compreensão teórica acerca do tema específico apresentado a cada um. Após um total 

de sete aulas, foram construídas quatro tipos de usinas, cada uma referente a um grupo, todas as usinas colocadas 

em funcionamento, tiveram dois meios de teste de funcionalidade, o primeiro tendo que acender uma led e uma 

calculadora e o segundo sendo as medidas de tensão e corrente fornecidos pelo multímetro. Contudo uma das 

usinas, a usina nuclear, não foi possível ser construída, por conta de seus recursos, porém foi adaptada para 

tornar-se uma termoelétrica, o que não alterou o contexto do trabalho, simplesmente possuindo um 

redirecionamento quanto a fonte do calor. 

Conclusão:  

Concluindo, este trabalho apresentou um conteúdo complexo para alunos de Ensino Fundamento, que é abordado 

apenas em Ensino Médio e Superior, sendo esperado que os alunos tivessem maior percepção por conta de sua 

faixa etária que os alunos que deveriam de fato estudar tal conteúdo. Por meio dos fichamentos e vídeos 

realizados pelos alunos, verificou-se grande compreensão teórica sobre o funcionamento de energia elétrica e 

suas derivadas. O trabalho teve total validade, por conta dos resultados melhores do que os esperados, contando 

com ideias e questionamentos de complexidade maior que a faixa etária dos alunos.  
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DE MATERIAIS ESTRUTURAIS EM CASO DE INCÊNDIO  
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Introdução:  

Com o aumento do número de construções ao longo dos últimos anos no Brasil, decorrente do crescimento 

populacional, tem-se o surgimento de grandes desafios para os profissionais que circundam a construção 

civil, especialmente para engenheiros civis. Um dos grandes desafios para a construção das estruturas é a 

escolha adequada do tipo de material a ser utilizado. Diante deste cenário, o presente projeto tem como 

objetivo, o estudo das propriedades dos materiais estruturais comumente utilizados, quais sejam, o aço, o 

concreto e a madeira. As análises e estudos em pauta se propõem demonstrar o comportamento e resistência 

dos mesmos para que seja possível avaliar os riscos em uma construção, quando submetidas a condições 

extremas de altas temperaturas, ou seja, em caso de incêndio. Desta forma, pretende se auxiliar aos 

interessados no assunto, usando um vocabulário mais simples, diante da complexidade do tema abordado. 

Metodologia:  

O trabalho foi realizado tendo como base uma coletânea de pesquisas, artigos, dissertações, entrevista e 

trabalhos acadêmicos sobre o comportamento dos materiais estruturais em caso de incêndio, quais as 

medidas cabíveis para identificação dos danos sofridos pela estrutura e quais as maneiras corretas de 

concertá-los. Neste mesmo sentido, buscou-se sempre evidenciar as diferenças entre o comportamento dos 

diferentes materiais estruturais como o concreto, madeira e ferro, em situação de incêndio. 

Resultado:  

Verificou se que o aço em situação de incêndio passa por um desafio de estresse extremo porque a certa 

temperatura ele começa a perder consideravelmente sua capacidade de suportar esforços. O concreto é um 

isolante térmico que apresenta uma grande capacidade de resistir a incêndio de baixo porte, sendo que a 

temperaturas de até 300°C e se resfriado lentamente pode ter até 90% da sua resistência reestabelecida se 

passar por processos corretos de reidratação. Entretanto quando exposto a temperaturas superiores a 300°C e 

por períodos maiores de tempo sofre com delaminações e lascamentos abruptos. A madeira é um material 

estrutural que surpreende quanto a sua resistência a chamas, por ser um material isolante térmico, assim 

como o concreto, ela, apesar de sofrer com a perda de matéria da sua camada em contato com as chamas e 

os gases aquecidos, permanece com seu cerne resistente as cargas da estrutura.  

Conclusão:  

Os elementos estruturais são as partes mais importantes para garantir a integridade física da construção, 

sendo necessário conhecer a fundo o comportamento dos materiais envolvidos nessa função para garantir 

que sob estresse eles serão capazes de suportar as cargas previstas. Portanto, cada estrutura apresenta sua 

própria variação da resistência a cargas, quando submetidas a temperaturas baixas, intermediárias ou altas, 

evidenciando a importância do conhecimento dos materiais empregados na construção. Importante salientar 

que a partir de um determinado ponto, todas as estruturas tem sua capacidade mecânica drasticamente 

comprometida, colapsando, assim, a construção.  
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Orientador(a): LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA  

 

Introdução:  

Os alunos carregam atualmente grande dificuldade e defasagem nas ciências exatas por conta de seu 

desinteresse pela área, para reparar este mal, muitos professores buscam trazer inovações para suas aulas, 

tornando-as mais atraentes para os alunos. Um dos recursos empregados é a modelagem matemática, que 

tem como proposito verificar um fenômeno e estuda-lo a fim de compreende-lo melhor, esta metodologia 

pode ser teórica ou prática, possuindo um caráter investigativo cativante para o aluno. Visando modificar 

este aspecto o trabalho propôs incentivar alunos por meio de pesquisa, experimentação e construção de 

usinas elétricas, tema escolhido pelos mesmos, por conta de sua curiosidade pelo funcionamento.  

Metodologia:  

Para a realização do trabalho, os alunos de uma Escola de Ensino Fundamental da rede pública, foram 

divididos em quatro eixos, segundo e terceiro com energia eólica, quarto e quinto com energia hidráulica, 

sexto e sétimo com energia solar e por fim oitavo e nono com energia nuclear. Todos os grupos tiveram uma 

introdução no assunto por meio de um experimento que busca mostrar o que são e para que servem os 

elétrons, o que é tensão e corrente, assim como o funcionamento de aparelhos elétricos. Num terceiro 

momento foram realizadas pesquisas sobre o tema específico de cada eixo, sendo estas direcionadas pelo 

professor mediador, com os passos do método científico, por fim com a compreensão teórica em mãos, fora 

realizado um experimento para cada eixo, mostrando seus funcionamentos. Em término, os grupos 

construíram usinas elétricas funcionais, sendo o primeiro eixo responsável pela usina formada com diodos, 

ventoinhas e capacitores, o segundo pela mesma usina, contudo, esta utilizando pás para água. O terceiro 

com placa solar feita com placa de fenolite, leds super brilho e capacitores, já a quarta, devido sua 

complexidade, fora feita de modo a utilizar o calor produzido pela queima de álcool em gel para mover uma 

hélice.  

Resultado:  

Cada grupo criou um acervo de fichas de registros e alguns pequenos vídeos explicando os conceitos vistos 

em aula, formalizando assim a compreensão teórica acerca do tema específico apresentado a cada um. Após 

um total de sete aulas, foram construídas quatro tipos de usinas, cada uma referente a um grupo, todas as 

usinas colocadas em funcionamento, tiveram dois meios de teste de funcionalidade, o primeiro tendo que 

acender uma led e uma calculadora e o segundo sendo as medidas de tensão e corrente fornecidos pelo 

multímetro. Contudo uma das usinas, a usina nuclear, não foi possível ser construída, por conta de seus 

recursos, porém foi adaptada para tornar-se uma termoelétrica, o que não alterou o contexto do trabalho, 

simplesmente possuindo um redirecionamento quanto a fonte do calor.  

Conclusão:  

Este trabalho teve existo em transmitir os conhecimentos de física elétrica básica para os alunos do Ensino 

Fundamental, tendo cada eixo, por conta de suas faixas etárias, maior absorção do conhecimento. Como para 

os anos inferiores os temas foram mais simples, e para os superiores mais complexos, os alunos assimilaram 

com facilidade, tendo como auxilio o fator imaginação, que é fértil nestes anos. Muitos alunos apresentaram 

ideias e questionamentos elaborados, comprovando a compreensão do conteúdo e a percepção do 

funcionamento da eletricidade, mesmo que sem um aprofundamento.  
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Introdução:  

A poluição atmosférica derivada da atividade humana, como indústrias e veículos automotores, ou de processos 

naturais como queima de biomassa e erupções vulcânicas podem interferir direta ou indiretamente na saúde. Nas 

últimas décadas vem ocorrendo o aumento das concentrações de vários poluentes como ozônio, dióxido de 

enxofre, dióxido de carbono, monóxido de carbono e material particulado que associados a temperatura e 

umidade colaboram para vários efeitos deletérios sobre a saúde da população. A exposição à poluição do ar tem 

sido associada à mortalidade em menores de 5 anos em São Paulo, e à internações hospitalares em menores de 13 

anos devido a doenças respiratórias, além disso são responsáveis por 10,6% de todas as mortes no Brasil, sendo 

um problema de saúde pública na atualidade. O objetivo deste estudo é descrever o comportamento temporal das 

internações e das concentrações dos poluentes do ar e estimar suas concentrações em Taubaté, SP. 

Metodologia:  

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais com dados relativos a internações por doenças respiratórias 

(Cid-10 de J00 a J99) sem distinção de sexo, entre 0 a 10 anos de idade, residentes em Taubaté, SP. O período de 

estudo é entre 01 de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2017. Foi criado um banco de dados em que os 

mesmos relativos a internações foram obtidos do DATASUS e os de poluentes pela estação medidora da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Os poluentes estudados são PM10, PM2.5, SO2, CO, 

NO, NO2 E O3, bem como temperatura mínima, média e máxima e umidade relativa do ar. Foram estimadas as 

médias e desvios padrão das variáveis de estudo e criados gráficos com valores diários das concentrações dos 

poluentes, da temperatura, umidade relativa do ar e das internações. 

Resultado:  

A Tabela 1 apresenta análise descritiva das variáveis de estudo. Para o Ozônio (O3) com amostragem de 726 dias 

e 1 ultrapassagem na medição da CETESB a média foi de 68,7 ?g/m3 (DP=21,7), Monóxido de Carbono (CO) 

692 dias, média de 526,4 PPM (DP=277,6), Monóxido de Nitrogênio (NO) 694 dias, média de 14,9 ?g/m3 

(DP=20,3), Dióxido de Nitrogênio (NO2) 694 dias, média de 35,3 ?g/m3 (DP=15,8), PM2,5 580 dias, média de 

13,9 ?g/m3 (DP=7,0), Dióxido de Enxofre (SO2) 584 dias, média de 1 ?g/m3 (DP = 0,3), PM10 704 dias, média 

de 23,2 ?g/m3 (DP=12,3). Em relação a temperatura a média foi 27,7 °C (DP=4,2) e para umidade a média foi 

47,4% (DP=14,4). A Figura 1 mostra a distribuição diária das concentrações dos poluentes, temperaturas, 

umidade relativa do ar e internações. 

Conclusão:  

Pode-se concluir que há um padrão de distribuição sazonal das concentrações de poluentes atmosféricos, sendo 

seus maiores valores nos meses mais frios do ano, explicado pelo fenômeno de inversão térmica, concomitante a 

baixa umidade, que torna o ar seco, sem ventos ou chuvas, colaborando ainda mais para o aumento da 

concentração dos mesmos o que possibilita a ocorrência de maiores internações. Por isso a importância de um 

melhor entendimento do impacto da poluição na saúde, fornecendo dados para o SUS, auxiliando no controle da 

poluição e consequentemente na prevenção dessas internações por doenças respiratórias. 
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Introdução:  

Os centros culturais abrigam manifestações das mais diversas modalidades. São equipamentos caracterizados 

pelo uso coletivo, onde são realizadas oficinas de arte, música, canto, dentre outras manifestações artístico-

culturais (PINTO et al., 2012). Campos do Jordão possui aspecto cultural pois recebe anualmente festivais 

importantes, entre eles o Festival Internacional de Inverno, que traz apresentações de música clássica de 

importância mundial. A Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) é uma instituição que atua na cidade e realiza um 

trabalho com os jovens da cidade, oferecendo aulas de dança, música e teatro. Para a compreensão das 

necessidades da FLMA foi feita uma visita técnica com o objetivo de levantar informações pertinentes ao espaço 

adequado para um centro voltado para a educação cultural e do programa funcional adequado para artes 

corporais. Assim, foi levantado que existe uma falta de espaço físico para atender os alunos, e com isso é viável a 

criação de um Centro Cultural. 

Metodologia:  

Para este trabalho utilizou-se metodologia qualitativa, pois abordou as variáveis presentes em um centro cultural, 

se tratando de ensino para dança, música e teatro. A primeira etapa compreende o levantamento de referências 

bibliográficas, seguido de levantamentos documentais do Ministério da Cultura, Estatuto da Criança e do 

Adolescente e legislação pertinente à Fundação Lia Maria Aguiar. Em seguida, foi descrita a influência da arte 

no indivíduo para a compreensão das expressões artístico-culturais, fundamentando as atividades exercidas no 

centro cultural. Possui uma abordagem descritiva, pois foi feito o levantamento da relação entre a população com 

os eventos culturais nos edifícios destinados a esse fim na cidade de Campos do Jordão. A pesquisa é de aspecto 

exploratório pois há aproximação do objeto de estudo com visita à Fundação Lia Maria Aguiar. A segunda etapa 

trata dos estudos de caso para a compreensão do organograma e das necessidades projetuais de um Centro 

Cultural no que se refere aos espaços de aulas e apresentações com materiais específicos e técnicas construtivas. 

A pesquisa tem também aspecto interpretativo analítico, pois classifica e analisa os objetos de estudo (visita à 

FLMA e estudo de caso) com o intuito de aproximar o conhecimento da realidade. A terceira etapa compreende o 

objeto projetual que se inicia na identificação, levantamento, análise e diagnóstico da área de estudo, com o 

entendimento das condicionantes ambientais e legais. As visitas em campo foram fundamentais para a melhor 

compreensão do lote e suas relações com o entorno, com registros fotográficos. Com isso, elaborou-se o 

programa de necessidades, volumetria e elaboração da proposta projeto para o Centro Cultural.  

Resultado:  

Com a aplicação dos conceitos de centro cultural vistos neste trabalho, considera-se as trocas culturais de grande 

importância para a valorização e fortalecimento dos vínculos da sociedade em manter suas tradições regionais. 

As metas do Plano Nacional de Educação dão diretrizes claras para a participação da sociedade nas atividades 

culturais, sendo estas entendidas como um direito básico. Em uma estância turística como Campos do Jordão, na 

qual os eventos culturais são o embasamento de uma sociedade que tem potencial cultural, a implantação de um 

centro cultural visa fortalecer os vínculos com a população. Elaborar uma proposta projetual que atenda às 

necessidades dos núcleos de dança, música e teatro, como complementação do trabalho da Fundação Lia Maria 

Aguiar já realizado na cidade, unindo-os em uma única área, concede aos alunos e população vínculos culturais 

essenciais para um desenvolvimento social propício.  

Conclusão:  

O projeto para centro cultural visa, assegurado das diretrizes projetuais, que as necessidades espaciais das aulas e 

apresentações sejam adequadas, e que inclua espaços para encontros e trocas dinâmicas de cultura, além de 

atender às necessidades climáticas da cidade. Os equipamentos específicos para cada núcleo são a premissa de 

um programa eficiente. Assim, elaborar um projeto para centro cultural é contribuir para que Campos do Jordão 

seja um polo de investimento nos artistas locais e que seja possível reconhecê-los como expressão da cultural 

local, com potencial para participação efetiva nos festivais internacionais que a cidade recebe todo ano. 
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Introdução:  

O microempreendedor individual, nesse período de mudanças e crises no país, vem sendo uma categoria que 

está contribuindo para a geração de emprego e recuperação econômica do país. Uma pesquisa realizada pela 

Serasa Experian mostrou o crescimento de microempresas individuais em 14,4% em fevereiro de 2018 em 

relação ao mesmo período do ano anterior. Quantificando essa porcentagem, ela representa a abertura de 

158.038 MEIs. Um dos pontos mais importantes da continuidade de uma empresa está localizado no 

diferencial oferecido por ela e no seu controle financeiro. Por muitas vezes falta ao microempreendedor 

conhecimentos para gerir seus negócios. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo principal 

contribuir por meio da implantação do método de custeio uma melhor gestão, controle, tomada de decisão e 

determinação do preço de venda. 

Metodologia:  

O projeto se propôs a implantar um método de custeio em uma micro empresa individual de móveis 

planejados com foco no controle de gastos e formação do adequado preço de venda do produto. Para se 

atingir o objetivo traçado foi elaborado uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Os dados coletados foram 

extraídos de pesquisas bibliográficas e artigos de internet. Após a coleta, os dados foram analisados e 

demonstrados através de planilhas contribuindo para a conclusão do projeto. 

Resultado:  

A contabilidade de custos é um estudo estratégico, que auxilia nas tomadas de decisões, tanto gerencial 

como financeira, dentro de uma organização. Visando manter o equilíbrio da empresa, fornecendo 

informações concretas e permitindo identificar a raiz do problema e soluciona-lo. 

Conclusão:  

Verificou-se que a implantação do método de custeio proporcionou um controle maior sobre as 

movimentações e necessidades da entidade, reduzindo gastos e atribuindo a mercadoria o preço de venda 

adequado. Essas medidas ocasionaram um retorno financeiro positivo para a empresa referente ao capital 

investido. Obteve-se também uma melhor eficiência e eficácia no tempo de serviço e mão de obra na 

fabricação dos móveis planejados. Enfim, a aplicação da Contabilidade de Custos direcionou os caminhos 

que a entidade deveria percorrer na gestão do negócio. 

Referências:  

EBC AGENCIA BRASIL, NUMERO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS CRESCEU 

14,4% EM FEVEREIRO. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-

04/numero-de-microempreendedores-individuais-cresceu-144-em-fevereiro. Acesso em: 09 ago. 2018. 

LEONE, George S.G.; LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de Contabilidade de Custos: contém critério do 

custeio ABC, Aplicação de Métodos Quantitativos. 4°. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MAHER, Michael. 

Contabilidade de Custos: criando valor para a administração. São Paulo: Atlas, 2001. MARTINS, Eliseu. 

Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

  



 

280 

 

ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.  

ENIC201873531 

 
PAMELA DOS SANTOS FAGUNDES PINTO  

Orientador(a): GERSON MENDES FARIA  

 

Introdução:  

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um projeto arquitetônico de um Abrigo Institucional para a 

rede municipal de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, tendo como objetivo acolher crianças e adolescentes 

de idades entre 0 a 17 anos e 11 meses, que estão sob tutela do juizado de menores e não moram com suas 

famílias, ou tutores legais. Uma vez que as crianças e Adolescentes que se encontram nessa situação de 

vulnerabilidade, não recebem a devida importância, tanto do governo quanto da sociedade, este projeto visa 

a elaboração de um lugar aconchegante e acolhedor que colabore com a socialização dos os jovens e da a 

comunidade local, atendendo suas necessidades e buscando aprimorar seu desenvolvimento, para que assim 

cresçam de forma mais saudável. 

Metodologia:  

Para a elaboração do trabalho será necessário a pesquisa histórica dos orfanatos, leitura do Estatuto da 

Criança e Adolescente, a escolha do terreno onde estabeleceremos o projeto, o estudo de viabilidade para 

identificar seus possíveis problemas e potencialidades. Em seguida os estudos de caso e as visitas técnicas 

no terreno e nas instituições. A analise de todos os elementos darão base para preparar o programa de 

necessidades, plano de massa, estudos preliminares, pré dimensionamento, ante projeto e assim concluirmos 

a ultima fase, o projeto final e a maquete. 

Resultado:  

Elaboração de um projeto que contribua com o desenvolvimento físico, social e psicológico das crianças e 

adolescentes que vivem nesse lugar e mostrar a importância de notar e contribuir para que esses lugares 

sejam mais acolhedores visando as necessidades dos jovens. 

Conclusão:  

Após a escolha do terreno adequado para se implantar o projeto, foi estudado e analisado todos os elementos 

necessários, para assim apresentar um programa de necessidades e através dele caminhar para o partido 

arquitetônico que deu origem ao projeto final, o qual atenderá a comunidade de Guaratinguetá/SP. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo destacar o quanto se torna importante para uma empresa possuir uma visão 

orientada para a MELHORIA CONTINUA dos processos, garantindo a qualidade do produto/serviço 

ofertado, pois o mercado se apresenta cada vez mais competitivo com clientes por sua vez mais exigentes, o 

que torna o investimento em melhorias de processo de fabricação e produto um grande fator de 

sobrevivência mercadológica. Neste ambiente de hostilidade atual, empresas que não visam mudanças e não 

se adaptam continuamente às exigências do cliente são superadas pelos seus concorrentes.Dentre várias 

ferramentas de importância será aplicado o ciclo de PDCA, que tem como característica a implantação de 

um projeto de melhoria demonstrando que esta melhoria poderá possuir caráter continuo, de modo que 

mantenha a empresa em constante evolução. 

Metodologia:  

Este trabalho baseou-se em pesquisas bibliográficas, através de livros, sites e artigos acadêmicos que 

puderam substanciar o estudo de caso, que segundo Yin (2001), é uma das diversas formas de realizar 

pesquisa, experimento, levantamento de informações e análise de informações, que compreende um método 

abrangente na obtenção de dados. Neste estudo de caso foram abordados registros documentais que 

contemplam, fotografias, relatórios, e documentos referentes a procedimentos e planos de trabalho. Enfim, 

para realizar este estudo optou-se por utilizar a pesquisa descritiva, tendo como base uma pequena empresa 

para obtenção de dados sobre processo de fabricação de material cerâmico, com aplicação de métodos do 

PDCA que tem como característica a implantação de um projeto de melhoria demonstrando que esta 

melhoria poderá possuir caráter continuo, de modo para manter a empresa em constante evolução. 

Resultado:  

Durante o primeiro semestre de 2017 a empresa havia registrado um total de 60 SCRAPS, totalizando um 

custo de R$ 8.400,00. Após a implementação do Ciclo PDCA (figura 1), no primeiro semestre de 2018, 

observou-se que os processos podem ser otimizados, como fabricação de massa, esmaltação, fornada e cura, 

além de sanar negligencias na preparação e inabilidades em manusear ou operar os equipamentos bem como 

os produtos acabados. E foi possível então modificar a estratégia de trabalho, alocando pessoas, como um 

analista de processo, minimizando erros operacionais, além de programar treinamentos de reciclagem, 

eliminando-se aberturas de chamados desnecessários para falhas pontuais e ocasionais do sistema 

operacional, o que nos remeteu a uma redução de custos significativamente. Com a economia de R$ 

2.800,00 (figura 2), a empresa BETA, praticamente pode investir na compra de novos equipamento para o 

Controle de Qualidade, bem como investir em treinamentos e/ou contratações de funcionários. 

Conclusão:  

O Ciclo PDCA possui grande importância, pois é a ferramenta utilizada pelas empresas para o 

gerenciamento da melhoria contínua. Tendo como principal objetivo manter todas as atividades da empresa 

sob controle, tanto as operacionais como as administrativas. Este trabalho buscou apresentar o ciclo de 

produtividade e observar a importância da utilização do ciclo PDCA na qualidade das entregas dos produtos. 

A utilização do ciclo PDCA é importante, pois ele é uma excelente ferramenta estratégica que pode ser 

utilizada por qualquer tipo de empresa. Este método permite que a empresa resolva seus problemas em 

qualquer setor, visando assim, a melhoria contínua.  
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Introdução:  

A porta de entrada para o sistema de saúde é um atributo essencial da Atenção Primária à Saúde tendo em 

vista seu papel ordenador, os benefícios da continuidade do cuidado e resolutividade deste nível de atenção e 

o excesso de utilização de serviços de emergência por problemas não urgentes. A atenção básica deve 

cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são elas: I - 

Ser base; II - Ser resolutiva; III - Coordenar o cuidado; e IV - Ordenar as redes.2 Percebe-se que questões 

relacionadas à forma como a rede assistencial está organizada e como se constitui a qualidade do 

atendimento ofertado ao usuário estão associadas a um cuidado integral e também à resolutividade do 

serviço. Considera-se resolutividade a resposta satisfatória que o serviço fornece ao usuário quando busca 

atendimento a alguma necessidade de saúde.3  

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência realizado no período de 29 de Janeiro á 16 de Fevereiro de 2018 como 

parte das atividades de internato no estágio de Saúde Coletiva pelas acadêmicas do sexto ano de medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU), a partir da observação da dinâmica de funcionamento do sistema de 

saúde no Posto de atendimento Médico e Odontológico do bairro Bosque da Saúde (PAMO), Ambulatório 

Municipal de Infectologia-Taubaté (AMI), ESF Água Quente localizados no município de Taubaté-SP e 

ESF Jardim Regina localizado no município de Pindamonhangaba-SP. Pontuamos a assistência e o cuidado 

prestado ao usuário do SUS pela equipe multidisciplinar (técnicos de enfermagem, auxiliar em saúde bucal, 

enfermeiras, médicos, dentistas, agentes comunitários) através de atividades como: o próprio atendimento 

médico individual nas unidades, onde procura-se identificar a opinião dos participantes sobre saúde, 

problemas de saúde, determinantes da procura pelo serviço, expectativa de atendimento, e participação 

comunitária no que se refere a resolutividade dos serviços a eles disponibilizados; palestras educativas 

realizadas em escolas e nas unidades, dentro de grupos específicos como de gestantes, hipertensos e 

diabéticos; além de discussões de casos clínicos com a equipe multidisciplinar. Fundamentamos nossos 

conhecimentos a partir da leitura da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)-2012, artigo da Revista 

Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (RBMFC)-2017 e de artigos científicos nacionais extraídos 

da base de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) de 2008 a 2018, disponíveis gratuitamente 

na íntegra, onde foram encontrados apenas quatro manuscritos que atendiam aos objetivos, utilizando de 

forma conjugada os descritores “atenção primária á saúde”, “princípios do SUS”, “resolutividade”.  

Resultado:  

A análise da resolutividade envolve aspectos relativos à demanda, à satisfação do usuário, às tecnologias dos 

serviços de saúde, à existência de um sistema de referência e contra-referência articulado, à acessibilidade 

dos serviços, à formação dos recursos humanos, às necessidades de saúde da população, à adesão ao 

tratamento, aos aspectos culturais e socioeconômicos, entre outros. 4 Durante a experiência em campo, 

observamos o emprego desse princípio em alguns itens como: Acolhimento com a classificação de risco e 

vulnerabilidade como forma de implementar ações de saúde e avaliar se o serviço está capacitado para 

resolver as condições apresentradas pelo usuário até o nível da sua competência ou se há indicação de 

encaminhamento para outro serviço; Ordenação do fluxo de atendimento como forma de aumentar o acesso 

ao serviço de saúde, reduzir tempo de espera entre as consultas e determinar o tempo de retorno necessário a 

cada paciente. 
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Conclusão:  

A resolutividade pode ser alcançada por meio de um atendimento acolhedor, mediante responsabilização das 

equipes, com atitudes criativas e flexíveis, a partir das tecnologias disponíveis em cada nível de atenção. 

Essa resposta inclui desde a cura de doenças, o alívio ou minimização do sofrimento a abordagens menos 

complexas como orientações, campanhas de promoção de saúde e ordenação de fluxo de atendimento, pois 

mesmo que haja necessidade de fazer referência para outro serviço, o usuário se sente acolhido e avaliado de 

maneira integral. O entendimento sobre resolutividade da assistência é fundamental para a reorganização da 

qualidade dos serviços de saúde. 
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0733.pdf > 4) ROSA, R. B., et al. Resolutividade da assistência e satisfação de usuários da Estratégia Saúde 
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EMPRESAS DO SETOR PRIVADO.  

ENIC201803564 

 
LARISSA CRUZ ELLEN ATAIDE LEITE  

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS  

 

Introdução:  

O enfoque do tema trata de uma especificação na área Contábil de suprema importância para os gestores, 

tornou-se um fator primordial dentro das organizações, devido ser um meio pelo qual se reduz nas empresas 

privadas os supostos riscos de fraudes. A auditoria interna busca métodos para descobrir e prevenir contra as 

fraudes que ocorrem dentro das organizações, por pessoas que não seguem as regularidades impostas pela 

empresa e consequentemente causam prejuizos nos resultados financeiros. Mesmo a auditoria não tendo o 

foco principal na detecção de fraude, e sim na emissão de opiniões quanto à veracidade das demonstrações 

contábeis, ela age com princípio de orientação na qual deve ser tratado com singelo profissionalismo e 

competência, dando o suporte necessário para melhoria dos negócios, minimizando as perdas e desperdícios 

nas questões patrimoniais e financeiras.  

Metodologia:  

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva e exploratória, no que se refere aos seus procedimentos 

técnicos, buscando maiores informações para a abordagem do problema, com a realização de análise 

documental. O estudo, quanto aos objetivos classifica-se como pesquisa descritiva. Para Raupp e Beuren 

(2004, p. 80), “configura-se como um estudo intermediário entre pesquisa exploratória e a explicativa, ou 

seja, não é tão preliminar como a primeira nem tão profunda como a segunda”. Quanto aos procedimentos 

de investigação, a pesquisa será baseada sobre o tema e os principais autores envolvidos, através de uma 

análise documental, pois serão coletados e analisados dados a partir dos fatos evidenciados pelas empresas. 

Resultado:  

Afirma Sá (1982, p.16), que é necessário um auditor saber como analisar as possibilidades de ocorrência de 

fraudes, para identificar os seus indícios, sendo esse conhecimento, condição essencial para sua formação 

profissional. Deste modo, é importante as empresas obterem um gerenciamento eficaz de auditoria no 

âmbito interno das organizações, para tal temática solucionar problemas futuros, prevenindo-se então de 

possíveis erros e fraudes, inaptidões e negligência no controle do patrimônio. 

Conclusão:  

Conclui-se que, a maneira de execução da auditoria impacta na melhoria dos resultados das sociedades, 

evitando que riscos de erros e fraudes prejudiquem o resultado final, dando total estabilidade para os 

gestores e assegurando que diante de um meio traçado de estratégias, é possível minimizar as ocorrências de 

fraudes. Assim, este projeto de pesquisa visa conscientizar e comprovar quão importante é a transparência 

contábil em qualquer tipo de sociedade, independentemente do ramo em que segue, posto que sejam 

benéficas suas vantagens tanto para os administradores quanto aos usuários externos nas tomadas de 

decisões, buscas de bons resultados e soluções de problemas. 

Referências:  
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em:<HTTPS://PT.slideshare.net/AnaPaulaMafraDalmoli/a-importncia-da-auditoria-interna-na-preveno-e-

combate-s-fraudes-nas-organizaes> Acesso em: 15 out. 2017. RAUPP, F. M. Como elaborar trabalhos 
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MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
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Orientador(a): ROSE LIMA DE MORAIS CAMPOS  

 

Introdução:  

A solução de problemas, segundo Vicente Falconi (2004) deve ser realizada de forma metódica e com a 

participação de todos os integrantes de uma empresa – Princípio do “Gerenciamento Participativo” –. Desta 

forma, a comunicação interna torna-se a chave para que os problemas sejam expostos e solucionados. O 

objetivo deste artigo foi descrever a implantação de um Sistema de Comunicação, visando à redução de 

erros e aceleração do fluxo das informações em uma Empresa de Pequeno Porte do setor de Panificação, 

localizada na cidade de Taubaté/SP.  

Metodologia:  

Para tanto, realizou-se uma Pesquisa Bibliográfica relacionada aos temas de Comunicação Interna e 

Qualidade Total; uma Pesquisa Documental, nos arquivos da empresa e uma Pesquisa de Campo, utilizando 

como técnica, a Observação Participante. A amostra é composta de dez funcionários, sendo que cinco 

realizam o serviço de atendimento ao cliente e cinco atuam na área operacional. A gerência é realizada pelo 

proprietário do estabelecimento.  

Resultado:  

Conforme a Observação efetuada na empresa, verificou-se que a comunicação antes da implantação da 

ferramenta era informal. Buscando criar um canal de comunicação direta entre os acontecimentos e o time 

da empresa, encontrou-se a solução por meio do Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), com a 

disponibilização de um quadro branco, etiquetado e localizado entre o setor administrativo e o operacional, 

no qual, todos os colaboradores realizam, diariamente, apontamentos referentes às irregularidades 

encontradas em toda a empresa. Independente de qual seja o problema, deve-se apontar no quadro, assim 

como explicitar sua ação para solucioná-lo, ou até mesmo, apontar uma solução de melhoria. É 

responsabilidade do proprietário ou gerente, colher todas as informações no final do expediente e, após 

análise, realizar as tratativas necessárias, visando ações corretivas e/ou preventivas para que não hajam mais 

preocupações e perdas referentes a isso.  

Conclusão:  

Conclui-se que o Sistema de Apontamentos pode ser considerado uma boa estratégia de Comunicação 

Interna, uma vez que, possibilita o conhecimento interno e a circulação de informações na empresa, 

reduzindo com isso, as perdas que impactam negativamente nos resultados do negócio. 

Referências:  

CAMPOS, V. F. TQC- Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). Nova Lima – MG: INDG 

Tecnologia e Serviços Ltda, 2004. GARVIN, D. A. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e 

competitiva. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. MARCHESI, Amauri. Comunicação Interna: Fator 

Humano como Diferencial Competitivo: São Paulo: Aberje, 2005. MATTOS, R. Análise crítica de uma 

metodologia de solução de problemas na prestação de serviços. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de Santa Catarina, 1999. TAVARES, M. Comunicação Empresarial e Planos de Comunicação: 
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RELAÇÃO ENTRE TENDÊNCIAS FUTURAS E JOVENS INVESTIDORES  
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Introdução:  

Na atual situação econômica do Brasil na qual sua perspectiva futura é tida como, no melhor dos casos, 

incerta, jovens buscam no mercado de investimentos uma alternativa mais segura às mais comuns para 

garantirem estabilidade futura. Em 2017, segundo dados da própria B3, a participação de jovens na bolsa de 

valores brasileira sofreu um aumento de 28,6%, saltando de pouco mais de 14 mil para 18,4 mil aplicadores. 

Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo estudar a influência desse recente e grande movimento na 

Bolsa de Valores bem como suas principais causas. 

Metodologia:  

A pesquisa bibliográfica se deu através de matérias e entrevistas em sites na internet, e nesse levantamento, 

através de entrevistas com jovens que buscam se educar no ramo financeiro, verificou-se que dois fatores 

juntos os levam cada vez mais a buscar a bolsa de valores: a preocupação com o futuro, ou seja, perspectivas 

incertas para o cenário econômico daqui a alguns anos, e a relativa estabilidade econômica vivenciada por 

eles em relação às gerações anteriores. Além disso, o "Home Broker", feramenta que permite operar através 

de smartphones, facilitou o acesso dos jovens já familiarizados à tecnologia, bem como o fato da bolsa se 

tratar de investimentos em longo prazo, o que não é problema para investidores de faixas etárias mais 

baixas.  

Resultado:  

Esse súbito aumento do número de investidores mais jovens no mercado financeiro está muito atrelado às 

perspectivas pessimistas de garantia financeira futura como o esperado insucesso da Previdência, possíveis 

crises fiscais e estagnação econômica; mas também a uma atratividade maior da bolsa em relação a 

investimentos de renda fixa dada a queda recente dos juros, uma facilidade maior para adquirir informações 

com inúmeros sites, blogs e vídeos à respeito do tema, bem como plataformas que possibilitam aplicações de 

maneira prática e fácil pelos smartphones. Dessa forma, o jovem hoje busca se educar financeiramente e 

aproveitar o fato de terem o tempo como um grande aliado para fazerem seus investimentos renderem.  

Conclusão:  

Podemos concluir, portanto, que a tendência atual de aumento no número de investidores na bolsa só tende a 

crescer, uma vez que a tecnologia vem possibilitando uma maior facilidade de se operar no mercado ao 

mesmo tempo em que as gerações mais recentes vão ficando cada vez mais familiarizadas à essa mesma 

tecnologia, além disso, jovens buscam alternativas para investirem e se assegurarem financeiramente no 

futuro dada um melhor preparo e educação financeira hoje facilmente acessível.  

Referências:  

https://www.valor.com.br/financas/5277877/jovens-ampliam-participacao-na-bolsa 
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ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM 

EMPREENDIMENTOS  
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Introdução:  

O presente trabalho tem como objetivo analisar quais são os fatores que influenciam na decisão final na 

escolha de instalar ou não um sistema de energia solar em um empreendimento. Os principais pontos de 

analise são: o valor total da conta de energia do cliente, o valor da tarifa de energia (TE e TUSD), a média 

do montante de energia em kWh utilizada por mês, o quanto será abatido da conta de energia do cliente após 

a instalação do sistema e qual será o valor do investimento para aquisição e instalação do sistema. 

Metodologia:  

O trabalho foi realizado a partir da análise de vários orçamentos direcionados a implantação de sistemas de 

energia solar em empreendimentos comerciais. Os orçamentos foram feitos baseando-se na conta de energia 

de cada cliente, em que consta o local onde o sistema será instalado, todos os dados necessários para entrada 

com pedido de utilização da rede na concessionária que detém o direito de distribuição energética na região 

habitada pelo cliente, tarifas e impostos que incidem no consumo de energia, descrição do consumo de 

energia elétrica do cliente, incluindo dados como energia elétrica ativa fora de ponta capacitiva, energia 

elétrica ativa fora de ponta indutiva, energia elétrica ativa ponta, demanda, energia reativa e multas, e o 

valor final que deve ser pago para a concessionaria. 

Resultado:  

Foi observado que os comércios com altas tarifas de energia elétrica e que oferecem um produto em que o 

custo da energia elétrica é impactante obtêm, muitas vezes, um sistema de geração distribuída de energia 

solar mais barato e com retorno financeiro (payback) muito mais rápido o que acaba por ser um fator 

essencial para a decisão final na aplicação do investimento.  

Conclusão:  

Sistemas de energia solar são a revolução necessária no ramo energético para ampliação sócio econômica de 

todos os países. No Brasil essa inovação chega vagarosamente, mas mostrando qual sua importância para 

aquelas empresas que querem garantir seu crescimento futuro e investir na redução de custos para assim 

levar um produto mais acessível à população sem deixar de garantir um excelente retorno financeiro e se 

livrar da dependência do mercado energético convencional. Portanto, os investimentos em sistemas de 

energia solar contêm vários fatores que devem ser analisados antes de sua implantação, porém na maioria 

das vezes o retorno financeiro é recompensador. 
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Introdução:  

A bacia hidrográfica do Rio Una constitui um importante afluente do Rio Paraíba do Sul no Estado de São Paulo, 

estendendo-se pelos municípios de Taubaté a Pindamonhangaba, suas águas servem como um importantíssimo 

recurso hídrico para o abastecimento destes municípios (OLIVEIRA et al., 2006). Entretanto, devido as 

atividades domésticas e industriais próximas, ocorre o carreamento de poluentes para as águas da bacia, como 

esgoto, resíduos de construções e descartes industriais (ALVES e COBO, 2013), tornando-se essencial o 

monitoramento da qualidade de suas águas. Plantas superiores podem servir a este propósito, como a espécie 

Allium cepa L., que auxilia na observação do potencial mutagênico de soluções diversas, expressando alterações 

micro e macroscópicas no meristema radicular (RANK e NIELSEN, 1993). Dessa forma, o objetivo do presente 

estudo foi verificar a influência sazonal sobre a qualidade das águas do Rio Una nos municípios de Taubaté e 

Pindamonhangaba, SP, em estações distintas. 

Metodologia:  

Foram coletadas amostras de água no Rio Una durante a estação de estiagem (agosto de 2017) e chuvosa (março 

de 2018), para isto, dois pontos amostrais foram definidos, a saber: ponto 1 - município de Taubaté, SP, Brasil 

(23°01'51.30"S 45°30'26.30"W) e ponto 2 - município de Pindamonhangaba, SP, Brasil (22°57'23.50"S 

45°30'31.80"W). Em cada ponto foi coletada a água das margens e centro do rio, que foram misturadas em galões 

plásticos desinfetados. Além disso, utilizou-se água potável desclorada como controle. Todo material amostral 

foi devidamente identificado e levado ao Laboratório de Botânica e Ecologia da Universidade de Taubaté, onde 

realizou-se o teste Allium cepa. Cebolas brasileiras (A. cepa) de uma mesma safra e tamanho similar foram 

adquiridas em comércio local e passaram por um processo de seleção, a fim de verificar a viabilidade das 

mesmas para realização do teste, para tal, os bulbos foram expostos a água de cada tratamento (ponto 1, ponto 2 e 

controle) por um período de 72 horas, sendo selecionados apenas bulbos que não apresentavam sinais de 

apodrecimento e que possuíam no mínimo 10 raízes novas brotadas por bulbo. Foram utilizadas 10 bulbos 

viáveis para cada tratamento, as quais continuaram expostas aos diferentes tratamentos realizando-se 

mensurações do crescimento (cm) de 10 raízes por bulbo, totalizando 100 raízes por tratamento. A primeira 

medição das raízes ocorreu na seleção dos bulbos viáveis (T1) e a segunda após 96 horas da primeira medição 

(T2). O crescimento radicular total foi obtido pela subtração do valor obtido em T1 do valor obtido em T2. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 7. Todas as comparações foram feitas 

utilizando o teste ANOVA, aceitando-se valores de p<0,05 como significativamente diferentes. 

Resultado:  

Na estação de estiagem (Figura 1 A), observou-se diferença estatística significativa (p=0,0105) no crescimento 

radicular total apenas das cebolas submetidas ao tratamento com água do Rio Una do ponto 2 (3,1 ± 0,2 cm) em 

relação ao controle (4,6 ± 0,4 cm). Na estação chuvosa (Figura 1 B), verificou-se uma inversão nos resultados, 

nos quais apenas as cebolas do ponto 1 (0,4 ± 0,2 cm) apresentaram diferença significativa de crescimento 

(p=0,0002) em relação ao controle (2,0 ± 0,2 cm), além disto, houve diferença significativa entre as médias do 

ponto 1 e ponto 2 (p=0,0245). Na estação chuvosa, as médias de crescimento radicular total de todos os 

tratamentos avaliados foram significativamente menores (p=0,0001 para o ponto 1; p=0,0005 para o ponto 2) em 

relação aos valores obtidos para os mesmos pontos na estação de estiagem (Figura 2). 

Conclusão:  

A análise macroscópica das raízes de A. cepa submetidas às águas do Rio Una no município de Taubaté e 

Pindamonhangaba apresentaram potencial mutagênico no período avaliado. Além disso, verificou-se influência 

sazonal e espacial, visto o maior potencial mutagênico nas águas do rio durante a estação chuvosa e entre os 

municípios. Estes resultados servem de alerta aos órgãos fiscais em relação ao despejo de poluentes sem 

tratamento neste importante corpo hídrico da região, uma vez que suas águas servem de abastecimento para a 

população dos municípios analisados. 
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Introdução:  

A perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio individualizado visando oferecer opinião, 

mediante questão proposta. Para tal opinião realizam-se exames, vistorias, indagações, investigações, 

avaliações, arbitramentos em suma todo e qualquer procedimento necessário à opinião. Segundo Sá (2011), 

é possível classificar as perícias em três grandes grupos gerais: perícias judicias; perícias administrativas; 

perícias especiais. A perícia é considerada como instrumento de prova para efeitos judiciais. Segundo 

Câmara (2010), no âmbito do Poder Judiciário, a produção de provas é utilizada para auxiliar o juiz nas 

tomadas de decisão quando esta não puder ser resultante do conhecimento puramente jurídico. A perícia 

contábil é a forma de se demonstrar a verdade de fatos ocorridos, e que servirá como meio de prova em que 

se baseia o juiz para resolução de determinado processo.  

Metodologia:  

O presente estudo se propôs a verificar como a perícia contábil colabora com o ministério público federal 

nos casos de improbidade administrativa na defesa do interesse público. Para tanto foi elaborada pesquisa 

básica, qualitativa e descritiva. Para a coleta de dados foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e 

documental. Após coleta de dados foi realizada devida análise e conclusão. 

Resultado:  

Segundo Sá (2011), as práticas de corrupção, em que se envolvem corruptos e corruptores, têm-se 

generalizado nas grandes organizações e no Poder Público em particular em todo mundo. A apuração dessa 

mazela social depende de técnica pericial. No Brasil, nos últimos anos foram divulgados pela mídia diversos 

casos de atos de improbidade administrativa que o Ministério Público, com ajuda da perícia contábil busca 

punir. Por exemplo, a ação ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o ex-prefeito de São 

José de Ubá que governou entre 2013 e 2016. O MPRJ requer à Justiça que o ex-prefeito seja condenado a 

ressarcir o erário no valor de R$ 4.498.941,49, além da perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos, multa civil de até duas vezes o valor do dano e a proibição de contratar ou receber benefícios 

fiscais de ente público. Também foi requerida a indisponibilidade de bens do réu. 

Conclusão:  

Verificou-se que a perícia contábil é de suma importância e relevância social, por colaborar para que seja 

resguardada a ordem da função jurisdicional como um todo. Portanto, a perícia contábil em ação civil 

pública relativa a ato de improbidade administrativa se apresenta como um importante instrumento de 

auxílio à atuação do Ministério Público Federal, na qualidade de representante da sociedade.  

Referências:  

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil: normas brasileiras de perícia contábil comentadas 

(NBC T 01 e NBC PP 01); aspectos legais, civis e criminais; casos práticos de perícia contábil das áreas 

cível, federal, trabalhista (Instrução e Liquidação), e extrajudiciais; honorários periciais. 5º ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 20. ed., rev. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010. SÁ, Antônio Lopes de, Perícia Contábil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
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Introdução:  

Cargas é uma área dentro da engenheira responsável por avaliar e determinar todos os esforços sofridos por uma 

aeronave. As informações necessárias para a determinação das cargas atuantes são provenientes de outras áreas 

do projeto como desempenho, aerodinâmica e estruturas. O projeto é conceituado para que a aeronave suporte 

dois tipos de cargas: as encontradas em solo durante o taxiamento, decolagem e pouso e as cargas encontradas 

em voo durante as manobras e rajadas de vento. Neste contexto, este trabalho consiste em analisar as cargas 

atuantes nos componentes da aeronave projetada pela Equipe AeroTau Micro, do Projeto Aerodesign, afim de 

proporcionar o desenvolvimento estrutural da mesma. Para tal análise serão consideradas as cargas atuantes em 

diversas condições de operação da aeronave. 

Metodologia:  

Para a realização desse projeto inicialmente recorreu-se a levantamentos bibliográficos realizados a partir de 

fontes como livros e apostilas acadêmicas, dessa forma tornou-se possível introduzir o tema. Os cálculos foram 

realizados segundo Iscold (2013), considerando as cargas verticais, horizontais, momento fletor e esforço 

cortante para a asa e as empenagens da aeronave. Recorreu-se a utilização do software Excel para criação das 

planilhas de cálculos e assim realizar o dimensionamento dos esforços sofridos pelas superfícies. Para início, 

calculou-se o Fator de Carga (n) e o Fator de Carga máxima (nmáx)e após isso calculou-se a Velocidade 

Manobra (VA), que é definida como a velocidade que não pode ultrapassar o nmáx. O cálculo da velocidade de 

manobra deu-se a partir da formula VA = Vestol (Velocidade Estol)×?Nmáx, com todos esses valores foi 

possível determinas a Carga Vertical e a Carga Horizontal nas superfícies aerodinâmicas. Com todos os 

resultados, gerou-se um gráfico que determinava os esforços atuantes ao longo da envergadura para as cargas 

verticais e horizontais e, a partir desse gráfico, gerou-se uma linha de tendência com uma equação polinomial 

que foi resolvida integralmente para assim determinar os dados referentes ao esforço cortante e momento fletor 

ao longo da envergadura nas superfícies analisadas.  

Resultado:  

Os cálculos desenvolvidos proporcionaram determinar os valores de cargas, momento fletor e esforço cortante, 

ao longo da envergadura das superfícies aerodinâmicas, ou seja, asa e empenagens. Para a Asa encontrou-se um 

valor máximo de 74,81 N/m de momento fletor e 163,6 N/m de esforço cortante para a carga vertical, enquanto 

para a carga horizontal encontrou-se valores máximo de 13,72 N/m e 31,11 N/m para momento fletor e cortante 

respectivamente. Para a empenagem horizontal calculou-se um momento fletor máximo de 0,98 N/m e esforço 

cortante de 7,77 N/m, enquanto que para a empenagem vertical os valores máximos de momento fletor e esforço 

cortante foram de 0,28 N/m e 3,64 respectivamente. Os gráficos (1) e (2) apresentam a distribuição de esforço 

cortante e momento fletor ao longo da envergadura da carga vertical em relação a semi-envergadura da Asa da 

aeronave. Os diagramas das empenagens horizontal e vertical apresentam as mesmas características.  

Conclusão:  

Com as análises realizadas e os resultados encontrados foi possível determinar as cargas atuantes na asa e nas 

empenagens, horizontal e vertical, na aeronave para as condições criticas de operação. Esses dados são 

fundamentais para o dimensionamento estrutural da aeronave sendo possível através deles determinar o melhor 

material a ser utilizado em sua estrutura. Uma analise de boa qualidade garante uma otimização do projeto 

associando resistência estrutural com baixo peso. 

Referências:  

RAYMER, Daniel P. Aircraft Design: A Conceptual Appraach. 1992 ISCOLD, Paulo. Introdução as Cargas nas 

Aeronaves. Universidade Federal de Minas Gerais. 2013. RODRIGUES, Luiz. Fundamentos Da Engenharia 

Aeronáutica. São Paulo: Cengage Learning, 2015. DA ROSA, Edisn. Introdução ao projeto aeronáutico: uma 

introdução à competição SAE Aerodesign. Florianópolis: UFSC. Grante, 2006.  
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Introdução:  

Foi proposto uma requalificação do percurso do Córrego do Saguiru, atualmente canalizado. Este trabalho 

veio a integrar diversas disciplinas, entre as quais Projeto de Urbanismo e Projeto de Paisagismo. Foi 

trabalhada a parte final do córrego, que é a região do Convento de Santa Clara, com a intenção de resgatar a 

memória do córrego, integrando os marcos históricos juntamente com a Praça Monsenhor Silva Barros e 

facilitar a mobilidade e acessibilidade do local. 

Metodologia:  

Primeiramente localizamos e mapeamos o córrego, em seguida levantamos na área todo o mobiliário urbano, 

tipologia de uso das construções, as áreas verdes, os nós, o tipo das vias, os pontos de ônibus, entre outras 

particularidades conforme a Teoria da Imagem da Cidade do arquiteto Kevin Lynch. Em seguida, com a 

analise dos aspectos levantados visamos qual seria nossa intervenção, quem seriam os frequentadores, os 

novos equipamentos a serem introduzidos, o que manteríamos, o que tiraríamos, as soluções de locomoção 

para as pessoas e o que a área viria a ganhar com tal intervenção. Também visamos os impactos que viriam a 

ter, tanto benéficos quanto ruins. Foi projetado um Centro de Memória próximo ao traçado do córrego para 

resgate e divulgação de sua história. Este local foi escolhido para se executar um projeto de paisagismo. 

Neste projeto foi pesquisado e avaliado os tipos de vegetação mais adequados para o local, e como 

poderíamos introduzir o elemento água na paisagem.  

Resultado:  

O projeto privilegiou os marcos históricos do local, e no traçado onde o córrego passava foi projetada uma 

ciclovia, para resgate do traçado do córrego e que ao mesmo tempo promovesse uma solução de mobilidade 

sustentável. O Supermercado Pão de Açúcar foi retirado para que a praça fosse ampliada e pudesse ser 

integrada ao convento. O fórum criminal foi transformado em galeria de arte. Os lotes voltados para a praça 

foram ocupados para uso comerciai e os adjacentes para uso misto. Reavaliou-se o mobiliário, o 

equipamento urbano e alteraram-se as vias locais. O Centro de Memória ocupou uma casa já existente 

próximo ao antigo traçado do córrego. Parte das construções vizinhas foi derrubadas para ampliação da área. 

As espécies escolhidas foram escolhidas privilegiando a flora local e a interação que teriam com as 

construções ao redor. O elemento água foi introduzido como um percurso interativo para guiar os visitantes.  

Conclusão:  

Pode-se concluir que uma área urbana, subtilizada e até degradada pode, com um bom projeto, transformar-

se em um lugar melhor, oferecendo ao mesmo tempo qualidade de vida, lazer, pesquisa, pesquisa e muito 

mais. Também se pode concluir, para que um projeto urbano atinja um bom resultado, deve-se pensar em 

todos os aspecto igualmente relevantes para as pessoas que irão utiliza-lo. 

Referências:  

LYNCH, K. Teoria da Imagem da Cidade, Lisboa, 1960. MASCARÓ, J. L. Infraestrutura Urbana para o 

século XXI, 1ª edição, Porto Alegre, 2016. GORSKI, M. C. B. Rios e Cidades: Ruptura e Reconciliação, 1ª 

edição, São Paulo, 2008.  
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Introdução:  

A equipe Aerotau de AeroDesign projeta modelos de aeronaves rádio controladas para a competição SAE 

AeroDesign. Seu desenvolvimento está voltado para analises e simulações computacionais. Diante da 

necessidade de obter dados foi proposto a concepção de um sistema de sensoriamento sem fio na aquisição 

de dados empíricos da aeronave durante seu voo. Este sistema funciona como monitoramento, análise de 

dados e informações a distância em locais onde o sistema de cabeamento não seria viável. O projeto 

elaborado tem como objetivo conhecer, estudar, analisar as informações em tempo real referentes ao voo 

dessa aeronave radio controlada da equipe utilizando microcontrolador Arduino e seus respectivos sensores 

para a obtenção dos dados empíricos como: velocidade, altitude, ângulo de apontamento da aeronave em 

seus eixos e o circuito de voo. Na execução e finalização, os testes no percurso do voo com os dados 

estipulados foram monitorados por transmissão e obtenção de informações instantâneas. 

Metodologia:  

Para a concepção deste sistema de sensoriamento sem fio da aeronave inicialmente foi proposto da 

disciplina de estabilidade e controle, a aquisição de dados referentes aos apontamentos de cada eixo da 

aeronave, sendo; o eixo lateral (Y), eixo longitudinal (X) e o eixo vertical (Z) em relação aos ângulos em 

que a aeronave realiza durante o voo, pois deste modo verifica-se sua estabilidade. A disciplina de 

desempenho estipulou a aquisição de dados referentes a localização (latitude e longitude), sua velocidade de 

decolagem, velocidade de cruzeiro e altitude. Com as informações necessárias de cada disciplina, realizou-se 

um estudo para adquirir estes dados sem a utilização de muitos sensores, elaborou-se um circuito com 

sistema simples e estrutura leve para ser colocada na aeronave de pequeno porte e não sendo prejudicial seu 

centro de gravidade. Para a concepção do sistema, utilizou-se um microcontrolador Arduino Uno devido sua 

gama de aplicações e prototipagem eletrônica mais flexível, um acelerômetro/ giroscópio 6 eixos MPU 6050 

programado e calibrado para obter os dados empíricos tanto em graus (função do giroscópio) quanto em 

gravidade (função do acelerômetro) dos eixos da aeronave.Para coletar a velocidade durante o voo e sua 

decolagem, altitude, longitude e latitude foi utilizado o GPS Neo 6m ublox. Para a transmissão e recepção 

dos dados foi utilizado um transceiver APC 220, tendo como dois módulos um receptor e um transmissor e 

conforme o datasheet (características dos sensores) tinha como alcance 1000 m sendo o suficiente para a 

transmissão.  

Resultado:  

Com a concepção do sistema de sensoriamento sem fio utilizando o microcontrolador Arduino (figura 1) e 

através do teste de voo feito pela equipe Aerotau, foi obtido os dados empíricos proposto pelas disciplinas e 

acompanhando em tempo real no monitor serial do Arduino o percurso de voo da aeronave e seu 

desempenho durante o voo para comparar e analisar o estudo estimado da equipe com o sistema elaborado. 

Diante dos dados propostos pela disciplina de desempenho obteve-se a velocidade de decolagem e a 

velocidade de cruzeiro coletadas que gerou o gráfico altitude x velocidade (figura 2). Devido vibrações e 

ruídos causados pelo motor, os dados relacionados para a disciplina de estabilidade e controle não foram 

estáveis e neste contexto estima-se um gráfico estável reportando a situação estudada pela disciplina.  

Conclusão:  

Os estudos realizados para o monitoramento e aquisição de dados de uma aeronave em funcionamento 

associados aos estudos da equipe AeroTau foram necessários na projeção, na elaboração e finalização de um 

projeto que visa um sistema seguro de informações instantâneas na obtenção dos dados, custo acessível na 

sua elaboração e a validação de um embasamento teórico conclusivo. Portanto o sistema com seus 

respectivos aspectos físicos, tecnológicos poderá proporcionar a obtenção de dados dispensando 

cabeamentos para a coleta destes dados e ainda poderá ser ampliado e tornar-se mais sofisticado, eficaz na 

sua utilização.  
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Introdução:  

Esta pesquisa foi direcionada aos frequentadores do Programa Escola da Família, na E. E. Coronel Queiroz, 

em Redenção da Serra, Programa fomentado pelo Governo do Estado de São Paulo. Inicialmente foi 

observado que muitas das crianças tinham ou reclamavam da dificuldade na interpretação e raciocínio 

lógico. A partir desta observação foi pensado ter a oportunidade de desenvolvimento e aplicabilidade de 

conceitos matemáticos de forma lúdica, então foi elaborado o projeto de aplicação de jogos lógicos para 

desenvolver a atenção, curiosidade e prouver pela forma de lidar com situações desafiantes, contando com 

ambiente favorável, prazeroso como estímulo a solução da situação problema pela competição contra o 

relógio (tempo) ou com colegas presentes. 

Metodologia:  

Foi observado no público alvo o repúdio à matemática, porém suas dificuldades residiam na falta de 

entendimento a partes ou ao todo das regras dos jogos, assim como, não exercício de interpretação dos 

conceitos que envolviam as regras transmitidas. Era pública e notória a indisciplina dos participantes nas 

várias faixas etárias, com a introdução dos jogos de lógica em ambiente previamente preparado para as 

atividades do projeto onde se destacaram dois jogos interativos entre dois competidores oponentes, sendo o 

Gomoku e a Dama buscando observar nestes detalhes, durante a partida, elementos como: concentração, 

percepção, estratégia, assim como, memorização e ou estudo de movimentos, possibilitando antecipação a 

possíveis probabilidades de movimentação, tais jogos são excelentes contribuintes na relação de exercícios a 

introdução ao raciocínio. Dois outros jogos trabalhados versaram aspectos individuais cujo concorrente 

depois de compreendida a dinâmica e a memorização passaram a englobar a habilidade de execução no 

menor tempo possível, havendo a valorização de uma sequência mínima de algoritmos para se conseguir 

concluir a tarefa. Os desafios se dariam através dos jogos: Torre de Hanói e Cubo de Rubik (mais conhecido 

como Cubo Mágico). Embora se trate de jogos individuais foram realizadas competições valorizando aquele 

que cumprira o desafio em menor tempo.  

Resultado:  

Todos os jogos trabalhados com nosso público buscaram despertar além do aspecto lúdico, o gosto pela 

Matemática. Passamos a ganhar os alunos a partir do momento em que os mesmos se encantam pelo 

domínio do jogo e na sequência demonstrando onde está a Matemática, em que por analogia ela pode ser 

aplicada. A humanidade não teria conquistado tantos avanços e benefícios se não fosse através da 

Matemática, pois, no solucionar problemas facilitamos a ordem e o progresso da sociedade. 

Conclusão:  

Com dez meses de aplicação do projeto a evolução dos participantes foi notória, melhorando o desempenho 

nas atividades principalmente nos jogos de Gomoku e Dama onde o desenvolvimento de técnica e percepção 

teve o seu maior desempenho demonstrado pelos participantes. Com o passar da aplicação desses jogos foi 

constatado que os participantes ficaram mais comunicativos, estabeleceram trocas de informações e de 

estratégias, aumentando assim mais o campo de estudo. Afirmam os professores que essa interação entre os 

participantes esta ocorrendo também durante os dias letivos, motivando-os cada vez mais. 

Referências:  
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Caderno Dá Licença, v. 7, n. 10, p. 89-102, 2012. Lourenço, A. A. & Paiva, M. O. A. A motivação escolar e 
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Introdução:  

O Instituto Nacional de Câncer ratifica que a mamografia seja realizada a cada dois anos em mulheres de 50 

a 69 anos. Em mulheres com caso de câncer de mama na família, a mamografia devem ser realizados 

anualmente, a partir dos 35 anos. Já o exame preventivo de colo de útero deve ser realizado anualmente. 

Entretanto, as idosas usam como razões para o não realizarem os exames, afirmações como: "nessa idade 

não é preciso", "não tenho marido" ou "já passei pelo período da menopausa", neste contexto, faz se 

relevante descrever a proporção da população idosa Brasileira cadastrada na estratégia de saúde da família 

que nunca fizeram um exame de preventivo e mamografia na vida 

Metodologia:  

Estudo quantitativo de dados secundários do Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de 

Políticas do idoso (SISAP), o sistema tem como diretriz o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações sobre o processo de envelhecimento para a população. Para o estudo foram 

selecionados dois indicadores de utilizações de serviços: Proporção de pessoas idosas de 60 anos ou mais, 

do sexo feminino, que referiram nunca ter realizado algum exame de mamografia e exame preventivo do 

câncer do colo do útero. Os dados disponíveis são dos anos de 2003 e 2013. Por se tratar de uma pesquisa de 

dados secundários dispensou a submissão do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Foi realizada uma análise 

descritiva dos dados pelo programa estatístico Stata 11,0. 

Resultado:  

A proporção de domicílios com moradores idosos cadastrados numa Unidade de Saúde da Família no Brasil 

cresceu ao longo dos anos, em 2013 haviam 56,2% sendo que, 67,4% são mulheres. Com relação a 

proporção de idosas que referem nunca ter realizado algum exame de mamografia no Brasil no ano de 2003 

era de 56,8% e em 2013 passou a ser 25,6%, já o exame preventivo do câncer do colo do útero em 2003 era 

de 35,7% e em 2013 18,7%. Embora os valores ainda sejam altos, este decréscimo significativo se dá muito 

provavelmente pela implantação de politicas publicas voltadas para a saúde da mulher idosa, a maior 

cobertura da Atenção Básica e a boa atuação dos profissionais de saúde na abordagem dos cuidados com as 

idosas.  

Conclusão:  

Os indicadores escolhidos evidenciam uma alta prevalência de idosas brasileiras que nunca realizaram a 

mamografia e o exame preventivo o que propicia a descoberta de neoplasias mamaria de útero em estágios 

tardios. 

Referências:  
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Introdução:  

A ética é essencial para a formalização e crescimento organizacional, sendo um instrumento que conduz as 

ações de todos os indivíduos para a agregação de um ambiente saudável para todos os colaboradores. A 

qualidade é uma questão que os empresários primam para obter uma vantagem competitiva sobre seus 

concorrentes, realizando intensivos investimentos. Porém, o que pouco é abordado, é que ambos os 

conceitos estão correlacionadas entre si, pois para a obtenção de uma boa qualidade na prestação de serviços 

da telefonia, é necessário que a organização atue moralmente conforme os requisitos da população. Diante 

da maior competitividade do mercado, surge o cliente cada vez mais exigente em relação ao produto e ao 

serviço, que busca por saber a responsabilidade corporativa da empresa para com a sociedade. Ao buscar a 

qualidade, o empresário redescobre a importância do cliente como um diferencial, é nesse momento que a 

ética obtém um enfoque estratégico. 

Metodologia:  

Para a elaboração do trabalho será utilizada referências bibliográficas em livros específicos com os temas 

abordados, além de ter-se como intuito ser realizada uma pesquisa de campo com a aplicação de um 

questionário contendo 08 questões de cunho fechado e 01 aberta para os consumidores de serviços 

telefônicos no município de Taubaté/SP. As informações do estudo serão retiradas através da coleta de 

dados a qual serão previstas a serem efetuados em Outubro de 2018. Além disso serão utilizados dados da 

Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor) e da Procon (Órgão de Proteção e 

Defesa do Consumidor), afim de demonstrar os conflitos e atuação entre a empresa e o consumidor dos 

serviços telefônicos. Segundo um levantamento realizado pela Procon, as redes de telefonia celular se 

encontram entre as principais no ranking de reclamações. Segundo Zuanetti, et al. (2014) a dimensão ética é 

um fator determinante para a qualidade na prestação de serviços, citando que a empresa deve cumprir com 

aquilo que se promete. O propósito do trabalho possui como principal objetivo demonstrar através de 

pesquisas a importância da ética como um fator determinante para a qualidade de prestação de serviços, 

como um está interligado em relação ao outro no fornecimento de um bom resultado visando principalmente 

a satisfação total do consumidor perante um serviço. 

Resultado:  

Tendo-se como referências o site da Sindec e do Procon, denota-se que o setor de Telecomunicações 

apresenta os maiores índices de reclamações. Segundo dados referentes à 2017 do Procon do Município de 

Taubaté/SP, a Telefonia Celular consta em primeiro lugar sobre os assuntos mais solicitados pelo 

consumidor, somando 9,12% sobre 6.002 atendimentos realizados durante o ano, possuindo como fator 

principal os problemas com as cobranças indevidas, ao qual ocupa este ranking desde o ano de 2014, sendo 

seguidas pelos problemas de atendimentos e demora de resoluções dos serviços. O trabalho buscará ainda 

abranger através da pesquisa de campo as estatísticas a respeito do nível de conhecimento dos consumidores 

quanto a ética e a qualidade aplicada nos serviços telefônicos e qual a relação entre ambos para o percentual 

apresentado nos atendimentos dentro do município.  

Conclusão:  

Conclui-se que a ética é muito importante para se possuir e manter o nível de qualidade elevado na prestação 

de serviços de telefonia. Quando não há o comprometimento com a ética e a qualidade, a empresa perde 

competitividade, ficando fadada ao fim da organização. A qualidade causa impacto não somente na 

prestação de serviços, mas inclusive na qualidade de vida de seus colaboradores e outros envolvidos em 

geral. Portanto, o cumprimento da ética faz-se necessário para o alcance da qualidade através do bom 

convívio e sua responsabilidade social perante toda a sociedade. 
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Introdução:  

A articulação temporomandibular pode sofrer alguma desordem em sua fisiologia, decorrente de fatores 

relacionada á função alimentar, á oclusão dentária ou fatores psicológicos como o estresse. As desordens 

temporomandibulares são definidas como um termo coletivo que envolve um número de problemas clínicos 

que estão relacionadas com a musculatura mastigatória, as articulações temporomandibulares e estruturas 

associadas. A DTM é um termo utilizado para definir os problemas clínicos articulares e musculares na 

região maxilofacial. Estas disfunções são caracterizadas primeiramente por dor, ruídos articulares e funções 

irregulares ou limitadas da mandíbula, diante do exposto o objetivo foi estudar a influência da laserterapia 

de baixa intensidade no tratamento das disfunções temporomandibulares.  

Metodologia:  

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática. Foram utilizados as bases de dados LILACS, 

MEDLINE, SCIELO, através dos sites eletrônicos Bireme (www.bireme.br) e Pubmed (www.pubmed.com), 

além de consulta a livros didáticos, como também em dissertações de mestrado e em monografias. Não 

foram estabelecidos limites de busca. A busca realizada obteve vinte e oito artigos científicos relacionados 

ao uso do laser no tratamento da dor na articulação temporomandibular, dos quais foram selecionados onze 

que atenderam os critérios estabelecidos.  

Resultado:  

Dos 20 artigos selecionados, foi possível observar que existe uma concordância entre os autores que 

analisam o uso da laserterapia de baixa potência nas disfunções de ATM, sendo possível observar a melhora 

dos sintomas dolorosos da disfunção.  

Conclusão:  

Pode-se perceber que a laserterapia se torna eficaz no tratamento de DTM, melhorando a amplitude, alívio 

de dor da região temporomandibular. 

Referências:  
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Introdução:  

O crescimento urbano na maioria das cidades brasileiras deu-se de forma intensa e desordenada. Essa 

urbanização causou grandes impactos a qualidade de vida urbana e ao meio ambiente, principalmente nos cursos 

de águas, com as alterações do seu leito, assentamento nas áreas de várzeas, a crescente impermeabilização do 

solo e diminuição do coeficiente de escoamento, despejo de esgotos, entre outros. Visto que essa degradação tem 

contribuído para a ocorrência de erosão, assoreamento e inundações, o presente trabalho busca desenvolver 

propostas de diretrizes e projeto de um sistema de espaços livres, abordando um parque linear as margens do rio 

Capivari, na cidade de Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo, associados a implantação do 

sistema de drenagem sustentável, para recuperação e proteção das margens do rio Capivari e da qualidade de vida 

da população, com a implantação de equipamentos de lazer, tornando o rio um foco de atividades.  

Metodologia:  

A metodologia do presente trabalho está baseada em levantamentos e análise em pesquisas bibliográficas e 

documentais, tendo como bibliografia base a obra de Gorski (2010) e Tucci (2008), estudos de caso, visitas 

técnicas, mapeamentos e levantamentos da cidade com SIG e visitas em campo para compreensão do local e das 

necessidades da área. Foram elaborados mapas de sistema viário e marcos e uso e ocupação do solo. A partir da 

análise dos estudos foi executado o diagnóstico através do mapa de potencialidades e problemáticas que, de 

acordo com a sua leitura e interpretação, fomentou o mapa de propostas projetuais e as diretrizes. 

Resultado:  

A partir das análises dos materiais coletados do município e da área de estudo, e da análise do mapa síntese de 

diagnóstico foi elaborado o mapa de propostas, com o objetivo de contribuir com soluções aos problemas 

apresentados e exaltar as potencialidades. Para isso foi proposto a preservação das áreas verdes remanescentes e 

um sistema de espaços livres, em que será aplicado ferramentas do SuDS para condicionar a infiltração e 

diminuir o escoamento superficial, vazão das águas e poluição difusa, atrelado a equipamentos de lazer e a 

implantação de um parque linear, incluindo o ginásio poliesportivo e pista de skate, colaborando, da mesma 

forma, com soluções para permeabilização do solo e diminuição do risco de inundações, protegendo as margens 

do rio e tornando-o um foco de atividades. 

Conclusão:  

Os impactos causados pela urbanização desordenada afetaram a várzea do rio e a qualidade das suas águas, 

tornando o ambiente insalubre que na época das cheias inunda e invade a cidade. O projeto do sistema de espaços 

livres com o parque linear associado ao sistema urbano de drenagem sustentável busca restaurar a mata nativa do 

entorno do rio, recuperar a qualidade de suas águas, criar uma área de lazer para a sociedade, integrar a cidade 

com o rio e a sociedade com a natureza, contribuindo assim com o convívio e qualidade de vida e recuperando 

natureza do entorno. 
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Introdução:  

Na área odontológica, o avanço tecnológico dos equipamentos nem sempre significa maior vida útil ou 

facilidade de reparo. Os profissionais dependem diretamente da agilidade na manutenção para evitar ao 

máximo a interrupção dos atendimentos. Tomando como base a questão do tempo de conserto e parada dos 

consultórios, o estudo destacou a cadeira odontológica cuja funcionalidade tem importância fundamental no 

ambiente de trabalho de um dentista. No equipamento foi analisada a placa eletrônica, que é responsável 

pela parte de comando das funções básicas. Com a finalidade de otimizar o tempo de troca da placa original 

para a sua manutenção corretiva, sendo uma solução emergencial, ou até mesmo a substituição completa, 

reduzindo custos e mão de obra especializada, o trabalho apresenta uma placa eletrônica universal. 

Denominada assim devido à sua agilidade de reparo, simples composição para exercer as funções básicas de 

uma cadeira odontológica e utilidade para vários modelos existentes no mercado. 

Metodologia:  

O desenvolvimento deste trabalho envolveu basicamente, além da placa eletrônica universal, a utilização do 

arduino mega, do módulo bluetooth, de dois motores DC e de uma lâmpada. Consideram-se como sendo 

funções básicas de uma cadeira odontológica subir e descer o assento, subir e descer o encosto e acender e 

apagar a luz do refletor. Em uma placa eletrônica original, tais funções são executadas através de um 

microprocessador que contém o programa elaborado pelo fabricante. Visto que esse programa pode falhar 

por sobrecarga ou baixa tensão e necessitar de reparos específicos nas linhas de comando, somente um 

técnico autorizado ou especialista seria capaz de repará-la. Neste estudo experimental, a linguagem é 

executada em C++ e os comandos são enviados através do celular via bluetooth para o arduino, que aciona 

os relés da placa eletrônica e ativam ou desativam o funcionamento dos motores e do refletor.  

Resultado:  

Como resultado experimental, obteve-se um funcionamento satisfatório da placa universal na substituição da 

original. Até o momento, não houve conflito de informações e os comandos são de fácil execução. Espera-se 

que, frente à problemas que afetem diretamente o funcionamento da placa, um número maior de técnicos 

possa vir à consertá-la e que ocorra de fato a otimização do tempo de reparo e dos custos envolvidos. 

Conclusão:  

É notório poder ser realizável o desenvolvimento desse trabalho e ter seus objetivos atingidos. A placa 

eletrônica universal torna-se uma alternativa econômica devido à simplicidade de seus componentes e custo 

acessível se comparado com placas originais existentes no mercado atual. Pode ser programada por qualquer 

técnico que entenda a linguagem utilizada no arduino e a substituição seja feita de forma eficaz. 
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Introdução:  

Na fábrica COPLAC companhia de isolamento acústico, seu processo de fabricação é feito por estampagem 

e corte, usando prensas hidráulicas. Material da sua ferramenta é ferro fundido, quando quebra ou perde a 

espessura da faca que é usado na prensagem, o procedimento que a instituição usa é o eletrodo revestido 

eletrodo DIN 8573 E NiFe. O objetivo deste TG (trabalho de graduação) é implantar o processo de TIG 

(tungstênio inerte gás ) mostrando para a fábrica que no final, será melhor processo. Faremos vários testes 

começando pelo corpo de prova será feito ensaios destrutivo no laboratório da Unitau e não destrutivo será 

feito da fábrica, será analisado o melhor custo benefício (levantamento dos matérias gastos no processo e o 

tempo). 

Metodologia:  

Devido à necessidade da empresa, foi feito uma pesquisa aonde se achou a melhor forma de melhorar o 

produto custando menos ao longo do processo. Houve um investimento inicial com compra de maquina. 

Estudou sobre ferros fundidos e obtivemos algumas informações; Ferros fundidos apresentam varias 

características que dificultam sua soldagem, destacando-se: • Alto teor de carbono e,em geral, de fósforo e 

de enxofre. • Tendência a formação de cementita na região da solda devido a velocidade de resfriamento 

relativamente elevadas associadas com a soldagem. • Baixa ductilidade do metal base e de sua zona 

termicamente afetada. • Estrutura porosa dos ferros fundidos cinzento e nodular favorece a absorção de 

graxas e outras sujeiras durante o seu uso. Realizou alguns testes na empresa e formou um plano de 

soldagem. 1. Indispensável a limpeza adequada ao lugar a ser soldado. 2. Soldagem com processo TIG/CC (-

). 3. Usar eletrodo tungstênio (com tório) no diâmetro 2,4 mm. 4. Usar como gás de proteção argônio puro. 

5. Caso a peça esteja com óleo fazer um pré- aquecimento não ultrapassando os 300°C. 6. Iniciar a soldagem 

com tocha em inclinação de 15°. 7. Abafar com manta térmica o cordão de solda, após o procedimento, a 

fim de garantir que a região de soldagem resfrie lentamente e ao mesmo tempo não tenha nenhum choque 

térmico. As inspeções feitas são: 1. Inspeção visual, onde é observado se há trincas, poros e se manteve o 

desenho e o 2. Ensaio de liquido penetrante.  

Resultado:  

Como melhorar esse enchimento da faca? Mudando o processo? Por tanto o objetivo desse trabalho é utilizar 

o processo TIG para o enchimento, por não ter perca do material de base e um melhor acabamento, sendo 

mais fácil para o ferramenteiro ajustar a faca,e mostrando para gerência da fábrica, que o processo será 

melhor, economicamente, ser mais rápido e garantir a qualidade.Para garantir a qualidade iremos analisar o 

corpo de prova realizando ensaios de tração, LP e metalografia, na solda do reparo da faca será feito ensaios 

visuais e LP. 

Conclusão:  

Com essa etapa finalizada, mostra que o processo TIG apesar de sua taxa de deposição ser menor do que o 

eletrodo, a eficiência no processo TIG é bem vantajosa, pois se economiza tempo de ajuste, não deixa 

resíduo ou escoria, a economia de tempo foi de 60. Assim obtendo maior durabilidade da ferramenta e 

garantindo uma peça com ótima qualidade. 
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Introdução:  

A Construção Civil vem tomando seu espaço, qualidade de mão de obra é um dos principais requisitos do 

mercado, isso faz com que as construtoras busquem cada vez mais seus rumos e esteja cada vez mais 

engajado no mercado. Com a importância identificada desse setor, surge a necessidade de estudar e analisar 

os efeitos referentes aos contratos de construção, pertinentes a atividade da construção civil, a contabilidade 

é semelhante as demais empresas, porém existe a diferença na contabilização de receitas e custos. Com os 

negócios e o mercado financeiro cada vez mais concorridos, a adoção das normas introduzidas pela 

convergência da contabilidade as normas internacionais, deixa os usuários internos e externos mais 

confiáveis no que se diz respeito as informações repassadas. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa descritiva que apresenta os principais aspectos em relação ao tema abordado. Será 

utilizado também, o método de pesquisa estudo de caso, com caráter quantitativo devido a importância no 

avanço do conhecimento que a pesquisa proporciona. O estudo de caso se faz necessário para fundamentar 

teoricamente o objeto de estudo que são as demonstrações contábeis de uma empresa que atua no ramo de 

atividade da construção civil de acordo com o CPC 17 / CPC 47. 

Resultado:  

A pesquisa norteou pelo levantamento dos procedimentos contábeis praticados pela empresa e testando sua 

conformidade com o CPC 17 / CPC 47 que traz normas e procedimentos contábeis que deverão ser 

aplicados no setor da construção civil, tratando-se de uma área impar no que se diz respeito aos controles e 

procedimentos econômico-financeiro na sua contabilização, com o estudo pode-se ajustar a contabilidade 

praticada com os procedimentos trazidos pelo CPC. 

Conclusão:  

A Contabilidade na área da construção civil exige procedimentos diferenciados de uma contabilidade 

comercial, dado a sua modalidade de negócios, que despertou interesse e relevância que o estudo permitiu 

uma melhoria nos procedimentos praticados pela empresa estudada e despertou alguns ajustes que permitiu 

uma melhor acurácia no seu sistema de informação e permitindo melhores decisões por seus gestores. 

Referências:  
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Introdução:  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a condição feminina dentro da estrutura da sociedade 

capitalista a partir da perspectiva teórica marxista, evidenciando a importância de compreender a sociedade 

burguesa e seus mecanismos coercitivos e opressivos que vão determinar a partir da sua lógica de 

funcionamento (acúmulo do capital e exploração do trabalhador), as relações de classe e consequentemente 

a opressão de gênero.  

Metodologia:  

A elaboração deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica mediante a utilização de referenciais 

teóricos críticos que nos ajudaram na análise e na compreensão do papel da mulher na sociedade capitalista. 

O intuito dessa metodologia é o de colaborar com a produção de conhecimento. A pesquisa bibliográfica 

requer estudo, aprofundamento e sistematização do conteúdo investigado por parte do pesquisador, sendo 

necessário que ele estabeleça os limites da pesquisa, definindo seu objeto, bem como os fenômenos e o 

contexto a ser pesquisado. Conforme Ludke (1986, p.39) o material bibliográfico constitui uma fonte 

essencial de informação, cujos conteúdos podem oferecer evidências que fundamentem afirmações e 

indagações do pesquisador. "Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto". Seguindo a teoria crítica de 

Karl Marx, a pesquisa baseou-se a partir de duas interpretações que se complementam ao longo do trabalho: 

a análise de Engels sobre a origem da família e de Mirla Cisne na abordagem do feminismo e na consciência 

de classe no Brasil. 

Resultado:  

Resulta-se então, a partir da pesquisa realizada, que a opressão das mulheres apresenta bases materiais no 

capitalismo e neste sistema logram-se traços particulares e se potencializam. Tal percepção torna possível, a 

partir da relação de exploração e opressão existente, evidenciar as condições sociais em que vive a mulher. 

De acordo com a teoria social crítica analisada, a família é o primeiro ponto para entender a sua 

subalternidade, pois é na construção social da família nuclear burguesa, monogâmica e conservadora que o 

capitalismo se apropria do patriarcado como aliado para sua manutenção. A defesa do feminismo na 

perspectiva marxista é extremamente importante na contemporaneidade dada a necessidade de organização 

política para o enfrentamento necessário diante da barbárie capitalista. 

Conclusão:  

Conclui-se que o feminismo na perspectiva marxista pressupõe investigar e explicar a opressão da mulher no 

âmbito do sistema capitalista, tendo como horizonte sua emancipação. As feministas marxistas têm 

consciência de que a emancipação da mulher só acontecerá com a emancipação da classe trabalhadora por 

meio do socialismo, permitindo o pleno desenvolvimento humano, estabelecendo relações iguais entre 

homens e mulheres, livre de opressões sociais, econômicas ou religiosas. Dessa forma, infere-se que no 

capitalismo, a mulher, sobretudo as mais pobres são marginalizadas, desrespeitadas e sofrem concretamente 

diferenças ocupacionais, salariais, além de outros constrangimentos decorrentes da divisão sexual entre os 

gêneros. 
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Introdução:  

A maternidade idealizada é um conceito que carrega emoções vividas pela chegada do primeiro filho, que 

existe apenas enquanto representação, mas ainda não se materializou. Considera-se luto o enfrentamento da 

maternidade diante de um filho real que, nem sempre, corresponde àquele idealizado antes e durante a 

gestação (MALDONADO; DICKSTEIN, 2010). O objetivo deste trabalho foi investigar, na literatura 

psicanalítica, aportes teóricos que forneçam sustentação para a intervenção clínica com mulheres que 

estejam envolvidas neste processo.  

Metodologia:  

O método adotado para atingir este objetivo foi a revisão narrativa na literatura psicanalítica, 

especificamente, nas obras de Sigmund Freud e Melanie Klein a respeito do luto pela maternidade 

idealizada. Para este fim, os autores recorreram às produções destes teóricos buscando, minunciosamente, 

construtos teóricos que esclareçam a experiência do luto pelo filho idealizado. A “revisão narrativa” não se 

propõe a utilizar critérios sistemáticos capturar e analisar criticamente a literatura. Não se propõe a esgotar 

as informações disponíveis. A eleição dos estudos está sujeita a subjetividade e interpretação dos autores 

(CORDEIRO, 2007). 

Resultado:  

Para Freud (2010), a capacidade de simbolização dos pais e, consequentemente, de depositar a expectativa 

de que tudo irá ocorrer bem, é uma forma de idealizar a si mesmo e seu produto (o filho). Além de 

inconsciente, revela uma natureza primitiva dos desejos narcísicos, porém, tal narcisismo, ao ser reeditado e 

elaborado, tende a transformar-se em amor ao objeto. Para Melanie Klein (1991), há uma necessidade 

inerente à gestação de idealizar a relação mãe-bebê. A autora observou que dúvidas quanto ao objeto bom 

(bebê) são frequentes e geradoras de ansiedades que dependem do grau de voracidade da mãe. No entanto, 

diante da maternidade real e as pressões advindas desta condição podem fragilizar a crença e a confiança de 

que o objeto bom (o filho) pode construir ou destruir a representação de mãe perfeita.  

Conclusão:  

A leitura cuidadosa das obras dos autores referidos indicam que a gestação e a maternidade promovem 

profundas transformações na vida psíquica, demandando reedição de objetos arcaicos e elaboração de etapas 

do desenvolvimento psicossexual. Os resultados deste estudo respondem ao objetivo na medida que indicam 

aspectos mobilizados da mulher durante o puerpério.  
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Introdução:  

Este trabalho pretende abordar como é a vida social da criança que se encontra em acolhimento institucional, 

e como todo seu cotidiano influencia em seu desenvolvimento social. Este estudo é relevante para a 

sociedade, pois a visão de criança institucionalizada ainda é conservadora, um olhar assistencialista, do 

dever moral de ajuda, de pena. Conhecer como é o cotidiano de uma instituição de acolhimento, as 

dificuldades encontradas pelas crianças no seu cotidiano, como enfrentam e como ele influencia em seu 

desenvolvimento tem o intuito de mostrar a importância da socialização da criança institucionalizada em sua 

comunidade, e seu direito à convivência comunitária. Este tema é relevante para o assistente social, pois a 

proposta é ampliar seu conhecimento nessa área. 

Metodologia:  

Este trabalho tem como abordagem, a pesquisa qualitativa, utilizando a entrevista semiestruturada como 

instrumento. O público alvo escolhido serão (04) pesquisandos que tenham contato com crianças 

institucionalizadas direta ou indiretamente em suas relações de trabalho. Este público foi escolhido pelo fato 

de conhecerem ou terem conhecido o dia a dia de crianças institucionalizadas de forma frequente e intensa. 

Para analisar os dados, este estudo partirá de três objetivos: conhecer como é a rotina da criança em uma 

instituição de acolhimento; Conhecer se a criança possui uma pessoa de referência e como se deu o processo 

de construção desta relação na instituição de acolhimento e compreender como a equipe da instituição se 

posiciona e age quando a criança se interessa em participar de atividades em contraturno ou atividades 

externas que envolva o convívio com outras crianças que não se encontram em acolhimento institucional e 

suas respectivas famílias. Para análise de dados seguir-se-á as seguintes categorias: Criança; Acolhimento 

Institucional e Vida Social. Considera-se que as crianças em situação de acolhimento, devem ter as mesmas 

oportunidades referentes à educação, lazer, cultura, alimentação dentre outras, e que a instituição de 

acolhimento deve ter total responsabilidade para que não haja violação de nenhum de seus direitos, inclusive 

o direito da criança à vida social. Parte-se do pressuposto que muitas crianças são institucionalizadas por não 

haver um trabalho social e uma preocupação por parte do Estado com as famílias e as próprias crianças. 

Quando a criança chega a uma instituição é porque todas as outras medidas já foram esgotadas, ou seja, 

existem programas sociais para que esses indivíduos sejam inseridos, porém quando parte-se para a 

execução, é visto falho ou inexistente. 

Resultado:  

Os resultados parciais mostram que na perspectiva de um funcionário do abrigo o afeto ocorre pelo avesso, 

onde há um distanciamento entre os funcionários da instituição de acolhimento e a criança 

institucionalizada. 

Conclusão:  

Há uma dificuldade na criação de vínculos e na escolha da pessoa de referência, influenciando na vida social 

dos institucionalizados, fazendo com que o seu comportamento dentro da instituição se reproduza nos 

demais relacionamentos que permeiam a vida e o desenvolvimento social da criança. 
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Introdução:  

A baixa qualidade do leite é responsável pela baixa receita do produtor, baixo rendimento dos laticínios e 

um grande risco para a saúde do consumidor. As exigências por qualidade de leite feita pelo MAPA 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a Instrução Normativa 62 (IN62) (BRASIL; 2002b), 

que definem limites mínimos de qualidade para o leite cru, e a interferência dos parâmetros de qualidade na 

remuneração do produtor de leite. O parâmetro de Contagem de Células Somáticas (CCS) no leite bovino é 

usada como indicadora de qualidade e para controle de mamite (infecção da glândula mamária), órgão 

diretamente responsável pela produção do leite, reduz a capacidade produtiva e a qualidade do leite 

produzido. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o parâmetro de CCS do leite fornecido pelos 

cooperados do município de Taubaté- SP à Cooperativa do Médio Vale do Paraíba- COMEVAP de acordo 

com a IN62/2011.  

Metodologia:  

Este trabalho foi desenvolvido utilizando resultados de análise de CCS de produtores de leite do município 

de Taubaté, associados à Cooperativa Comevap. Utilizaram-se amostra quinzenal de dois grupos distintos, 

sendo que cada grupo contém 10 produtores escolhidos aleatóriamente entre os 103 cooperados, para o ano 

de 2015 e outro de 2016. Para verificar como está à qualidade do leite fornecido pelos produtores e 

determinar o pagamento de bônus por qualidade, os transportadores de leite, devidamente treinado, coletam 

amostras no tanque de expansão e colocados em frascos etiquetados com código de barras para a coleta de 

amostras material enviado pela Clínica do Leite. Para a análise da CCS é utilizada o frasco de tampa 

vermelha contendo pastilha de bronopol. A homogeneização é feita tombando o frasco delicadamente por 

várias vezes. As amostras são organizadas em ordem numéricas e em caixas separadas por tipo de análise 

para facilitar o trabalho do laboratório, assim evita erros e desperdício de tempo. A nota fiscal (NF) 

acompanha as amostras para fins de fiscalização rodoviária. Os laudos são encaminhados para a Comevap, 

onde são fornecidos ao produtor para que ele possa fazer a sua tomada de decisão. Os resultados dos laudos 

são utilizados como base para a bonificação ao produtor. Neste trabalho foram utilizados os registros 

provenientes da Clínica do Leite para CCS nos anos de 2015 e 2016, totalizando 240 registros. Para compor 

os 240 registros dos valores de CCS no ano de 2016 foi necessário usar a mediana como parâmetro para 

tornar igual quantitativamente os registros obtidos no ano anterior. Com os dados quinzenais fez-se a média 

aritmética mensal e estas médias foram submetidas a ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

a 5% de probablilidade, usando software Sisvar 5.6.  

Resultado:  

Os resultados da análise de variância (Teste F, P<0,05) para a Contagem de Células Somáticas (CCS) são 

apresentados na Tabela 1. Verifica-se que houve efeito significativo entre produtor, e interação entre época e 

produtor, mas não houve efeito da época. Quanto aos valores médios de CCS do leite apresentados na 

Tabela 2, em 2015 constatou-se que o leite enviado pelos produtores P1, P2, P4 e P5 à cooperativa, não se 

diferem significativamente, porém, somente o P1, P4 e o P5 atenderam as exigências da IN 62/2011. 

Portanto, 60% dos produtores enviaram leite cru com valores médios de CCS abaixo de 400 mil CS/ml, 

atendendo a legislação. Os menores valores obtidos foram observados no leite dos produtores P4 e P7, 

seguidos pelo leite dos produtores P5, P8, P9 e P10, os quais não deferiram estatisticamente. 

Conclusão:  

Os valores da Contagem de Células Somáticas (CCS), demonstraram um aumento nos números de amostras 

mensais que atenderam a exigência da legislação IN62/2011, do ano de 2015 para 2016. Os resultados 

obtidos demonstraram que existe grande variabilidade na CCS do leite proveniente dos cooperados, de modo 

a comprometer a qualidade final do leite cru refrigerado.  
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Introdução:  

O aleitamento cruzado é a prática de lactação, na qual a criança recebe um leite que não é produzido por sua mãe, 

e sim por outra mulher. Portanto, esta prática tanto se configura quando uma nutriz amamenta uma criança que 

não seja seu filho, quanto quando a mãe permite que seu filho seja amamentado por outra mulher. Atualmente, o 

aleitamento cruzado é uma prática não recomendável, pois se evidenciou que através do leite materno as crianças 

podem ser contaminadas por doenças como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV). No Brasil, a 

proibição da amamentação cruzada é lei, conforme o estabelecido pela lei nº 2.415, de 12 de dezembro de 1996, a 

qual dispõe sobre a proibição da amamentação cruzada, ou seja, proíbe que as mães amamentem outros recém-

nascidos que não os seus ou que permitam que seus filhos sejam amamentados por outra nutriz. 

Metodologia:  

Estudo de revisão sobre a prática do aleitamento cruzado. A busca de dados incluiu artigos publicados e 

indexados nas bases de dados LILACS (Literatura Internacional em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) e PubMed (US National Library of Medicine National Institutes of Health). Como 

mecanismo de busca utilizou-se os seguintes descritores: “Cross-nursing”, “Milk Sharing”, “Aleitamento 

cruzado” e “Amamentação em mães com HIV”. Como critérios de inclusão para a seleção dos artigos 

considerou-se: estudos que demonstrassem os riscos da amamentação cruzada, a prevalência da amamentação 

cruzada no Brasil e os principais motivos que levam as mães a realizarem estas atitudes, como também, estudos 

realizados nos últimos 10 anos e publicados nos idiomas português e inglês. Os descritores e os critérios de 

inclusão possibilitaram selecionar ao todo 7 estudos. Para “Cross-nursing” foram encontrados 46 estudos e 3 

foram selecionados; “Milk Sharing” foram encontrados 109 estudos e 1 foi selecionado; “Aleitamento cruzado” 

foram encontrados 18 estudos e 2 foram selecionados; e “Amamentação em mães com HIV” foram encontrados 

22 estudos e 1 foi selecionado. 

Resultado:  

O aleitamento cruzado é uma prática contraindicada pelo Ministério da Saúde visando a prevenção da 

contaminação dos lactantes pelo vírus do HIV, além disso, através do leite humano, podem ser passados para a 

criança os vírus da Hepatite B, Hepatite C, Célula T Linfotrófica Humana Vírus (HLT) e sífilis. Em um estudo 

feito com 695 mulheres com filhos menores de um ano de idade, observou-se que o aleitamento cruzado foi 

exercido por 29,4% das mães. Dentro os motivos envolvidos foram citados a mãe estar com pouco leite; uma 

necessidade da nutriz; curiosidade e uma mãe cuidar de outro bebê. Foram associados a prática do aleitamento 

cruzado, a adolescência; hábitos alimentares inadequados; tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas. 

Conclusão:  

O aleitamento cruzado é muito utilizado no Brasil, principalmente por mães de menor classe econômica e baixa 

escolaridade. É um costume histórico presente desde os primórdios do país e comum nos relatos históricos. Não é 

recomendada pelo Ministério da Saúde, no entanto, é possível identificar a falta de propagação dos malefícios 

dessa prática. Portanto, é possível verificar a necessidade de campanhas que propiciem a circulação de 

informação a respeito de todas as consequências da amamentação cruzada para as nutrizes. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo compreender o tema a cerca da educação e do desenvolvimento social 

sustentável, tendo a cultura como um instrumento pedagógico, afim da inclusão e equidade social, racial, física e 

etária da sociedade. Buscando a partir de pesquisas bibliográficas, de referências projetuais e de projetos sociais 

que busquem o desenvolvimento sustentável em todos os seus âmbitos, com o fim de nortear a proposta de um 

projeto arquitetônico de um Centro de Integração Popular de Cultura e Desenvolvimento, que compreende 

conceitos de bioconstrução, em uma área do Município de Taubaté- SP. Esperando, assim, que o projeto proposto 

atenda as demandas da comunidade, a fim de diminuir os problemas sociais e ecológicos com o intuito de 

transformar a sociedade e ajudar na construção de cidades sustentáveis.  

Metodologia:  

A metodologia realizada para esse trabalho partiu de pesquisas feitas sobre o papel da cultura na educação e no 

desenvolvimento sustentável das pessoas, e propor uma reflexão acerca de educação como uma prática 

libertadora, que promova a inclusão e equidade social, também buscou parâmetros sobre o papel do adulto na 

sociedade, como uma idade referência, e as implicações que sucede tal visão. Posteriormente, buscou referências 

projetuais de bioconstrução e exemplos de arquiteturas sustentáveis, além de modelos de projetos sociais 

educacionais e culturais, como o Centro de Cultura Max Feffer, os SESC, Centro Cultural Jean Marie Tjibaou e o 

Centro Cultural São Paulo, dentre outros, que ajudem atingir os objetivos da proposta deste trabalho feitos para o 

Município de Taubaté-SP. As investigações feitas para este trabalho foram através de pesquisas bibliográficas, 

que se deu por análises de livros, artigos e webpages.  

Resultado:  

A realização deste trabalho consistiu em análises sobre as desigualdades sociais, e como ela gera problemas, 

foram feitas também, pesquisas sobre a falta de equipamentos culturais e educacionais no Brasil, que atenda a 

tais demandas da população. E assim, análise dos estudos sobre projetos sociais que promovem o 

desenvolvimento sustentável e ecológico das comunidades, em todos os seus âmbitos, já que a crise ecológica é 

também um problema a ser sanado para o progresso da sociedade. Em uma área localizada no município de 

Taubaté, interior de São Paulo, considerou que o maior grau de exclusão estava localizado nas áreas periféricas 

da cidade. Acreditando na implantação de equipamentos que contribuíssem para a inclusão social, através de 

práticas educacionais que emprega a cultura como instrumento pedagógico. Assim, foram apresentadas hipóteses 

projetuais para o Centro de Integração Popular de Cultura e Desenvolvimento.  

Conclusão:  

Visto que a educação e a Cultura juntas tornam-se elementos socializadores, capazes de modificar a forma de 

pensar, além de nutrirem o processo de formação de pessoas, foi possível perceber, por meio desta pesquisa, a 

importância da cultura em sua essência na vida do cidadão e como ela, aliada a arquitetura e ao planejamento 

urbano, traz mudanças significativas na vida e bem-estar do ser humano, em todas as fases da vida.  
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Introdução:  

Nos últimos anos, as cidades têm assistido o colapso dos seus recursos ambientais e econômicos, reflexo do 

crescimento urbano sem planejamento e do uso inadequado de seus recursos naturais e apropriação de áreas 

de interesse ambiental. Desde a década de 60, em decorrência dos movimentos ambientalistas, iniciou-se a 

revisão das ações antrópicas sobre o meio ambiente e passou-se a adotar uma visão ambientalista no 

planejamento urbano e da paisagem. O município de Aparecida, localizado na Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, objeto de estudo do presente trabalho, se caracteriza por ser um município que 

vem passando por um forte processo de degradação do seu rico patrimônio hídrico em decorrência da 

ocupação irregular das áreas de proteção e de áreas de risco, imagem do crescimento urbano desordenado e 

do uso econômico do espaço urbano regido pela especulação imobiliária intensificada pela atividade 

turística que se desenvolve no município.  

Metodologia:  

A metodologia adotada para a elaboração do presente projeto consistiu-se na fundamentação teórica baseada 

na investigação bibliográfica, estudo de casos correlatos e no levantamento de dados para a caracterização 

do cenário urbano por meio da identificação das potencialidades e problemáticas do município. O uso da 

técnica layer cake, de Ian McHarg e a apropriação da técnica de análise de informações de Raquel Tardin 

para a caracterização da unidade territorial se justifica na necessidade de se obter uma imagem coesa do sítio 

e de uma visão sistêmica e abrangente dos seus aspectos biofísicos, econômicos e socioculturais, uma vez 

que é através do entendimento holístico que se produz uma proposta de intervenção coerente com a 

dinâmica do município. Até o presente momento, o trabalho estrutura-se em duas partes: desenvolvimento 

do tema e área de intervenção. Na primeira parte, referente ao desenvolvimento do tema, apresenta-se a 

conceituação, os estudos correlatos e as visitas técnicas realizadas para aprofundamento teórico e técnico; a 

segunda parte introduz a área de intervenção através da apresentação de suas condicionantes e da elaboração 

do cenário urbano por meio da análise de suas características econômicas, sociais e ambientais. Ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, apropriou-se de cartografias temáticas e mapas sínteses como forma de 

representação gráfica dos levantamentos e análises, auxiliados por textos explicativos e elaboração da 

monografia.  

Resultado:  

Pode-se afirmar que o município de Aparecida vem passando por um processo de degradação tanto do seu 

ambiente construído quanto do seu ambiente natural, o que contribui significativamente para a perda da 

qualidade urbana. Diante deste contexto, percebe-se a urgência de um projeto que não apenas proponha a 

recuperação ambiental e estética da Paisagem, mas que readéque o tecido urbano às novas necessidades dos 

seus usuários através da revitalização urbana como forma de solução de suas problemáticas. Conceitos como 

a Biofilia, Infraestrutura Verde e a apropriação da escala humana como recurso projetual oferecem a 

possibilidade de reformulação dos municípios brasileiros e promovem qualidade de vida da população 

através de um novo plano de “re-habitação”, que concilie crescimento socioeconômico com a preservação 

ambiental.  

Conclusão:  

O presente trabalho se torna pertinente ao promover a discussão da qualidade ambiental dos centros urbanos 

por meio da crítica às novas configurações dos espaços e ao salientar a importância do papel ambiental no 

processo de planejamento urbano, fazendo necessária a apresentação de um projeto que concilia Homem e 

Natureza.  
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Introdução:  

A baixa qualidade do leite é responsável pela baixa receita do produtor, baixo rendimento dos laticínios e um 

grande risco para a saúde do consumidor. As exigências por qualidade de leite feita pelo MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a Instrução Normativa 62 (IN62) (BRASIL; 2002b), que definem limites 

mínimos de qualidade para o leite cru, e a interferência dos parâmetros de qualidade na remuneração do produtor 

de leite. O parâmetro de Contagem Bacteriana Total (CBT) é um indicativo das condições de higiene na ordenha 

e estocagem do leite. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o parâmetro de CBT do leite 

fornecido pelos cooperados do município de Taubaté- SP à Cooperativa do Médio Vale do Paraíba- COMEVAP 

de acordo a IN 62/2011. 

Metodologia:  

Este trabalho foi desenvolvido utilizando resultados de análise de CBT de produtores de leite do município de 

Taubaté, associados à Cooperativa Comevap. Utilizaram-se amostra quinzenal de dois grupos distintos, sendo 

que cada grupo contém 10 produtores escolhidos aleatoriamente entre os 103 cooperados, para o ano de 2015 e 

outro de 2016. Para verificar como está à qualidade do leite fornecido pelos produtores e determinar o pagamento 

de bônus por qualidade, os transportadores de leite, devidamente treinado, coletam amostras no tanque de 

expansão e colocados em frascos etiquetados com código de barras para a coleta de amostras material enviado 

pela Clínica do Leite. Para a análise da CBT é utilizado o frasco de tampa azul com quatro gotas do conservante 

azidiol. As amostras são organizadas em ordem numéricas e em caixas separadas por tipo de análise para facilitar 

o trabalho do laboratório, assim evita erros e desperdício de tempo. A nota fiscal (NF) acompanha as amostras 

para fins de fiscalização rodoviária. Os laudos são encaminhados para a Comevap, onde são fornecidos ao 

produtor para que ele possa fazer a sua tomada de decisão. Os resultados dos laudos são utilizados como base 

para a bonificação ao produtor. Neste trabalho foram utilizados os registros provenientes da Clínica do Leite para 

CBT nos anos de 2015 e 2016, totalizando 240 registros. Para compor os 240 registros dos valores de CBT no 

ano de 2016 foi necessário usar a mediana como parâmetro para tornar igual quantitativamente os registros 

obtidos no ano anterior. Com os dados quinzenais fez-se a média aritmética mensal e estas médias foram 

submetidas a ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, usando software 

Sisvar 5.6.  

Resultado:  

Na análise de variância (ANOVA) para a CBT, verifica-se diferença significativa apenas entre produtor para 

ambos anos (Tabela 1). Por se tratar de microrganismo, o valor elevado do coeficiente de variação era esperado. 

Os valores médios de CBT observados em 2015 e 2016 (Tabela 2) atenderam a legislação vigente, com até 100 

mil UFC/mL, (BRASIL, 2011), em 50% dos produtores. Isto indica que 50% dos produtores precisam ter maior 

atenção com a higiene no momento da ordenha, qualidade da água usada e armazenagem do leite cru refrigerado, 

uma vez que resultados de CBT inferiores a 20.000 UFC/ml refletem boas práticas de higiene. 

Conclusão:  

Os valores de Contagem Bacteriana Total (CBT) indicaram que teve uma redução no nível de higiene na 

ordenha, do ano de 2015 para 2016. Os resultados obtidos demonstraram que existe grande variabilidade na CBT 

do leite proveniente dos cooperados, de modo a comprometer a qualidade final do leite cru refrigerado. 
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Introdução:  

O avanço da tecnologia possibilita a criação de centenas de objetos eletroeletrônicos no mundo todo, 

milhares de celulares, computadores, televisores, máquinas de lavar, dos mais diversos modelos são 

lançados no mercado constantemente na incessante busca por um futuro inovador. Entretanto, no decorrer 

dessa inovação tecnológica, enquanto novos produtos são produzidos, os anteriores são desvalorizados na 

medida em que se tornam obsoletos em decorrência de ausência de meios de manutenção, ou mesmo do 

custo de reparo. Esses equipamentos em desuso, na maioria das vezes, são descartados como resíduos 

conhecidos como Lixo Eletrônico, ou E-lixo, causando impactos ambientais desastrosos a partir da liberação 

de substâncias tóxicas, onde entra a Logística Reversa (LR) de Resíduos de Equipamentos Elétricos 

Eletrônicos (REEE). 

Metodologia:  

O principal objetivo desse trabalho é analisar a política de Logística Reversa da denominado “Coleta 

Inteligente” levantando as potencialidades e fragilidades do programa de coleta de REEE desenvolvido pela 

empresa e apresentar algumas propostas de intervenção. Trata-se de uma pesquisa descritiva efetuada a 

partir da análise de estudos realizados em empresas similares e da coleta de dados na referida empresa 

utilizando- se de questionário e análise de documentos referentes à logística reversa de componentes e 

produtos do setor eletroeletrônico.  

Resultado:  

Esperamos evidenciar por meio da presente pesquisa a importância da Logística Reversa de REEE para 

agregar valor aos produtos da empresa por meio da relevância que as práticas de LR vêm conquistando em 

todo o mundo. Esperamos também encontrar alguns pontos relevantes no Programa de “Coleta Inteligente” 

de uma empresa de setor eletroeletrônico, contribuindo assim com a melhoria na empresa e divulgação de 

suas práticas no meio acadêmico. 

Conclusão:  

Concluímos com o presente estudo que é necessário investir em LR de REEE, principalmente nos países em 

desenvolvimento, incentivando os consumidores a descartarem corretamente os REEE. A legislação 

brasileira também tem um importante papel nesse sentido. Políticas de incentivo a LR também devem ser 

implantadas em todos os estados, valorizando as empresas que investem em LR com incentivos fiscais e 

reconhecimento dos serviços prestados. 
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Introdução:  

Toda empresa é criada com objetivo de maximizar seus lucros visando o crescimento a cada ano, isso não é 

uma tarefa fácil, sabendo que a cada ano que se passa a tendência desses custos é aumentar ficando o desafio 

de reduzir tais custos e aumentar a lucratividade para a continuidade e sucesso. Para isso a empresa precisa 

conhecer muito bem seus custos e despesas, classificar de forma clara quanto ao seu produto e sua 

capacidade de produção, saber quais são diretos e quais são indiretos, fixos e variáveis. Todos estes 

conhecimentos irão auxiliar para a tomada de decisão e atingir seu objetivo. No ramo de atividade de 

hotelaria é muito comum a figura da sazonalidade, devido a região em que a empresa está instalada, como o 

verão destacando-se do inverno, períodos de férias em detrimento com o período letivo nacional, entre 

outros 

Metodologia:  

Método é o tipo de pesquisa que utiliza da metodologia ou procedimento metodológico, ou seja, o processo 

que descreve como o método será explorado. O trabalho elaborado foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso e quanto à abordagem, qualitativa. Quanto ao instrumento de 

pesquisa, Lakatos e Marconi (2010) diz que a seleção do instrumental metodológico está, portanto, 

diretamente relacionada com o problema a ser estudado. Assim, serão utilizados dados primários como 

livros contábeis, balancetes, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado de uma empresa e, de dados 

secundários como as publicações acadêmicas, livros, revistas, anais de congressos entre outros. A pesquisa 

busca analisar e classificar a estrutura da gestão de custos no setor de hospedagem, através de um estudo de 

caso em uma pousada, assim essa pesquisa pode ser classificada como descritiva.  

Resultado:  

A aplicação do método de custeio por absorção, apresentou limitação quanto ao fornecimento de 

informações gerenciais e formação de preço dado a sua metodologia de calculo tratar apenas os custos não 

considerando as despesas. Já o custeio pleno atingiu números mais relevantes oferecendo informações 

completas, pela sua metodologia trabalhar todos os gastos da empresa – custos e despesas. 

Conclusão:  

A metodologia de custos aplicada para a apuração dos custos pelo custeio de absorção não apresenta uma 

visão completa da gestão da empresa , trazendo dificuldades para os gestores na identificação das 

informações. O método de custeio pleno por tratar a formação de preço com todos os gastos independente de 

custos ou despesas oferece uma visão direta do preço, bastando acrescentar uma margem de lucro ao final. 

Assim, oferece informações mais acuradas e relevantes para os gestores que na sua maioria absoluta não são 

profissionais da área contábil. 

Referências:  
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Introdução:  

O Programa Brasil Sorridente (PBS) foi criado em 2003 pelo governo federal a fim de garantir ações na 

atenção básica que promovam, previnam e recuperem a saúde bucal da população brasileira. O Brasil 

Sorridente tem como as principais linhas de ações a implantação das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia 

Saúde da Família e ampliação e qualificação da Atenção Especializada, assim como Centros de 

Especialidades Odontológicas, Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias e Assistência Hospitalar. Além 

disso, tem como objetivo fluoretação da água e em programas direcionados para escolas e indígenas. Este 

trabalho objetivou descrever a importância do  

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da Saúde (MS) e artigos científicos nacionais que estivessem disponíveis gratuitamente na base de dados 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de 2011 a 2018 utilizando o termo 

“Programa Brasil Sorridente”. A investigação foi realizada no mês de julho de 2018, durante a disciplina de 

Saúde Coletiva. No total foram encontrados 16 artigos relacionados a temática, dos quais foram 

selecionados apenas dois que correlacionavam com a importância e o impacto gerado pelo PBS. 

Resultado:  

O PBS propiciou que o Brasil saísse da condição média para baixa de prevalência de cáries, apesar de 

apresentar grande discrepância em diversas regiões do país, segundo o último levantamento epidemiológico 

nacional. Além disso, avançou em práticas informativas e educacionais visando maior acolhimento e vínculo 

com a população. Porém são encontradas diversas dificuldades, tais como a falta da integralidade, trabalho 

em equipe, melhora da qualidade do serviço, planejamento e avaliação das ações realizadas. Avaliando a 

maioria dos índices, os quais mais prevaleceram foram ações clínicas e restauradoras preconizando práticas 

tradicionais dificultando a implantação do modelo na Estratégia Saúde da Família, o qual proporcionaria 

melhores resultados e qualidade no serviço prestado à população. 

Conclusão:  

Pode-se observar que após 15 anos da implantação do PBS houve uma relevante melhora no acesso e 

qualidade, principalmente na Atenção Primária à Saúde (APS), dos serviços odontológicos no país. Apesar 

do programa passar por dificuldades em sua implementação devido ao modelo tradicional presente em 

muitas regiões, devemos incentivar, tanto o profissional da saúde quanto a população, a compreender o novo 

modelo proposto, para que possam adequá-lo e realizá-lo em sua região, afim de construir e melhorar a 

realidade da saúde bucal da sua região. 

Referências:  
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Introdução:  

Partindo de uma análise documental fílmica das duas primeiras temporadas da série televisiva The Tudors, 

criada por Michael Hilst, exibidas entre abril de 2007 e junho de 2008, pretende-se aqui fazer uma reflexão 

do caminho percorrido pelo cristianismo medieval na Inglaterra até o momento do advento da Reforma 

Anglicana.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a análise fílmica da série The Tudors, e a 

análise bibliográfica da historiografia inglesa (principalmente) sobre o tema. Para tanto, foi realizado o 

acompanhamento das duas primeiras temporadas da série, partindo disso foi compreendida a versão 

apresentada pela série da relação entre os personagens e a religião.Posteriormente, foi feito um trabalho de 

levantamento e revisão da produção historiográfica sobre a Inglaterra medieval em busca da perspectiva de 

estudiosos sobre o tema. Ressalta-se, porem a grande limitação bibliográfica, inclusive em língua inglesa.  

Resultado:  

Mesmo com a restrição a França da maioria dos estudos medievais, foi possível realizar a pesquisa se atendo 

ao corte geográfico restrito a Inglaterra. Na interpretação desse período apresentada pelas obras 

historiográficas, pode-se dizer que a Reforma foi o resultado de um longo processo que transcorre desde a 

medievalidade. O trabalho marcou suas balizas temporais do século III até o século XV. Na Baixa Idade 

Média, destaca-se o papel de uma conformação diferenciada do cristianismo na Inglaterra. Para a realização 

desta pesquisa que teve como foco específico a Inglaterra medieval destaca-se também que a série televisiva 

apresenta uma versão da reforma que mostra a relação da burguesia com a nobreza e, de certa maneira, 

ridiculariza o clero católico quando o representa em relação conjugal. Esses pontos de vista apresentados 

pela série (corroboram ou não) para a versão historiográfica sobre a Reforma Anglicana.  

Conclusão:  

Baseado no estudo realizado sobre a relação da Inglaterra com o cristinismo no campo restrito a cultura, no 

caso, as conclusões possíveis são de que a ética e influência da religião Céltica, e a condescendência do 

clero com permanências de práticas vistas como mágicas, contribuíram para uma não adequação do povo 

inglês a ortodoxia Católica como um todo. Isso parece ter posteriormente servido para um rompimento e 

substituição da fé católica por uma outra vertente cristã adequada aos interesses ingleses tanto da burguesia 

quanto da monarquia.  

Referências:  
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Introdução:  

A palavra motivação atualmente está presente no ambiente organizacional pois atualmente vemos a 

importância do colaborador dentro de uma organização e não apenas como um individuo no processo 

produtivo. Com base nisso houve o surgimento do líder, deixando de ser o “temido chefe” para ser um 

gestor de pessoas, o facilitador na comunicação, no relacionamento pessoal e interpessoal, tornando o 

ambiente de trabalho mais prazeroso e produtivo. O colaborador satisfeito é o melhor recurso para o sucesso 

organizacional de uma empresa e, portanto, motivá-lo é essencial. Um líder é responsável pelos seus 

colaboradores, e ele tem como papel principal de direcionar seus liderados, e tem que ter como qualidade o 

domínio total do seu trabalho, estar sempre comprometido com sua empresa, buscando atingir suas metas e 

objetivos, sabendo sempre ter sabedoria para manter boas relações interpessoais, e assim explorar o 

potencial de cada colaborador para o crescimento individual e profissional. 

Metodologia:  

O método utilizado para a construção deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, que é o levantamento de 

referenciais teóricos e publicados por meios escritos e eletrônicos, assim o trabalho foi baseado nas obras 

literárias de importantes nomes como Bergamini, Chiavenato, Maslow entre outros. Sendo a principal 

vantagem na pesquisa bibliográfica é liberar ao pesquisador a descobertas maior do que aquela que poderia 

pesquisar do modo direto. O objetivo deste trabalho buscou identificar o desenvolvimento da liderança e sua 

atuação no ambiente organizacional, analisando as atividades do líder junto as equipes ressaltando sua 

importância no processo motivacional. 

Resultado:  

O sucesso das organizações passa por uma relação do líder com todos os agentes que compõem o ambiente 

onde exerce influência, ou seja, o líder deve atuar com os subordinados e stakeholders de forma que todos 

juntos sigam a mesma idéias e objetivos. As considerações das organizações são feitas de quem a interpreta 

e avalia por fora, sejam públicos,media, ou até mesmo os stakeholders. A diferença, é que a imagem 

organizacional é uma descrição de interpretações variadas na qual as pessoas no interior da organização faz 

que os outros observem as melhorias. 

Conclusão:  

Conclui-se que o tema atual é desenvolvido por autores contemporâneos, e torna-se interessante citar além 

das inúmeras teorias de liderança e motivação, seja da própria organização ou de líder institucional. Assim, 

fica claro que a organizações que sobrepõe o papel do líder são fundamentais para o sucesso de qualquer 

equipe, podendo trazer mais personalidade, confiança e forma de expressão ao indivíduo, desenvolvendo 

assim um crescimento organizacional e profissional para os colaboradores. 
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Introdução:  

O Recanto Dona Maria propõe um espaço direcionado à realização de eventos e ao lazer de forma geral e, 

ainda, instalações que possibilitam o abrigo de diversos nichos de mercado. Esta proposta dará ênfase, como 

partido, a utilização da bioarquitetura, que busca provocar um menor impacto ambiental por meios 

alternativos de construção, alcançando desta maneira a melhor relação com o meio ambiente. Motivo pelo 

qual este trabalho teve um olhar diferente para o Município de Monteiro Lobato - SP, uma cidade que ainda 

guarda e valoriza sua imagem original e que se mobiliza para um crescimento sustentável, tornando-se um 

ambiente propício para a proposta deste projeto, que, ainda, contribuirá para o fortalecimento do turismo da 

região. O enfoque se fez na construção do Setor de Alimentação, tendo como resultado um formato de 

edifício que procura um melhor conforto de acordo com sua utilização, pouco usual, mas não menos 

importante. 

Metodologia:  

Para maior compreensão do tema e de suas vertentes, o procedimento para a realização deste trabalho se fez 

por meio de: Levantamento bibliográfico: Por meio de livros, artigos periódicos, dissertações, legislação e 

arquivos digitais, se deram o estudo para assim se esclarecer o tema escolhido. Referências projetuais: O 

planejamento da proposta se deu inicialmente pelos estudos de casos e visitas técnicas que abordam técnicas 

e lugares com características adotadas no projeto, observando a disposição e as proporções dos ambientes, a 

infraestrutura necessária e os equipamentos utilizados. Área de estudo: O estudo do Município de Monteiro 

Lobato foi necessário para maior conhecimento da região, por meio de análises de diretrizes e legislação, e o 

levantamento de dados do terreno escolhido para especificação da área de intervenção do projeto, que são 

correlatos à proposta.  

Resultado:  

Com todo levantamento obtido foi realizado estudos iniciais de diretrizes estabelecidas para a realização da 

proposta, com planos de massas, setorização e fluxogramas. Ao fim estabelecendo dimensões, formas e 

técnicas para a finalização da proposta, elaborando o projeto final do Setor de Alimentação, a implantação, 

detalhamentos de áreas e estruturas.  

Conclusão:  

Este trabalho de graduação teve como diretriz principal a bioarquitetura como proposta projetual e assim 

utilizar materiais alternativos de construção, valorizando a relação do ambiente construído com o meio em 

que se insere. O Recanto Dona Maria caracteriza-se, de modo geral, em um local para eventos e lazer, com a 

possibilidade de hospedagem. A proposta teve como enfoque a elaboração de quatro setores, sendo o projeto 

principal o Setor de Alimentação, para fortalecer o turismo da região, no Município de Monteiro Lobato, o 

qual procura seguir as diretrizes do projeto em relação ao desenvolvimento sustentável.  
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Introdução:  

O Rio Paraíba do Sul é um importante curso d’agua do sudeste brasileiro, origina-se no Estado de São Paulo 

pelo encontro do Rio Paraitinga com o Rio Paraibuna, chegando aos municípios do Estado de Minas Gerais 

e Rio de Janeiro. Suas águas abastecem várias cidades paulistanas, muitas delas da região do Vale do 

Paraíba (OLIVEIRA et al, 2006), faz-se assim essencial o monitoramento de sua qualidade, para verificação 

de possíveis agentes prejudiciais à saúde, como substâncias mutagênicas resultantes de poluição (SANTOS 

et al, 2012). Bioindicadores, como o Allium cepa L., tem sido importantes ferramentas em tais avaliações, 

especificamente, devido a presença de enzimas metabolizantes de substâncias mutagênicas, que resultam em 

alterações micro e macroscópicas, intimamente relacionadas com o potencial mutagênico da solução 

analisada (RANK & NIELSEN, 1993). Assim, o presente estudo objetivou realizar o biomonitoramento da 

qualidade da água no Rio Paraíba do Sul em estações de estiagem e chuvosa. 

Metodologia:  

Realizou-se a coleta das amostras de água durante a estação de estiagem (agosto de 2017) e chuvosa (março 

de 2018), em dois pontos amostrais do Rio Paraíba do Sul, localizados no município de Taubaté, SP, Brasil 

(ponto 1 - 22°59’53.37”S 45°38’29.16”W) e no município de Pindamonhangaba, SP, Brasil (ponto 2 - 

22°54'42.0"S 45°28'13.0"W). Em cada ponto foi coletada a água das margens e centro do rio, que foram 

misturadas em galões plásticos desinfetados; estes foram identificados e levados ao Laboratório de Botânica 

e Ecologia da Universidade de Taubaté, local de realização do experimento. Água de torneira desclorada foi 

utilizada como controle. Para o teste Allium cepa, foram adquiridas em comércio local cebolas brasileiras 

(A. cepa) provenientes de uma mesma safra e com tamanho aproximadamente igual. Estas tiveram suas 

raízes ressequidas removidas para viabilizar o surgimento das novas, seguido de um processo de seleção das 

cebolas viáveis que consistiu em deixá-las expostas a água de cada tratamento (ponto 1, ponto 2 e controle) 

por um período de 72 horas. Após isto, foram descartadas as cebolas que apresentaram sinais de 

apodrecimento e que possuíam menos de 10 raízes novas brotadas. Ao todo, foram selecionadas 30 cebolas, 

sendo 10 para cada tratamento, as quais tiveram o crescimento (cm) de 10 raízes/cebola acompanhadas 

durante o experimento, totalizando 100 raízes por tratamento. Este procedimento refere-se a uma estação 

climática, sendo que o mesmo foi repetido para a outra. A primeira medição das raízes ocorreu na seleção 

das cebolas viáveis (T1) e a segunda após 96 horas da primeira medição (T2). O crescimento radicular total 

foi obtido pela subtração do valor obtido em T1 do valor obtido em T2. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o software GraphPad Prism 7. Todas as comparações foram feitas utilizando o teste 

ANOVA, aceitando-se valores de p<0,05 como significativamente diferentes. 

Resultado:  

Foram observadas diferenças estatísticas significativas no crescimento radicular total das cebolas submetidas 

aos tratamentos com água do Rio Paraíba do Sul, tanto no ponto 1 (2,5 ± 0,3 cm) quanto no ponto 2 (2,5 ± 

0,3 cm) em relação ao controle (4,6 ± 0,4 cm) na estação de estiagem (Figura 1 A), porém entre os pontos 

não foi observada diferença significativa. Na estação chuvosa observou-se diferença apenas entre o ponto 1 

(0,9 ± 0,2 cm) e o controle (2,0 ± 0,2 cm) (Figura 1 B), mas não houve diferença estatística entre os pontos. 

Na estação chuvosa as médias de crescimento radicular total de todos os tratamentos avaliados foram 

menores em relação aos valores obtidos no período de estiagem (Figura 2). 
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Conclusão:  

Baseado na análise macroscópica das raízes de A. cepa, conclui-se que há poluentes nas águas do Rio 

Paraíba do Sul nos municípios de Taubaté e Pindamonhangaba, com potencial citotóxico no período 

avaliado, verificado pelo impacto negativo no crescimento radicular, possivelmente em consequência da 

diminuição na taxa de proliferação celular. Além disso, verificou-se influência sazonal, visto o maior 

potencial mutagênico observado durante a estação chuvosa. Faz-se necessária atenção por parte dos órgãos 

fiscais com relação ao despejo de poluentes neste importante corpo hídrico da região, uma vez que a 

população humana e a fauna silvestre utilizam suas águas para consumo. 
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Introdução:  

O desenvolvimento e manutenção dos padrões primários são áreas especiais da ciência da medição, com 

objetivos de desenvolver, manter e utilizar instrumentação que proverão os padrões para as unidades 

fundamentais e derivadas com a mais alta exatidão e reprodutividade. Como uma Prática a utilização de 

ultrassom para medir superfícies cilíndricas dentro da indústria, pelo método de inspeção de espessura de 

parede é uma atividade muito usada e de enorme importância. Porém uma das perguntas mais frequentes 

para utilização deste equipamento é o grau de garantia do mesmo em relação às diferentes regiões a serem 

aplicadas, devido a desconfiança no âmbito industrial de que este equipamento não poderiam medir peças 

planas e cilíndricas com a mesma ponta. Tendo em vista estes questionamentos este trabalho tem o objetivo 

de comprovar, através de um estudo detalhado que é possível garantir a exatidão dos dados, garantindo 

assim a qualidade no produto final.  

Metodologia:  

Este trabalho teve como base uma pesquisa exploratória bibliográfica, onde através desse estudo foi possível 

alterar o método de inspeção de espessura de parede em superfícies cilíndricas, de uma empresa do estado de 

são Paulo no ramo aeronáutico, utilizando o equipamento ultrassom. Tal procedimento possibilitou a 

otimização de um equipamento que entes da pesquisa eram considerados ineficazes quanto a sua 

confiabilidade e precisão.  

Resultado:  

Através dos dados que serão coletados por meio das medições utilizando o equipamento ultrassom, será 

possível verificar que tais questionamentos quanto a utilização do instrumentos obterão resultados positivos 

com uma perspectiva no aumento na utilização do instrumento Ultrassom em 20 % em relação ao usado 

atualmente, esse aumento se deverá devido ao equipamento poder ser utilizado em superfícies cilíndricas da 

mesma forma que empregado em superfícies planas, porém com os devidos cuidados indicados na pesquisa. 

Conclusão:  

O estudo aplicado possibilitou a utilização do instrumento ultrassom, em diferentes formas com a mesma 

ponta, o que trouxe um grande benefício dentro da indústria, principalmente no setor aeronáutico em peças 

que estruturalmente são necessárias serem controladas sua espessura de parede, não sendo preciso dessa 

forma ser comprado um novo equipamento para realização desse tipo de inspeção. 
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Introdução:  

Dentre as várias doenças pulmonares conhecidas, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma 

das principais causas de morbidade crônica e mortalidade em todo o mundo. A DPOC é definida como um 

estado patológico caracterizado por uma limitação do fluxo aéreo que não é totalmente reversível. A 

limitação ventilatória é, geralmente, progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anômala dos 

pulmões à inalação de partículas ou gases nocivos. No tratamento não medicamentoso, a reabilitação 

pulmonar é considerada um componente fundamental do tratamento de pessoas com DPOC. A eficácia da 

reabilitação pulmonar nesses pacientes tem sido amplamente demonstrada, independente do local em que é 

realizada, no hospital, em ambulatório ou em casa. São objetivos do presente estudo verificar os principais 

benefícios, indicações e efeitos fisiológicos da reabilitação pulmonar domiciliar como ferramenta não 

farmacológica no tratamento de pacientes com DPOC. 

Metodologia:  

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos científicos em português e 

inglês de revistas indexadas nos bancos de dados Bireme e Pubmed, nas bases de dados Medline, Scielo, 

Lilacs e PEDRo, publicados entre os anos de 2003 à 2018. A busca pelos artigos utilizados no respectivo 

estudo ocorreu no período de agosto de 2017 a julho de 2018. Para a construção do trabalho foram incluídos 

estudos que estivessem disponíveis na íntegra, a população-alvo da pesquisa fosse composta por indivíduos 

portadores de DPOC, e os que incluíam reabilitação pulmonar domiciliar junto ao programa de tratamento. 

Foram exclusos aqueles estudos que não estavam disponíveis na íntegra; que não incluíam a reabilitação 

pulmonar domiciliar junto ao programa de tratamento; e ainda os que não possuíam a população-alvo da 

pesquisa composta somente por indivíduos com DPOC. 

Resultado:  

Programas de reabilitação pulmonar domiciliar foram realizados com paciente visitados por um 

fisioterapeuta em casa na primeira semana ensinando técnicas de exercícios físicos, educação e autogestão. 

Discute-se sobre qual o período, a melhor intensidade para realizar os exercícios e quanto ao estadiamento 

da DPOC. Estudos demonstram que os programas variaram de 6 semanas a 12 meses, com período de tempo 

dos exercícios de 10 a 90 minutos e pacientes com DPOC de leve a muito grave apresentaram resultados 

efetivos. 

Conclusão:  

A reabilitação pulmonar domiciliar é capaz de agir como ferramenta não farmacológica para benefícios na 

qualidade de vida relacionada à saúde, reduzindo as readmissões hospitalares após uma exacerbação, 

diminuindo a dispneia, aumentando a adesão e a capacidade de exercícios. Porém, tornam-se necessários 

mais estudos controlados para averiguar os efeitos da reabilitação pulmonar domiciliar em outros desfechos. 
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Introdução:  

As abelhas melíponas são responsáveis, dependendo do ecossistema, por um total de 40 a 90% da polinização 

das espécies botânicas nativas (KERR et al., 1996). Pela ampla variedade de espécies dessas abelhas os hábitos 

de nidificação são diversos e seus ninhos podem ser construídos em ambientes naturais ou urbanizados, na 

maioria das vezes dentro de cavidades (ROUBIK, 2006). Por causa de mudanças climáticas e principalmente 

ações antrópicas, muitas dessas espécies correm perigo de extinção, com isso a criação racional de abelhas 

melíponas, conhecida por meliponicultura, torna-se essencial para a conservação e a propagação dessas espécies 

(VENTURIERI, 2004). A meliponicultura ajuda no aumento da renda familiar e na conservação da 

biodiversidade, contudo a captura de enxames diretamente da natureza é crime, sendo o método de obtenção por 

utilização de ninhos–armadilha uma alternativa correta e menos estressante para as abelhas, pois simula os seus 

locais de nidificação naturais (OLIVEIRA, 2009).  

Metodologia:  

Este trabalho foi realizado no Centro de Estudos Apícolas (CEA) da Universidade de Taubaté (UNITAU), com 

duração de um ano, iniciado no mês de março de 2017 e finalizado em março de 2018. Foram utilizados os 

seguintes materiais, 45 garrafas pet com capacidade de 2 l, jornal e saco plástico preto tipo muda para cada uma 

das garrafas, solução atrativa mista, conta gotas com capacidade de 1,5 ml e uma vara de medida (com duas 

marcações de 40 cm de distância uma da outra, nas alturas de 1,00 m e 1,40 m), para viabilizar o processo de 

marcação das árvores. As 45 garrafas pet foram lavadas e colocadas em seu interior, com o auxílio do conta 

gotas, 3 ml de solução atrativa. Posteriormente foram agitadas de modo a banhar com a solução todo o seu 

interior. O fundo das garrafas foi perfurado, para passagem de ar e cada garrafa foi encapada com um jornal e 

colocada dentro do saco de mudas. As tampas das garrafas foram retiradas, deixando apenas a abertura para 

servir como orifício de entrada para a nidificação do enxame. Foram selecionadas 35 árvores, cada uma recebeu 

uma numeração e foi marcada em três alturas diferentes, utilizando a vara de medida, sendo a primeira marcação 

a 1,00 m, a segunda a 1,40 m e a última a 1,80 m. A árvore e a altura que os ninhos-armadilha iam ficar foram 

escolhidas por sorteio, sendo quinze ninhos-armadilha sorteados para a altura de 1,00 m, quinze sorteados para a 

altura de 1,40 m e quinze sorteados para a altura de 1,80 m. Todos os ninhos-armadilhas receberam uma 

numeração e foram fixados, a sua respectiva árvore. Os ninhos-armadilha foram vistoriados um dia por semana e 

foram anotadas possíveis nidificações de enxames e presença de outros animais nas armadilhas.  

Resultado:  

Os resultados obtidos não foram satisfatórios, pois na duração do experimento nenhum dos 45 ninhos-armadilha 

foi ocupado por enxames de abelhas melíponas, sendo algumas dessas iscas ocupadas por aranhas, formigas, 

besouros, percevejos e lagartixas que eram removidas após cada vistoria para a continuidade do projeto.  

Conclusão:  

Concluímos que apesar do resultado negativo, este experimento demonstrou ser importante para a realização de 

futuros trabalhos, pois nos permitiu avaliar que a reposição do atrativo, a época de início do experimento, o local 

de amostragem e até mesmo as espécies de árvores em que se prendem as iscas são variáveis que se devem levar 

em conta, além do aprendizado que até mesmo um resultado fora do esperado tem informações úteis para o 

avanço da ciência. 
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Introdução:  

O reexame necessário, também chamado por parte da doutrina de recurso ex officio, duplo grau de 

jurisdição obrigatório ou ainda remessa necessária, está previsto no artigo 496, da parte especial do atual 

Código de Processo Civil. O referido artigo, traz na redação de seu caput a noção do que vem a ser esse 

instituto processual, pois sustenta que determinada sentença não produzirá efeito senão após confirmação do 

tribunal, estando esta sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatoriamente. As sentenças sobre as 

quais recaem a necessidade desse reexame estão descritas nos incisos I e II do artigo 496. São as sentenças 

proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público e, ainda, as sentenças que julgarem procedentes, no todo ou em 

parte, os embargos à execução fiscal. Nesse rol, há algumas exceções que serão tratadas adiante.  

Metodologia:  

Para abordar o tema da forma mais abrangente possível, foram levantadas bibliografias de diversos autores, 

processualistas tradicionais e hodiernos e consulta aos códigos de processo civil de 1973 e de 2015. Após a 

coleta das informações foi realizada a comparação entre o tratamento dado pelo CPC de 1973 e o dado pelo 

CPC de 2015 ao instituto processual estudado visando o aprofundamento, a reflexão e o entendimento das 

mudanças sofridas por ele ao longo das alterações processuais normativas. 

Resultado:  

O reexame necessário é um instituto originado no direito penal português que adentrou no direito pátrio pelo 

processo civil. Determinou desde o CPC de 1939, a remessa dos autos em que foram proferidas sentenças 

contrarias à Fazenda Pública, ao tribunal hierarquicamente superior para o seu reexame. Seja de oficio, por 

provocação das partes ou por avocação do tribunal. A discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica (se 

recurso ou não), alterou sua localização no CPC de 1973, passando a figurar no capítulo da sentença e da 

coisa julgada, onde permanece no atual CPC. Com o CPC de 2015, este instituto foi alterado especialmente 

quanto às dispensas de seu cabimento. Importante frisar que a remessa ou reexame necessário, obsta tão 

somente o trânsito em julgado da sentença a ser reexaminada e não sua eficácia como a intepretação literal 

do texto do art. 496 leva a crer. 

Conclusão:  

Conclui-se que o CPC de 2015 trouxe sim avanços e melhorias para o instituto do reexame necessário em 

comparação ao CPC de1973, tornando esse instinto mais eficiente. Quanto à discussão sobre a sua natureza 

jurídica, ambas as correntes doutrinárias possuem boas armas para o embate e, este, acredita-se que não 

terminará tão cedo. O que é bom pois faz constante o estudo acerca do tema, não o deixando se tornar 

ultrapassado. 
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Introdução:  

Este incidente é novo na lei processual brasileira, porém muitos doutrinadores entendem que havia 

mecanismo similar, antes aplicado no STF e STJ, e que no NCPC foi ampliado à todos os tribunais, 

inclusive nos de trabalho. Ganhou importância com o artigo 947 do NCPC. Visa provocar o julgamento de 

caso relevante, por órgão colegiado de maior composição, ocorrendo um deslocamento de competência no 

âmbito interno do tribunal, indicado pelo regimento interno, conforme §1º do artigo supracitado. Visa 

também prevenir ou compor a divergência interna no tribunal, nas causas de relevante questão de direito, 

conforme §4º do artigo. Essas causas devem ter grande repercussão social, mas sem repetição em múltiplos 

processos. É por fim objetivo deste instituto, a formação de precedente que vincula os órgãos do tribunal aos 

juízes e órgãos fracionários (CPC, art.927, III), exceto se houver revisão da tese pelo próprio órgão 

colegiado que o julgou, conforme §3º. 

Metodologia:  

Para abordar o tema da forma mais abrangente possível, foram levantadas bibliografias de diversos autores, 

processualistas tradicionais e hodiernos e consulta aos códigos de processo civil de 1973 e de 2015. 

Também foi realizado debate entre os integrantes do grupo visando o aprofundamento, a reflexão e a 

compreensão do assunto. E, para complementar, buscamos exemplos em livros e exemplos reais sobre a 

aplicação deste novo incidente em sites jurídicos.  

Resultado:  

A assunção de competência se instaura a pedido do relator, de ofício, ou a requerimento da parte, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública, já o CPC/1973 conferia legitimidade somente ao relator. 

Ocorre nas causas de relevante questão de direito, com repercussão social, de um recurso, uma remessa 

necessária ou de processo de competência originária. Além disso, o processo deve estar em julgamento, a 

divergência deve ser entre órgãos do mesmo tribunal e a questão de direito não pode se repetir em múltiplos 

processos. Tem caráter preventivo, evitando que haja divergência entre órgãos fracionários (câmaras ou 

turmas), diferenciando-se das questões de resolução de demandas repetitivas tal como dos julgamentos de 

recurso especial ou extraordinário repetitivos. A assunção de competência assegura uma solução uniforme à 

própria lide. Não reconhecido o incidente, o julgamento será realizado pelo órgão originário. Reconhecido, o 

órgão colegiado procede ao julgamento, cabendo recurso ao acórdão.  

Conclusão:  

Conclui-se, portanto, que o incidente de assunção de competência, conforme o caput do artigo 947, é 

admissível quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária 

envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 
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Introdução:  

Abuso sexual pode ser definido como qualquer ação que pressione ou coaja alguém a participação de atos 

sexuais em que não há consentimento da vítima. As práticas com teor sexual, como estupro e carícias 

indesejadas, em sua maioria, são cometidos contra crianças e adolescentes, cerca de 70% das vítimas. Essa 

pesquisa se justifica porque a relação entre o número de abusos e o número de denúncias cresce de forma 

inversa e proporcional, como se pode notar pelos dados estáticos. Entre 2012 e 2016, o Disk Denúncia 

registrou cerca de 175 mil casos de abuso sexual em crianças e adolescentes, porém, esse número não retrata 

de forma verdadeira a realidade, apenas dá a noção de como esse problema está inserido na sociedade. O 

objetivo dessa pesquisa é esclarecer potenciais dúvidas sobre o abuso infantil e conscientizar a população 

obre a importância da denúncia. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi uma pesquisa descritiva com estudos exploratórios e descritivos, baseados em 

pesquisas individuais. Utilizou-se como embasamento teórico o Código Penal Brasileiro de 1940, nos 

artigos 213, 214, 217 e 218, no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), na Lei 12.015/09, que dispõe 

sobre os crimes hediondos, e também a Lei 9.970/00 que estabelece o dia 18 de maio como o Dia Nacional 

de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, desenvolvendo procedimentos de 

discussão sobre o assunto, tendo em vista a busca de resultados eficientes. 

Resultado:  

Por meio desta pesquisa, pode-se constatar que o abuso sexual em crianças e adolescentes abrange uma 

enorme dimensão na sociedade. Percebe-se então a necessidade da divulgação de como se deve agir em 

casos de abuso sexual infantil. Primeiro, os pais devem permanecer atentos e presentes, para perceber 

quaisquer mudanças psicológicas ou físicas em seus filhos, porque o problema existe e não está distante. É 

necessário também estabelecer um diálogo que os respeite, demonstre empatia e estabeleça uma 

comunicação eficaz, levando as crianças e adolescentes a verem no responsável alguém em quem se possa 

confiar. É extremamente importante denunciar os casos de abuso sexual ao Conselho Tutelar, delegacias ou 

Disk Denúncia. Deve-se sempre ter em vista que a atitude dos que deparam com casos como esse é muito 

importante, e pode ajudar a mudar índices apresentados no Brasil.  

Conclusão:  

Conclui-se que com o aumento do abuso sexual infantil, cria-se a necessidade de uma comunicação entre 

todos sobre o assunto. Devem-se criar formas legais para alertar a população sobre o problema e buscar 

formas de incentivar as denúncias em casos de ocorrência de abuso sexual. Só assim pode-se gerar uma 

maneira de solucionar e prevenir para que a quantidade de vítimas diminua.  
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Introdução:  

As aves poedeiras da linhagem Embrapa 051 são híbridas provenientes das linhagens Rhode Island Red e 

Plymouth Rock Branca, resultando assim em aves com alto potencial genético, maior longevidade e 

resistência, levando a maior produtividade e viabilidade econômica. Produzem ovos de mesa de casca 

marrom se assemelhando ao caipira, o que os torna mais atrativo para a venda, são aves rústicas e portanto 

se adaptam ao sistema colonial, se adequando a realidade do pequeno produtor com uso de mão de obra 

familiar. O presente trabalho teve como objetivo acompanhar um lote de aves na fase de cria e recria 

analisando o desenvolvimento ponderal e os resultados alcançados. Tendo como meta as médias previstas 

pela Normativa 17 – Cria e recria das poedeiras coloniais Embrapa 051. (FIGUEIREDO, 2001).  

Metodologia:  

Foram coletados dados da fase cria e recria de 180 aves poedeiras da linhagem EMBRAPA 051. As aves 

foram alojadas na fazenda piloto da Unitau localizada no município de Taubaté-SP para fins de estudo dos 

alunos do curso de Agronomia. As aves foram adquiridas com um dia de vida, recepcionadas e alojadas em 

um pinteiro com um círculo de proteção com raio de 1m2, contendo uma campânula utilizada para 

aquecimento das aves. As aves posteriormente foram alojadas em um galinheiro com 36,86m2 e piquete 

com 812,44m2, ambos continham cama de maravalha com 7cm de espessura e bebedouros e comedouros 

adequados para cada fase. O controle sanitário seguiu as recomendações especificadas pela normativa 17. As 

aves já vieram imunizadas do incubatório contra a doença de Marek, as vacinações de reforços de 

Newcasltle e Bouba basearam-se no calendário de vacinação da Pesagro (SANTOS, 2009). A alimentação 

foi realizada em três tratos diários. Na fase de cria, da 1° a 6° semana, foi ofertada ração inicial à vontade, a 

partir da fase recria, na 7° semana, iniciou-se o controle de alimentação e a troca da ração para a de 

crescimento. As aves tiveram acesso ao piquete na 8° semana de idade. Pesou-se semanalmente todo o lote 

com uma balança Ramuza Price Black led branco com 5g de precisão, mediante o resultado das pesagens, as 

aves fora dos 10% a mais ou a menos da média do peso previsto foram submetidas à medidas de restrição ou 

adiantamento da oferta de ração em até 3 semanas e separação do lote para recuperação de peso de acordo 

com a normativa 17. No primeiro dia de vida iniciou-se com 24h luz, reduzindo-se periodicamente até 

atingir 14h de luz na 10° semana se mantendo fixa até a 18° semana. Analises estatísticas foram realizadas 

no Microsoft Office Excel. 

Resultado:  

Conforme demonstra o gráfico 1, na fase de cria obteve-se desempenho de peso de 103% e na fase de recria 

88% em comparativo com o desempenho de peso apresentado pela Normativa 17. A partir da 6° semana 

houve divergência de peso havendo a necessidade da separação das aves em lotes para maior oferta de 

alimento (semanas 6,7,8,9,10) ou restrição alimentar (semanas 10,11). Com isso obteve-se resultados 

satisfatórios na recuperação de peso das aves, entretanto, na 18° semana houve uma queda na média de peso 

do lote, porém, mesmo com a queda no peso as aves se encontravam dentro do percentual esperado. 

Conclusão:  

Com os resultados obtidos concluiu-se que a as aves da linhagem Embrapa 051 apresentam bom 

desenvolvimento, fácil manejo, se adaptam rapidamente ao ambiente. Os resultados foram próximos ao 

esperado pela normativa devido ao manejo correto das aves. Não houve ocorrência de enfermidades. 
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Introdução:  

Devido à mudança do mercado de trabalho nas ultimas décadas, forçando as empresas a se inovarem em 

tecnologia e trabalhar com processo mais produtivos e com baixo custo, onde precisam esta se atualizando 

para se manter no mercado, esta ferramenta nos possibilita a criação de todo o fluxo tanto de material quanto 

de processo por meio de um mapa, evidenciando os desperdícios. 

Metodologia:  

Em relação ao mapa de valor, onde é uma criação de uma divisão da Toyota, responsável pelo treinamento 

dos fornecedores diretos, sendo uma cultura já vivida no pais e dentro da planta no Japão. Mesmo sendo 

criada somente em 1980, esta ferramenta só ganha força e espaço dentro das empresas. 

Resultado:  

O VSM tem como finalidade eliminar todo tipo de desperdício encontrado tanto na parte de processo quanto 

de logística , aumentando a produtividade quando estamos tratando as perdas e custos pelo mapa. 

Conclusão:  

Neste trabalho aplicou-se um método de analise de sistema de produção baseado na utilização da ferramenta 

de mapeamento da cadeia de valor, nos mostrando os pontos de melhoria e possibilidade de melhoria 

continua. 
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Introdução:  

O Aleitamento Materno (AM) é comprovadamente benéfico, tanto para a mãe quanto para a criança, 

oferecendo vantagens nutricionais, imunológicas e psicológicas ao recém-nascido, estreitando vínculos entre 

a mãe e bebê. É definido como a oferta de leite materno para a criança, direto da mama ou ordenhado 

devendo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ser exclusivo até o sexto mês de vida e 

complementado até o segundo ano de vida. Contudo, essa prática nem sempre acontece, resultando no 

Desmame Materno Precoce (DMP) principalmente antes do sexto mês de vida, impactando diretamente na 

saúde da mulher, do bebê e consequentemente no binômio mãe-filho. Atualmente, a Atenção Básica de 

Saúde conta com programas e políticas públicas que estimulam o AM, visando a prevenção do DMP. Frente 

a este cenário o presente trabalho objetivou descrever os fatores maternos que determinam no DMP, bem 

como o impacto social e cultural gerado por esta prática.  

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisa em artigos científicos nacionais 

disponíveis gratuitamente na base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Ciências da saúde, 

publicados no período de 2013 a 2016 utilizando de forma conjugada os termos “Desmame Precoce” e 

“Aleitamento Materno”. Foram encontrados 50 manuscritos que após leitura dos resumos resultaram em 16 

trabalhos que atendiam o objetivo proposto. A investigação foi realizada no mês de julho de 2018 durante a 

disciplina de Saúde Coletiva. 

Resultado:  

Pode-se observar, por meio da revisão de literatura, que o DMP ainda é muito frequente nas puérperas 

brasileiras e sua multicausalidade é um consenso. Dentre esses fatores, destacam-se questões psicossociais 

(depressão pós-parto, ausência de apoio do parceiro e da família), socioeconômicas (baixa renda, baixa 

escolaridade e retorno às atividades fora do lar), orientações dos profissionais da saúde, sendo o fator mais 

relatado, a falta de conhecimento da nutriz quanto ao AM (técnicas, importância para a saúde materno-fetal, 

programas governamentais e a legislação que estimulam o AM). O déficit no conhecimento das puérperas 

aponta que mesmo com programas de saúde públicas, como o Rede Amamenta Brasil, Hospitais amigo da 

criança, Bancos de leite humano, Rede cegonha, ainda há falhas no acolhimento e na troca de 

conhecimentos entre profissional-paciente, sendo esse cenário um importante fator para o DMP. 

Conclusão:  

Conclui-se frente aos resultados encontrados que os fatores causais do desmame precoce podem, em sua 

maioria, ser evitados. Com isso, mostra-se necessário ampliar as políticas públicas em prol do aleitamento, a 

fim de difundir a função e a necessidade do mesmo. Também é importante aprimorar o acolhimento da 

puérpera e a orientação por parte do profissional da saúde na Atenção Básica, visando a promoção da auto 

eficácia da nutriz, em favor do aleitamento, desde o pré-natal e intensificando-a no período puerperal . 
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Introdução:  

O estudo de desempenho na competição tem como base analisar o perfil de voo da aeronave em regime 

subsônico, sendo uma das principais características e o ponto crucial é o comprimento de pista necessário para 

que a aeronave decole respeitando a restrição de 60 metros. Para isso, foi desenvolvida uma modelagem 

matemática de estimativa do comprimento de pista para aeronave rádio controlada da equipe AeroTau, por meio 

de comparações de diversos autores especializados em engenharia aeronáutica no quesito de desempenho da 

decolagem, para almejar uma aeronave que cumpra sua missão na 20º Competição SAE BRASIL Aerodesign em 

todas as baterias de voos, tendo em vista maximizar a pontuação, e as bonificações. 

Metodologia:  

Para estimar o comprimento de pista necessário para decolar a aeronave, que é uma das partes fundamentais no 

processo de decolagem e formados por 4 etapas que são: Corrida em solo; Rotação; Inclinação e Subida inicial. 

A caracterização da corrida em solo é fundamental para saber o quanto de pista será utilizado para que a 

aeronave prossiga para o início da subida. Com isso, precisa-se entender as forças atuantes na aeronave na 

corrida de solo, onde, L: igual a força de sustentação, D: arrasto aerodinâmico, mg: peso da aeronave, ?R: força 

de atrito em relação ao solo, T: tração e V: velocidade do vento relativo[1]. Para o equacionamento da estimativa 

do comprimento de pista necessário, que é influenciado por diversos fatores aerodinâmicos e climáticos por meio 

de muitos experimentos com diversos modelos de aeronaves. O processo de decolagem consiste em duas etapas, 

classificados em: força de sustentação gerada menor do que o peso da própria aeronave e força sustentação maior 

ou igual ao peso da aeronave. Como foi definido, k1 e k2 são constantes aerodinâmicas, W: peso, S: área da asa, 

?: densidade do ar, CLmaxTO constitui o coeficiente de sustentação máxima no momento da decolagem, P: força 

propulsiva gerado pelo motor, ?G: atrito do trem de pouso no solo e CD0: coeficiente de arrasto total 

aerodinâmico[2]. Para o autor[3], é caracterizado como decolagem total de uma aeronave quando a mesma, 

momentos antes dela ultrapassar a distância pré-estabelecida pela FAR 23, sendo divididas em duas fases. Na 

primeira fase, ocorre a corrida em solo até a aeronave atingir a velocidade de estol, onde se inicia o aumento do 

ângulo de inclinação da aeronave. E a segunda fase, inicia-se após o ângulo de rolagem com a aeronave no ar até 

chegar próximo da superação na barreira determinada[3]. 

Resultado:  

Com os ensaios da aeronave em pista, chegou-se ao seguinte resultado apresentado pela equação melhorada de 

Russel [1], e conforme comparações com as demais equações demostradas no gráfico abaixo: A partir dos 

ensaios de voo onde a aeronave estava com o TOW de 7,5 kg foi constatada que os comprimentos de pista de 

decolagem utilizados foram de 48 metros (sem comando do piloto), 30 metros e 26 metros, nos três primeiros 

voos da aeronave protótipo. Desta forma, a equação de Russel [1] adaptada demonstrou ser a que mais se 

aproximava dos testes realizados, tendo um valor de 28 metros de pista para o mesmo TOW dos testes.  

Conclusão:  

A partir dos resultados encontrados, podemos concluir que a equação apresentada por Russel [1] e melhorada 

pela equipe, obteve o melhor desempenho da aeronave em corrida de decolagem para que conseguisse atingir os 

requisitos obrigatórios e ganhar pontos de bonificações na Competição.  

Referências:  
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Introdução:  

Este trabalho constitui-se em um projeto para a criac?a?o de um Centro de Treinamento para Esportes 

Radicais, que sera? instalado no Parque Municipal do Itaim. O projeto sera? desenvolvido de acordo com a 

demanda das va?rias modalidades existentes, afim de propor um espac?o de qualidade para que os atletas 

desenvolvam suas habilidades com todo suporte necessa?rio. Será desenvolvido também diretrizes para a 

criação de rampas para skatepark. 

Metodologia:  

As pesquisas foram realizadas através da internet e vivencia na cidade, buscando observar quais são as 

demandas do esporte e quais são as modalidades mais praticadas. O projeto se inicia com um croqui para 

determinar como o projeto vai ser estruturar, será utilizado o Autocad, Sketchup e Archicad para criação do 

projeto final. Os mapas serão extraídos do qGiz. As diretrizes para criação das rampas será tambem 

desenvolvido no Autocad. 

Resultado:  

Espera-se que o projeto final supra a demanda de todas as modalidades praticadas, melhorando o nível 

técnico dos atletas, seja iniciante ou profissional, espera-se também que toda a estrutura gerada sirva como 

incentivo a pratica de esportes radicais. 

Conclusão:  

Como dito anteriormente, este projeto ale?m de ter como objetivo de suprir as necessidades de um 

equipamento completo e de qualidade para a pra?tica do esporte radical na cidade, e? tambe?m um grande 

atrativo para a cidade, com espac?os culturais e de convi?vio social. As diretrizes para criação das rampas, 

tem como objetivo servir de referencia e ajudar pessoas sem conhecimento sobre esportes radicais a projetar 

de maneira correta. 

Referências:  

Canal Off. “Histo?ria do Skate”. 17 de Janeiro de 2014. Disponi?vel em: http:// 

canaloff.globo.com/programas/califorfun/materias/uma-breve-historia-do-skate.htm Rede Nacional do 

Esporte. “Ciclismo BMX”. Disponi?vel em: http:// www.brasil2016.gov.br/pt-

br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/ciclismo-bmx Uni-Sport. “Histo?ria do Patins”. ano de 2012. 

Disponi?vel em: http://unisport.net.br/ index.php/blog-unisport/item/139-a-historia-do-patins Jumper 

Wheelchair. “Sobre o WCMX”. Disponi?vel em : http:// jumperequipamentos.com.br/wcmx/ 
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Introdução:  

Nos últimos anos, houve um crescente movimento de valorização pelos ingredientes e produtos artesanais, 

sempre regionais, buscando a preservação da cultura e tradição relacionados a gastronomia local. O Queijo 

Minas tem se tornado elemento de discussões sobre esse assunto, devido a diversas legislações que proíbem 

sua comercialização pura fora do estado de Minas Gerais, sendo que o mesmo é tombado como Patrimônio 

Nacional. O objetivo deste trabalho consiste em conhecer e relacionar os conceitos de sustentabilidade e 

saudabilidade com a gastronomia pela caracterização da produção de queijo de leite cru na Serra da 

Mantiqueira. O processamento artesanal do sr. João, de Gonçalves – MG, complementou as pesquisas 

teóricas e práticas sobre o queijo artesanal. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos e sites especializados, 

relacionando conhecimentos sobre o queijo artesanal, seu processamento, problemáticas sanitárias e 

comerciais. A pesquisa de campo em uma propriedade rural, em Gonçalves/MG, foi realizada pelos alunos 

do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac Campos do Jordão entre 

agosto e dezembro de 2017 e os resultados das produções culinárias desenvolvidas a partir de seu queijo 

artesanal foram apresentada na feira gastronômica (aberta à comunidade) do Projeto Integrador 2, disciplina 

do segundo período do curso de graduação. 

Resultado:  

Por meio de visitas técnicas à propriedade onde é realizada a produção do queijo em estudo, foi possível 

acompanhar todas as etapas da confecção do queijo e documentar todo este processo. Em entrevista com o 

produtor Sr. João, ele apresentou diversas visões sobre o queijo artesanal, inicialmente retomando as 

memórias de como começou sua produção, aprendendo o ofício com os avós e posteriormente passando seu 

conhecimento aos familiares, esposa e filhos. Em seguida, foi exposto as dificuldades em manter o saber-

fazer tradicional, tanto pela questão da crescente industrial quanto pela falta de interesse ou dificuldades de 

seus descendentes em manterem viva a tradição. A fazenda onde ocorre a produção do queijo em estudo está 

localizada no município de Gonçalves, região sul de Minas Gerais e a cidade também integra a região da 

Serra da Mantiqueira.  

Conclusão:  

Os três valores apresentados demonstram a importância da produção artesanal de queijo para a manutenção 

e bem-estar da sociedade inserida nesse meio. Considerando ainda a produção artesanal como sendo de 

pequena escala, o produtor tem consciência da necessidade de preservação do meio ambiente que cerca sua 

propriedade, não explorando excessivamente os recursos naturais disponíveis para utilização, contribuindo 

assim para o aspecto ecológico da região. 

Referências:  
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Interpretativo – volume 1. Ministério Da Cultura; Instituto Do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional – 
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Introdução:  

O envelhecimento é caracterizado por mudanças fisiológicas ao longo da vida, que comprometem a 

capacidade funcional e autonomia, entretanto, as transformações de natureza psicológica e emocional como 

a depressão, que a cada dia vem se tornando mais prevalente entre os indivíduos da terceira idade. A 

Depressão compromete intensamente a qualidade de vida, sendo considerada como fator de risco para 

processos demenciais. Um recurso adotado por profissionais da saúde é a musicoterapia. A utilização da 

musicoterapia vem ganhando espaço ao longo do tempo, pelo fato de possibilitar conforto, facilitar a 

interação, diminuir a dor entre os idosos. Afinal, a musicoterapia tem tido resultados benéficos 

proporcionando aos idosos um contato com seu poder criativo, com suas potencialidades, memórias e 

fortalecendo sua identidade. O objetivo deste estudo foi discorrer dos efeitos da musicoterapia no tratamento 

não medicamentoso da depressão entre idosos  

Metodologia:  

Trata-se de uma revisão bibliográfica foram selecionados artigos randomizados indexados nas bases 

PubMed, por meio de uma busca por relevância sendo os descritores: aging, aged, music, music therapy, 

depression. Foram considerados os artigos publicados no período de janeiro de 2008 a julho de 2018, na 

língua inglesa. Foram incluídos somente artigos em idosos que revelavam os benefícios da musica na 

depressão. Foram identificados 219 artigos após análise dos resumos excluíram-se 187 artigos, pois 

versavam sobre tratamento clínico, medicamentoso e nutricional sem ênfase a musicoterapia ou não estavam 

disponíveis. Após esta fase os 32 artigos que atendiam aos critérios foram submetidos a avaliação interna 

(JADAD) destes , sete não receberam avaliação favorável para inclusão. Desta forma, foram incluídos 25 

artigos que abordavam sobre o efeito da musicoterapia na depressão em idosos. 

Resultado:  

Os resultados encontrados foram , a melhora a capacidade lúdica e as relações interpessoais melhorando o 

quadro depressivo (19 artigos); a musica estimulando a criatividade e vontade de viver (17); melhor 

liberdade de expressão e aumento do contato social com pessoas de idades diferentes (15); proporciona o 

conforto e estímulo à memória (14); sensações de bem-estar e relaxamento (13); envelhecimento mais ativo 

e melhor autonomia (13); que oferece apoio espiritual e psicoemocional (12), permite que os idosos 

enfrentem a depressão de forma mais ativa (10); elevação da autoestima, alegria, esperança e interação 

social dos idosos (9). Todos artigos ratificaram que o efeito da musica proporciona momentos de 

descontração, melhora de humor, relaxamento e , consequentemente, pode ter efeitos terapêuticos positivos 

na depressão. 

Conclusão:  

Os estudos concluíram que a musicoterapia é eficaz como coadjuvante no tratamento da depressão em 

idosos, uma vez que, a musica tem a capacidade de propiciar momentos de interação social, alegria e 

descontração , melhorando significativamente o quadro de depressão resultando em uma melhor qualidade 

de vida.  

Referências:  
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Introdução:  

Este trabalho foi guiado por três conceitos: sustentabilidade, saudabilidade e PANC (plantas alimentícias 

não convencionais). Eles se relacionam entre si em aspectos como o uso integral de insumos e suas partes 

não convencionais, o cultivo de PANC como fonte de renda de pequenos produtores e a utilização de dois 

que proporcionam qualidades nutricionais necessárias ao organismo de forma a serem opções de alimentos 

diferentes dos usuais encontrados no comércio varejista. A fruta exótica atemóia (Annona x atemoya) e a 

serralha (Sonchus oleraceus) são de conhecimento popular na Serra da Mantiqueira e, por isso, devem ser 

valorizados. O objetivo do trabalho foi estudar os aspectos botânicos, culturais, nutricionais dos ingredientes 

escolhidos e a utilização em preparações culinárias, visando o aproveitamento integral. As preparações 

gastronômicas foram apresentadas e avaliadas sensorialmente na Feira Gastronômica no Centro 

Universitário Senac – Campos do Jordão, pela comunidade acadêmica e local. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos e sites especializados, 

relacionando conhecimentos sobre a atemóia e serralha, suas características e usos. O teste práticopara a 

elaboração das produções culinárias com esses insumos foram realizadas pelos alunos do Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia no Laboratório de Cozinha Pedagógica do Centro Universitário Senac Campos 

do Jordão e apresentadas na feira gastronômica (aberta à comunidade) do Projeto Integrador 2, disciplina do 

segundo período do curso de graduação. 

Resultado:  

No intuito de divulgar o melhor aproveitamento e consumo da atemóia e serralha foram desenvolvidas 

receitas inovadoras com a utilização destesinsumo pelos alunos do curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia. As figuras 1 e 2 trazem as preparações elaboradas e seus respectivos ingredientes, rendimento 

e tempo de preparo.Um dos objetivos do trabalho é a busca pelo aproveitamento de todas as partes do 

ingrediente (casca, polpa e sementes), porém o uso da casca da atemóia é considerado inadequado para o 

consumo devido à concentração residual de agrotóxicos presentes na casca sendo necessário descascar, 

segundo Cabrera (2014). Na avaliação sensorial das produções elaboradas, foi obtido um total de 80% de 

aprovação pelos comensais (n=19), o que indica uma boa aceitação das preparações culinárias. 

Conclusão:  

Observou-se que a utilização de ingredientes regionais e não convencionais (PANCs) como a serralha a 

atemóia, proporcionaram uma melhor interface entre conceitos como a sustentabilidade social, cultural, 

econômica e a saudabilidade, podendo influenciar de maneira positiva nos hábitos alimentares e o 

incremento nutricional, através de preparações gastronômicas acessíveis com insumos locais. É importante 

salientar que é necessário um novo modelo de agricultura familiar de insumos orgânicos levando todos esses 

aspectos em consideração para que o uso integral dos alimentos seja possível e a utilização da casca dos 

insumos não seja inviável. 
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Introdução:  

No final do século passado, a água consumida pelo setor industrial apresentava um índice de utilização de 

insumos pouco significativo, tanto em sua disponibilidade como em aspecto econômico. O uso de recursos 

hídricos se realizava sem mecanismos adequados para a disposição final dos efluentes. Assim, poucas 

indústrias implantavam práticas de uso consciente da água ou instalavam sistemas para controlar o 

desperdício em qualquer processo operacional. Atualmente, a maioria das indústrias que possui estações de 

tratamento de águas residuais, pode reaproveitar esse efluente de alguma forma em seus processos 

industriais, gerando economia e sustentabilidade. Assim sendo, o investimento em projetos de Estação de 

Tratamento de Águas (ETA) e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) são indispensáveis, pois é uma 

maneira de se reduzir custos. 

Metodologia:  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a possibilidade de reusar um efluente industrial, que foi tratado 

previamente utilizando-se um sistema automatizado de baixo custo, para minimizar tanto o emprego de 

produtos químicos empregados, quanto de equipamentos operacionais utilizados no processo. Foi utilizado 

um software e uma placa Arduino Mega 2560 em linguagem C++, tendo como finalidade o controle de pH, 

válvulas solenoides, bombas dosadoras e bombas centrífugas, para minimizar a utilização de produtos 

químicos e assim diminuir o excesso de sais dissolvidos no efluente final seguindo as normas 

regulamentadoras dos órgãos competentes, como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB). 

Resultado:  

Os resultados dos testes mostraram que a quantidade de produtos químicos usada no tratamento de efluentes 

diminuiu, tal como também reduziu a concentração de sais dissolvidos na água, a dureza e Sólidos 

Suspensos Totais (SST), sendo notórios o aumento do pH e a melhoria na qualidade desse efluente, seguindo 

os parâmetros estabelecidos na legislação, demonstrando que o efluente tratado dessa forma pode ser 

utilizado para reúso nos processos industriais. 

Conclusão:  

Concluiu-se que a automatização de uma ETE é eficaz para a dosagem química de insumos e a correção do 

pH do efluente tratado; o reprocesso de efluentes é mínimo e o reaproveitamento, tanto para reúso ou 

descarte para o leito do rio, é maior do que sem a automatização do processo. Por essa razão, é importante a 

criação de um sistema de otimização que compatibiliza a utilização de água nas indústrias. Assim, a 

racionalização do uso e reúso da água tornam-se elementos essenciais na garantia aos processos industriais, 

diante de um cenário de escassez de recursos hídricos. 

Referências:  
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Introdução:  

Carreira profissional pode ser entendida como uma sequência de atitudes e comportamentos, associada com 

experiências e atividades relacionadas ao trabalho, durante o período de vida de uma pessoa, se constituindo 

um percurso a ser trilhado pelo próprio indivíduo ou da visão deste compartilhado com a organização. O 

trabalho de orientação profissional pode ser uma variável de importante influência no desenvolvimento de 

uma carreira, uma vez que o conceito de orientação profissional, na perspectiva psicológica, significa ajuda 

prestada a uma pessoa com vistas à solução de problemas relativos à escolha de uma profissão ou ao 

progresso profissional, tomando em consideração as características do interessado e a relação entre essas 

características e as possibilidades no mercado de emprego. Deste modo, a partir da disciplina de Orientação 

Profissional, o objetivo desta revisão de literatura foi compreender as influências da experiência de 

orientação profissional no desenvolvimento de uma carreira. 

Metodologia:  

Pesquisas bibliográficas se caracterizam pelo levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas 

por meios escritos e eletrônicos. A procura destas referências tem o objetivo de agrupar informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema que se pretende discorrer. As principais características desse tipo 

de pesquisa envolvem o aprofundamento sobre ideologias ou a verificação de diferentes posições acerca de 

uma questão específica, no caso, o problema de pesquisa. Nesta revisão, foram analisados 18 artigos 

publicados entre 2004 e 2018 e recuperados da Revista Brasileira de Orientação Profissional (REBOP), com 

o descritor: orientação profissional; carreira. Estes trabalhos passaram por três testes de relevância: título, 

resumo e texto. Ao final, foram selecionados 6 estudos para análise qualitativa. 

Resultado:  

Os resultados apontaram para uma escassez de pesquisas que identifiquem a existência de possíveis 

desdobramentos do trabalho de orientação profissional com o passar do tempo, e que estabeleçam relações 

causais entre a intervenção de um orientador profissional e o desenvolvimento da carreira de um indivíduo 

em um momento posterior, uma vez que muitas variáveis permeiam estas relações, como mudanças 

inerentes ao desenvolvimento humano, aquisição de novas experiências e habilidades. Em relação à 

população estudada, apenas um artigo não se limitou às características de Ensino Médio e/ou Universitários, 

revelando a necessidade de variação e ampliação dessa população. 

Conclusão:  

Apesar da carência de estudos, a análise dos artigos selecionados permitiu caracterizar o processo de 

orientação profissional como um benefício potencial dentro de uma proposta de educação para o 

desenvolvimento de carreira, fornecendo um conjunto de práticas que instrumentalizam o indivíduo em seu 

gerenciamento profissional. Destacou-se, desta forma, que novos campos de pesquisa em orientação 

profissional e desenvolvimento de carreira sejam explorados. 
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Introdução:  

Atividades industriais e de mineração surgem como significativas fontes de poluentes dos recursos hídricos, 

e, de modo geral, as análises químicas que envolvem o chumbo (Pb), ainda hoje, são trabalhosas e/ou 

sofisticadas. O uso de eletrodos íon-seletivos (ISE) torna-se importante neste processo, pois, seu 

desenvolvimento é de fácil construção, podendo ser confeccionado com materiais de baixo custo. Espera-se, 

adicionalmente, que apresentem rápida resposta, boa estabilidade de potenciais ao longo do tempo, e que, 

além disto, respondam em ampla faixa de concentrações. Neste trabalho avaliou-se a linearidade de um ISE 

de PbO2 disperso em parafina por meio da análise da concentração de chumbo dissolvido no Rio Tietê, em 

Biritiba Mirim e Suzano, cidades da região do Alto Tietê/SP.  

Metodologia:  

Em dias distintos foram coletadas 4 amostras de água em 2 pontos, sendo 2 alíquotas para cada ponto. O 

eletrodo testado foi construído em laboratório a partir de membranas de PbO2 obtidas por meio da dispersão 

de 4,5 g de parafina e 25,5 g de PbO2 . Após a homogeneização da mistura, mergulhou-se grafite nesse 

compósito fundido, formando-se uma membrana seletiva a pH e íons de chumbo. Para as análises, 

adicionou-se 25 mL de amostra num béquer e, com adições de acetato de chumbo (0,01 mol.L-1 ), mediu-se 

o potencial (mV) a cada 250 µL adicionados. As respostas e respectivas concentrações de Pb foram 

utilizadas para se obter a curva de adição de padrão e concentração do analito. Os dados foram avaliados por 

meio dos resíduos da curva de adição de padrão. 

Resultado:  

Observou-se uma concentração inferior de Pb 2+ em Suzano (2,12x10-7 mg L-1; 8,87x10-7 mg L-1 ) em 

relação à Biritiba Mirim (3,2 mg L -1 ; 1,7 mg L -1 ), identificando-se em Suzano menor concentração baixa 

de chumbo livre, que poderia estar ligado a outros compostos devidos aos efluentes e complexantes 

presentes nas águas, não quantificados pelo eletrodo. Essa influência foi classificada como efeito matricial e 

atribuída aos componentes físico-químicos que interferiram na concentração medida de chumbo nas 

amostras. 

Conclusão:  

Pode-se concluir que o método de determinação potenciométrica de chumbo nas amostras de água no Rio 

Tietê com eletrodo de PbO2 disperso em parafina foi eficiente, afinal, não observou-se variação maior do 

que 5% em relação à concentração do grupo de amostras. As análises das amostras das águas do Rio Tietê 

apresentou como resultado uma concentração inferior do íon Pb2+ em Suzano em relação à amostra de 

Biritiba Mirim. Tal resultado não era esperado, pois, Suzano se encontra numa região de maior nível de 

urbanização e, como consequência, mais exposta aos impactos ambientais. 
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Introdução:  

A busca de compostos líderes para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos vem nos últimos anos 

intensificando as pesquisas em venenos animais. Isso ocorre principalmente porque animais venenosos 

desenvolveram misturas complexas de compostos biologicamente ativos e toxinas que têm como alvo os 

processos fisiológicos vitais em suas presas e, inadvertidamente, muitas vezes em seres humanos. Dentre 

estes compostos, os peptídeos de venenos parecem ter evoluído a partir de um número relativamente 

pequeno de estruturas que são particularmente adequadas para abordar as questões essenciais de potência e 

estabilidade. O objeto de estudo deste trabalho, o Orpotrin, foi o primeiro peptídeo descrito em veneno de 

arraias, isolado a partir do veneno da arraia Brasileira Potamotrygon gr orbignyi. O Orpotrin é um peptídeo 

linear de 9 aminoácidos que se mostrou efetivo em análise por microscopia intravital em músculo cremaster 

de camundongos, provocando uma intensa contração arteriolar. 

Metodologia:  

Com o objetivo de identificar os possíveis alvos moleculares do Orpotrin foi empregada a técnica de 

cromatografia de afinidade. Uma coluna HiTrap NHS-activated HP (GE Healthcare) foi acoplada com o 

peptídeo alvo do estudo para servir como fase estacionária em corridas cromatográficas realizadas em 

seguida. Uma vez que a atividade do peptídeo foi caracterizada em músculo cremaster de camundongos, um 

homogenato deste tecido foi submetido a cromatografia para isolamento do ligante molecular do Orpotrin 

possivelmente ali presente. Após a exposição do homogenato a coluna de afinidade e eluição das proteínas 

sem afinidade pelo peptídeo foi realizada uma troca no tampão da fase móvel para um com pH muito 

inferior com intuito de eluir compostos que tenham se ligado a coluna, dessa forma foi possível isolar os 

ligantes do peptídeo. Os eluatos obtidos a partir da cromatografia de afinidade foram submetidos à remoção 

de sal e concentração através da utilização de tubos concentradores. Em seguida o material foi submetido a 

eletroforese por gel de poliacrilamida (SDS PAGE) para avaliação das proteínas com afinidade pelo 

Orpotrin. As proteínas presentes do eluato da cromatografia de afinidade foram tripsinizadas para em 

seguida serem identificadas através de uma análise por cromatografia líquida/espectrometria de massas em 

tandem (LC-MS / MS). Os dados obtidos foram analisados através de softwares com finalidade de 

identificar quais moléculas foram isoladas com sucesso pelo procedimento de cromatografia de afinidade.  

Resultado:  

Os cromatogramas apresentados na Figura 1 permitem constatar a presença de moléculas com afinidade pelo 

Orpotrin, uma vez que estas foram identificadas na etapa de eluição. Os eluatos da cromatografia de 

afinidade foram analisados através do método de SDS – PAGE (Figura 2), após a coloração foi possível 

observar uma única banda na amostra purificada com afinidade pelo Orpotrin. Apesar da baixa concentração 

de material biológico na amostra é possível afirmar que nela exista uma proteína com massa aproximada de 

60 kDa. As análises de LC-MS/MS das proteínas purificadas indicaram a presença de uma proteína 

relacionada à actina (Actin related protein 5) apontando a identidade do possível ligante do Orpotrin 

responsável pela sua atividade vasoconstritora. 

Conclusão:  

A hidrólise do ATP é estimulada pela polimerização de actina e desempenha um papel importante na 

dinâmica dos filamentos, uma vez que as Arps possuem alta similaridade com a actina convencional é 

possível supor que o Orpotrin atua nesta cascata de sinalização para estruturação de actina/Arp. Estudos 

posteriores necessitam ser realizados para elucidar o mecanismo de vasoconstrição do Orpotrin, mas, 

podemos sugerir com base nos resultados obtidos que possivelmente este peptídeo atua nesta cascata de 

sinalização para estruturação de actina.  
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Introdução:  

O mundo pós-guerra tornou-se uma ameaça ao existencialismo humano, nações permanecem em estado de alerta 

causado por conflitos diante de ameaças transnacionais ligadas ao meio ambiente e ao terrorismo. Os refugiados 

são uma constante na política internacional ao decidirem abandonar determinada região e migrar para outra em 

busca de segurança e auxílio. A definição de refugiado está prevista na Convenção Relativa ao Estatuto do 

Refugiado de 1951, em seu artigo 1º do capítulo I, sendo configurada pela atuação do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados 

Palestinos no Oriente Próximo (UNRWA) e de organizações não-governamentais. Já o regime internacional dos 

refugiados é conceituado por doutrinadores como conjunto de normas, leis e instituições desenhado para proteger 

e assistir os migrantes que cruzaram fronteiras internacionais devido ao medo de perseguição ou à violência 

generalizada em seus próprios países.  

Metodologia:  

Utilizou-se o método qualitativo de revisão bibliográfica, o qual teve como fonte documentos oficiais projetos e 

trabalhos de pesquisadores e estudiosos tanto da área jurídica quanto da área social, e o auxílio de notícias 

resultantes dos mais conhecidos e principais meios de comunicação como jornais, revistas, artigos, 

documentários, noticiários televisionais e boletins informativos cibernéticos. Esta pesquisa visa expor as 

injustiças sofridas pelos refugiados e ressaltar os problemas enfrentados por estes ao chegar ao novo território 

com o auxílio do Direito Internacional e às garantias dos Direitos Humanos. Segundo os dados da ACNUR e da 

nova edição do relatório “Tendências Globais”, ao final de 2016 havia cerca de 65,6 milhões de pessoas forçadas 

a deixarem seus locais de origem por diferentes tipos de conflitos, afirmando ainda que o número de 65,6 

milhões abrange três importantes componentes. O primeiro componente refere-se ao número de refugiados que 

alcançou o marco de 22,5 milhões e se tornou o mais alto de todos os tempos, destes, 17,2 milhões estão sob a 

responsabilidade do ACNUR e os demais são refugiados palestinos registrados junto à Agência das Nações 

Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA). Já o segundo componente é o deslocamento de 

pessoas dentro de seus próprios países, que no fim de 2016 totalizou 40,3 milhões em comparação aos 40,8 

milhões de 2015, entretanto, o deslocamento interno é um problema global e representa quase dois terços do 

deslocamento forçado em todo o mundo, sendo bem frequentes na Síria, Iraque e Colômbia; e o terceiro 

componente está relacionado às pessoas que foram forçadas a deixar seus países em busca de proteção como 

refugiados, no final de 2016 o número total de solicitantes de refúgio era de 2,8 milhões. 

Resultado:  

A Lei de Refúgio brasileira (Lei 9474/1997) é considerada um avanço por se tornar um marco legal e referência 

para outros países, pois uma nação que se projeta como ator global nas relações internacionais não pode se abster 

de desenvolver soluções oportunas diante dos desafios relacionados à mobilidade humana. Ante ao exposto, 

pode-se afirmar que dos 65,6 milhões, em média 1 a cada 113 pessoas em todo mundo foi forçada a se deslocar. 

Uma conclusão substancial do relatório Tendências Globais é que o nível de novos deslocamentos continua 

muito alto, do total contabilizado ao final de 2016 de 65,6 milhões, 10,3 milhões representam pessoas que foram 

forçadas a se deslocar pela primeira vez e cerca de dois terços deste contingente (aproximadamente 6,9 milhões) 

se deslocaram dentro de seus próprios países, equivalendo a 1 pessoa se tornando deslocada interna a cada 3 

segundos. 

Conclusão:  

Compreende-se que o instituto do refúgio busca reparar uma situação de violação de Direitos Humanos para 

garantir que o indivíduo goze de liberdade de palavra, crença e que esteja a salvo da perseguição conforme 

consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Faz-se necessário um regime eficiente de 

proteção e cuidado que não deve ser produzido exclusivamente por ONGs, mas por meio de relações conjuntas 

entre Órgãos Públicos e Organizações Não Governamentais. Os governos entre as nações não devem apenas 

contribuir com recursos financeiros, é imprescindível o preparo destes refugiados para o alcance de vida digna no 

novo território.  
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Introdução:  

O Brasil avançou com o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo a universalidade, equidade e 

integralidade como princípios e ampliando a cobertura da Atenção Primária à Saúde por meio da Estratégia 

Saúde da Família (ESF). Nesse intuito, o Ministério da Saúde (MS) criou em 2004, o Programa Brasil Sorridente, 

maior programa público de saúde bucal do mundo, como parte da Política Nacional de Saúde Bucal, a fim de 

garantir acesso da população à tratamento odontológico através de ações de promoção, prevenção e recuperação 

da saúde bucal, dentre as quais incluem-se a prevenção e controle de câncer bucal, reabilitação protética e 

situações de urgência. O programa visa romper o perfil vigente na prática odontológica, caracterizado por ações 

eminentemente clínicas, com ênfase em atividades restauradoras, e preventivas direcionadas a escolares, 

mostraram-se insuficientes para responder às necessidades da população. O estudo objetivou descrever a 

importância do programa para os usuários do SUS. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, realizada a partir de documentos do Ministério da Saúde (MS) e 

artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados 

entre 2008 e 2018, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando o descritor: 

“Saúde Bucal”. A investigação foi realizada no mês de maio de 2018. No total foram encontradas nove 

publicações que, após análise realizada por meio da leitura dos títulos e resumos, resultaram em quatro 

manuscritos que correlacionavam o programa de Saúde Bucal com a Atenção Primária em Saúde. 

Resultado:  

Entre as medidas do programa, destacam-se ações de promoção e prevenção, com a adição de flúor nas estações 

de tratamento de água de abastecimento público; reorganização da Atenção Básica em saúde bucal com a 

implantação das Equipes de Saúde Bucal (ESB) na ESF; ampliação e qualificação da Atenção Especializada com 

a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e reabilitação protética, por meio dos 

Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. O programa beneficia atualmente, 70,6 milhões de brasileiros. Os 

avanços concentram-se nas ações educativas, acolhimento, vínculo e responsabilização. Como desafios, 

observou-se deficiência na formação e capacitação dos profissionais na abordagem do sujeito em sua 

integralidade, desconsiderando o contexto de saúde da população adscrita, sinalizando para despreparo das ESB 

com a situação epidemiológica da população, já que o programa objetiva o rompimento do modelo curativista 

hegemônico; trabalho integrado em equipe; estímulo à participação popular e ao controle social; além de ações 

intersetoriais. 

Conclusão:  

O programa ampliou o conceito de integralidade do atendimento previsto pelo SUS ao promover acesso a 

cuidados da saúde bucal à população e considerar a condição de saúde oral dentro do planejamento de saúde do 

indivíduo. No entanto, a falta de formação qualificada dos profissionais odontológicos para atuar na ESF, ainda 

refletem no lento ritmo de planejamento de ações preventivas aquedadas para a necessidade de cada população. 

Assim, para que o programa seja efetivo, são necessárias clínica ampliada, integração de práticas individuais e 

coletivas e resolutividade com garantia de acesso e articulação com outros níveis de atenção. 
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Introdução:  

A busca por novas moléculas que possibilitem o combate as infecções microbianas vem ganhando grande 

destaque nas últimas décadas, devido principalmente ao aumento exponencial de bactérias resistentes a 

maiorias dos antibióticos convencionais. Neste contexto, a prospecção de moléculas bioativas 

antimicrobianas provindas de animais, dentre eles os anfíbios, tem demonstrado excelentes resultados, 

gerando esperança no desenvolvimento de novos fármacos. Na epiderme dos anfíbios existem glândulas 

multicelulares que secretam um muco rico em moléculas com ações biológicas variadas. Dentre essas 

moléculas, a classe dos peptídeos antimicrobianos merece destaque, moléculas que são secretadas visando 

servir como uma barreira primária para proteger estes animais de infecções microbianas. Estes peptídeos, 

geralmente caracterizados por serem catiônicos e anfipáticos, atuam em baixas concentrações na membrana 

celular dos micro-organismos, causando dentre vários efeitos a ruptura desta membrana, causando a morte 

do patógeno. Objetivamos com este trabalho prospectar peptídeos com ação antimicrobiana nas secreções 

epiteliais de Dendropsophus microps. 

Metodologia:  

A coleta dos indivíduos ocorreu em ambientes lênticos no Parque Estadual de Campos do Jordão, município 

de Campos do Jordão, SP, Brasil. Após coleta de 64 indivíduos (n=64), os animais foram trazidos e 

mantidos vivos no Laboratório de Zoologia da Universidade de Taubaté, SP, Brasil. Para a coleta e extração 

das secreções epiteliais, os indivíduos coletados foram submersos em um béquer com água ultrapura e 

pressionados gentilmente para que liberassem suas secreções. A solução contendo essas secreções foi 

filtrada (filtro 0.22 µM), posteriormente liofilizada e armazenada em temperatura à -20 ºC. As secreções 

liofilizadas foram então solubilizadas em água ultrapura e o conteúdo proteico foi estimado pelo método de 

Bradford (BRADFORD, 1976). Para avaliar o perfil eletroforético de proteínas da secreção a amostra foi 

submetida a técnica da SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970). Posteriormente, alíquotas das secreções brutas 

passaram por separação por cromatografia líquida em fase reversa (HPLC). Os solventes utilizados para a 

HPLC foram soluções de (A) ácido trifluoroacético (TFA)/H2O (1:1000) e (B) TFA/ACN (ACN)/H2O 

(1:900:100) em gradiente inicial de 10 a 100% de solução B em 40 min, sendo os eluatos coletados através 

de detecção de absorbância a 214 nm. Foi realizada também uma análise por espectrometria de massas do 

tipo MALDI-ToF (MS) para avaliar a complexidade das amostras, utilizando uma solução de matriz para 

peptídeos (ácido cinâmico) ou para proteínas (ácido sinápico). A análise das propriedades antimicrobianas 

das frações e/ou peptídeos foi realizada por microtitulação em placas, em meio líquido, como descrito em 

Bulet et al. e Conceição et al. (BULET et al., 1993; CONCEIÇÃO et al., 2006). Foram utilizadas suspensões 

de cepas microbianas (5x105 células/mL) de Candica albicans ATCC 10231, Escherichia coli ATCC 25922 

e Staphylococcus hominis ATCC 27841. Como controles positivos foram utilizados a anfotericina e 

ampicilina. 

Resultado:  

Após realização da dosagem de Bradford das secreções brutas, foi estimada uma concentração proteica de 

0,183 mg/mL. O perfil eletroforético pela técnica de SDS-PAGE revelou proteínas com peso molecular na 

faixa de 55 kDa. A cromatografia líquida (Figura 1) em fase reversa permitiu a separação e coleta de 4 

(quatro) frações peptídicas distintas (3:02 min Fração 1; 5:01 min Fração 2; 11:24 min Fração 3; 22:24 min 

Fração 4). Acima de cada pico estão as massas obtidas pela espectrometria de massas MALDI-ToF. Todas 

as frações testadas apresentaram resultado positivo de inibição antimicrobiana, nas quais a fração bruta (1,83 

µg) e as frações peptídicas 2 e 3 inibiram o crescimento de C. albicans e S. hominis, enquanto a fração 1 

inibiu apenas S. hominis e a fração 4 apenas o crescimento de C. albicans (Tabela 1). Nenhuma das frações 

testadas apresentou resultado positivo de inibição sobre o crescimento de E. coli. 
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Conclusão:  

Com base nos resultados que obtivemos, podemos concluir que a espécie estudada secreta moléculas com 

ação antimicrobiana em suas secreções epiteliais, dais quais foram possíveis separar pela HPLC em fase 

reversa frações com resultados significativos de inibição microbiana, dentre elas, em especial a fração bruta 

e as frações peptídicas 2 e 3, que inibiram 2 (dois) dos 3 (três) micro-organismos testados. Ensaios 

posteriores estão sendo realizados, para isolar e purificar tais moléculas e caracterizá-las bioquimicamente, 

decifrando suas estruturas primárias e moleculares e assim fornecendo maiores informações de como esta 

espécie de anuro interage bioquimicamente com o ambiente. 
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Introdução:  

A Gastronomia no Brasil e no mundo vem crescendo extremamente rápido. No Brasil, a partir do ano de 

2005 a quantidade de universidades que fornecem o curso de Gastronomia saltou de 25 para 115 escolas. 

Entre 2005 e 2016, o mercado brasileiro de alimentação fora do lar aumentou para R$ 115 bilhões. Os 

Reality shows que mais influenciaram no interesse pela gastronomia no Brasil, foram o Masterchef e a 

Batalha dos Confeiteiros. As pessoas ficam instigadas pela arte da culinária e pela tensão da competição, o 

que as faz querer vivenciar este momento ou se profissionalizar na área. O objetivo geral desse trabalho foi 

apresentar a popularização dos reality shows na escolha da profissão, o aumento de cursos gastronômicos no 

ensino superior e o impacto resultante na vida dos participantes e examinar a influência desse efeito na 

escolha da profissão. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada neste trabalho, utilizou inicialmente, sites e revistas como fonte bibliográfica para 

introduzir o assunto. O trabalho dividiu-se em: informações sobre cursos de gastronomia, contabilização da 

quantidade de reality show existentes, análise dos participantes dos programas e ponderação da concepção 

dos telespectadores sobre a profissão. A contabilização da quantidade de reality existentes foi feito por meio 

de um levantamento de dados sobre programas relacionados a gastronomia e a rede social twitter, 

sintetizados em tabelas que serviram de apoio para desenvolver os textos, para isso a consulta foi feita nos 

sites de emissoras da TV aberta e por assinatura. Com essas informações, foi escolhido o programa 

Masterchef , por ser o mais famoso, ademais, foi também pesquisado quantos programas relacionados a 

gastronomia são reproduzidos no Brasil, sendo ao total 68 programas. Essas informações desenvolveram 

dois mapas na ferramenta Google Maps, de modo a indicar número de programas, emissora, local, 

classificação e ano. A análise da vida dos participantes foi feita por meio das redes sociais dos próprios 

indivíduos selecionados e também com as reportagens em revistas e sites. Já os dados sobre os cursos de 

gastronomia existentes são de um artigo, e a opinião dos telespectadores foi ponderada pesquisando os 

tweets que estavam na página da produção midiática Masterchef. 

Resultado:  

Com base na metodologia os resultados obtidos foram: o crescimento massivo do programa Masterchef, 

espalhando-se por 45 países e criando novas versões – Profissionais, Junior, Celebridades e All-Stars (Figura 

1) A maior contribuição dessa produção não são os prêmios, mas o reconhecimento que o indivíduo ganha 

ao participar dos programas, pois os vencedores e os eliminados do show conquistam um espaço prestigiado 

no mercado de trabalho e na mídia. Os programas de reality gastronômicos proporcionaram uma resposta de 

aprovação do público telespectador. No Brasil, atualmente, existem 68 programas relacionados a 

gastronomia. Essas produções estão distribuídas em 6 canais da TV aberta e 5 canais da TV fechada e em 

diferentes cidades- 49 programas são gravados em São Paulo capital, 18 programas são gravados no Rio de 

Janeiro capital e 1 programa no Paraná. 

Conclusão:  

Mediante análise da influência dos reality shows no aumento de cursos, na vida dos participante dos 

programas e no efeito causado na gastronomia e na mídia, percebe-se que esses programas em especial o 

Masterchef, criou uma demanda na gastronomia, pois a sociedade está procurando conhecimento sobre esse 

tema, o número de cursos relacionados a culinária aumentou e os telespectadores estão atribuindo fama aos 

chefs e participantes dos programas que antes passavam despercebidos .Entretanto, a popularização dessas 

atrações midiáticas proporcionou alguns aspectos negativos como por exemplo uma concepção errada a 

respeito do funcionamento de uma cozinha profissional para o público. 
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Introdução:  

As Visitas Domiciliares (VD) consistem em uma forma de ação em saúde que possibilita o atendimento 

assistencialista e educativo para pacientes que apresentam algum grau de dificuldade de deslocamento para a 

unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nesse contexto, a equipe de saúde é inserida na realidade de 

vida do paciente permitindo uma linearidade de contato e estabelecimento de vínculos entre eles, tornando-os, e 

muitas vezes os outros moradores da casa também, mais receptivos às orientações ou tratamentos. Além disso, 

proporciona ao profissional uma interpretação integrativa do indivíduo com a oportunidade de adequar a conduta 

à disponibilidade do paciente com objetivo de aumentar a adesão, e de identificar entre os moradores alguma 

outra situação de vulnerabilidade, geralmente camuflada na condição de cuidador, que possa exigir suporte 

biopsicossocial juntamente ao acompanhamento do paciente, visando a melhora da qualidade de vida. Este 

trabalho objetivou descrever a experiência em uma VD. 

Metodologia:  

Estudo descritivo realizado a partir da experiência de acadêmicas do décimo semestre do curso de Medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) durante atividades VD em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família 

em Pindamonhangaba, SP, durante a disciplina de Saúde Coletiva. As ações foram supervisionadas e orientadas 

por duas profissionais, uma enfermeira e uma assistente social, que incluíram o atendimento prestado pelas 

alunas de medicina ao paciente que motivou a VD, direcionado por meio de um roteiro semiestruturado para que 

os alunos compreendessem melhor a situação da doença atual as condições de saúde, além da história pessoal e 

familiar. Foi realizada uma revisão bibliográfica a partir de artigos científicos nacionais extraídos da base de 

dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre 2014 e 2018, em português, que 

estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando o termo: “Visita Domiciliar”. A investigação foi 

realizada no mês de agosto de 2018. No total foram encontradas 37 publicações que, após análise realizada por 

meio da leitura dos títulos e resumos, resultaram em dois manuscritos que relacionavam VD e o prognóstico do 

paciente, e um que relacionava à condição do cuidador. O trabalho visa demonstrar a importância das VD no 

prognóstico dos pacientes em situação de vulnerabilidade, além de ressaltar a magnitude que esses atendimentos 

residenciais podem proporcionar ao tratamento integralista do paciente em foco e dos indivíduos envolvidos, 

principalmente o cuidador que geralmente negligencia sua saúde em detrimento do outro, prejudicando-se 

biopsicossocialmente, e carenciando de assistência conjunta.  

Resultado:  

Realizamos duas VD ao paciente JDMR, 22anos, Pindamonhangaba/SP, adotado e em cuidados pela tia materna 

desde a primeira infância. As visitas foram realizadas para a troca de curativos das lesões, pois o paciente 

encontrava-se acamado devido a acidente automobilístico. Tivemos a oportunidade de acompanha-lo em duas 

situações com intervalo de duas semanas, mantendo as visitas pela equipe do posto, e observar a boa evolução 

das lesões e melhora do estado geral do paciente evidenciada pelo agradecimento através mãe adotiva. A visita 

nos proporcionou a experiência de identificar a condição de vulnerabilidade não somente do paciente, porém 

também da mãe, que se dedicava inteiramente ao filho, com prejuízo evidente da sua qualidade de vida. Dessa 

forma, a visita mostrou-se de uma importância superior, pois pudemos acolher e atender essa mulher que se 

encontrava desamparada e sobrecarregada, e proporcionar soluções dentro dos limites de acessibilidade da 

família, além de valoriza-la integralmente.  

Conclusão:  

Durante as VD foi possível a inserção da equipe de saúde na realidade de vida do paciente e acompanhar a 

evolução da recuperação das lesões que o paciente apresentava. Ademais, permitiu a percepção de que devemos 

acolher não só o paciente “alvo” da consulta, mas também seus cuidadores, que por vezes negligenciam a própria 

saúde para promover os cuidados necessários. 
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Introdução:  

As anonáceas, grupo que engloba a atemóia (híbrido de A. cherimoia x A. squamosa), cherimóia (Annona 

cherimola Mill), fruta da condessa (Annona reticulata L.), fruta do conde ou pinha (Annona squamosa L.) e a 

graviola (Annona muricata L.) são frutas de características morfológicas (Figura1) e nutricionais similares, 

constantemente confundidas entre si, porém apresentam sutis diferenças como por exemplo no sabor, na 

formação, na quantidade de sementes e de polpa, na consistência, na cor e na textura da casca. O objetivo deste 

trabalho foi apresentar a origem, o cultivo e a utilização na gastronomia. Essas frutas se adaptam muito bem ao 

clima tropical e são típicas da América Latina e da Austrália, não existindo cultivo em países europeus, africanos, 

asiáticos, norte americanos e do Oriente Médio. 

Metodologia:  

O presente trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa, já que se baseia em colher dados e sintetizá-los de 

forma subjetiva para criar uma base de conhecimento. Durante sua elaboração foi criado um link compartilhado 

no Google Drive, para manipulação devidamente organizada e simultânea entre os integrantes quanto ao 

mapeamento em parâmetros mundiais e nacionais do cultivo de anonáceas, baseado nas informações coletadas 

sobre seu cultivo. Com os dados adquiridos foi realizado um levantamento de locais produtores de anonáceas e 

suas 5 espécies de frutos comestíveis em âmbito nacional e mundial. Para o desenvolvimento teórico do artigo 

foram utilizadas referências em livros, artigos científicos, revistas e textos publicados pela via digital. As 

fundamentações do aspecto nutricional das frutas, foram retiradas da tabela TACO (Tabela de Análise da 

Composição dos Alimentos).  

Resultado:  

A partir do desenvolvimento do trabalho conclui-se que as anonáceas têm utilização ampla na culinária. A 

atemóia pode ser utilizada em geléia ou compotas, salada de frutas, sorvetes, tabule, salpicão, salada Waldorf 

com pedaços da fruta, vitaminas, pavês, brigadeiro, pudim e milk-shake. Os alunos do Centro Universitário 

Senac Campos do Jordão produziram um ceviche e um sorvete de atemóia com serralha (figura 2). Cherimóia 

pode ser utilizada em sorvete, tortas, pudim, cheesecake cremes e molhos. A condessa pode ser utilizada em 

doces caseiros, sorvetes, mousse, pudim, torta e sucos. No âmbito da gastronomia, a graviola envolve produção 

de mousse, sorvetes, sucos, reduções, chás, cremes doces e salgados. A principal forma de consumo dos frutos da 

pinha é in natura, contudo sua produção ainda é limitada, a utilização da fruta em um sorbet de pinha.  

Conclusão:  

A família das anonáceas abriga 153 espécies espalhadas pelo Brasil e o mundo. Em sua maioria veem de países 

emergentes e possuem ampla capacidade de expansão no mercado mundial, além disso são pouco conhecidas no 

âmbito gastronômico. Suas propriedades nutricionais são ponto de incentivo a sua cultura. Portanto se os países 

que já as produzem investirem nesse produto as consequências seriam uma melhora significativa nas condições 

socioeconômicas atuais, ao mesmo tempo as frutas seriam mais exploradas como ingredientes na área da 

gastronomia, cairiam no conceito popular e ampliariam os hábitos alimentares populacionais especialmente de 

países europeus que não as cultivam. 
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Introdução:  

O tema deste trabalho é um projeto urbanístico da comunidade de Bento Rodrigues, destruída após o 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que atingiu 41 municípios, sendo Bento Rodrigues a área 

mais afetada. O trabalho consiste na análise crítica de uma proposta de reassentamento elaborado pela 

Empresa Renova, uma instituição criada para atender a reconstrução e reparação de áreas impactadas por 

rompimentos de barragens. O projeto urbanístico para o reassentamento já está sendo realizado e existe 

indícios que trará implicações que poderão resultar mudanças no modo de vida da comunidade a ser 

reassentada. 

Metodologia:  

O trabalho tem a finalidade de propor uma alternativa de projeto urbanístico, que solucione essas 

implicações no planejamento, para isso, importa conhecer todas as etapas do projeto, os aspectos físicos do 

novo terreno e como era o cotidiano do antigo Bento Rodrigues. Esse processo de conhecimento foi através 

de analises bibliográficas como livros, matérias jornalísticas, reportagens, artigos periódicos, laudos técnicos 

de órgãos públicos e materiais disponibilizados pela empresa responsável pelo reassentamento – a Fundação 

Renova. Posteriormente, foi feito estudo de casos de cidades que estão em processos de casos idênticos e por 

fim, contou com a vista técnica em cidades (Redenção da Serra, Natividade da Serra e Lagoinha) que 

apresentam a mesma semelhança com a área estudada possibilitando um melhor entendimento do assunto.  

Resultado:  

Como resultado, obteve-se um relatório com levantamento histórico da cidade de Mariana, possibilitando 

identificar as potencialidades e problemáticas do projeto urbanístico. Posteriormente, pretende-se propor 

modificações no projeto buscando solucionar os problemas encontrados. 

Conclusão:  

De acordo com as pesquisas e levantamentos, conclui-se que há problemas relacionados ao traçado urbano, 

com a necessidade de adaptar as condições topográficas, oferecendo uma implantação mais agradável, e 

assim restaurar o nível de normalidade social, econômica e de serviço, que deve permitir que os afetados 

consigam reassumir suas vidas. 
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Introdução:  

No Brasil, é fato, que os conflitos sociais são cotidianos. Um olhar mais atento ao nosso redor para 

percebermos o quão destoante é a realidade das classes sociais da cidade. Ao andar pela cidade, não é difícil 

de notar que algo está errado. De um lado, a sofisticação das classes sociais mais altas e de outro, o caos que 

se aglomera das classes mais baixas. Caos, é o retrato das cidades brasileiras que, vem sendo resultado de 

soma de anos sem o devido respeito a algo tão prioritário ao cidadão, seu lar. O direito a moradia está 

previsto em nossa constituição federal e sendo assim, este trabalho visa contribuir com as políticas públicas 

com a produção de uma habitação de interesse social com uma visão socioespacial.  

Metodologia:  

Este trabalho desenvolveu-se através de pesquisas, conceitos de habitação popular, referenciais históricos e 

contemporâneos, tipologia de habitações, levantamentos fotográficos técnico e históricos, artigos sobre 

habitação social, levantamentos de padrões de qualidade de habitação social, documentários, análise e 

caracterização da área de estudo, proposta contendo diretrizes de projeto, projeto preliminar representado 

por croquis para compreensão do projeto.  

Resultado:  

Espera-se desse trabalho, a produção de um projeto arquitetônico de uma habitação de interesse social no 

município de Taubaté seguindo padrões de qualidade e sustentabilidade. A princípio, o projeto se resumo em 

caráter socioespacial, isto é, uma produção focada na cultura da sociedade que será focada no projeto. Como 

resultado, busca-se transformar as relações e dinâmicas sociais em arquitetura, alcançando então, um projeto 

com foco nas pessoas.  

Conclusão:  

A fim de entender como uma cidade média, localizada no Vale do Paraíba se tornou retrato da crise 

habitacional que se emergiu no país. Buscou-se uma leitura do cenário da habitação de interesse social 

nacional e, com resultados encontrados, a compreensão de que a habitação está a mercê da classe política no 

país. O direito a moradia está previsto em nossa constituição federal e sendo assim, este trabalho visa 

contribuir com as políticas públicas na área da produção de habitação com a produção de uma habitação de 

interesse social com uma visão socioespacial. 
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Introdução:  

Desde o início dos estudos antropológicos, a humanidade demonstra zelo para com sua aparência, sendo esta 

a temática de várias culturas e civilizações antigas. Essa cultura de cuidados transcendeu-se continuamente 

e, permeia nosso cotidiano quase que de maneira imperceptível. Assim, foram desenvolvidos inúmeros 

procedimentos visando a melhora da aparência.Foram registradas intervenções estéticas, tanto no homem 

quanto na mulher, até mesmo antes de Cristo. Visando isso, o presente trabalho esclarece a importância do 

tratamento estético no organismo, com a profissional esteticista devidamente habilitada, associada a demais 

profissionais como fisioterapeutas e médicos, os benefícios e prevenções realizando os tratamentos 

adequado para cada fase de cicatrização, e, enaltecer a profissão estética, de suma importância e 

complementação a saúde como um todo, trazendo assim, reconhecimento social e conscientização dos seus 

devidos valores e funções.  

Metodologia:  

O trabalho se baseia em uma revisão literária, de instrumentos disponíveis, para explicar, exemplificar e 

desenvolver a importância e benefícios de recursos terapêuticos, no processo cicatricial, a atuação dos 

mesmos no organismo e seus resultados. A literatura apresenta as fases de cicatrização definidas como 

inflamatória, proliferativa e de remodelação. Desta forma, terapias e recursos estéticos podem auxiliar o 

processo de cicatrização do tecido lesionado, o bem-estar do paciente e promover benefícios a longo prazo. 

Durante o período cicatricial, a primeira fase 48h após o procedimento cirúrgico é denominada inflamatória, 

apresentando vasodilatação, prurido, edema e dor local. O uso da alta frequência nessa fase poderá 

contribuir com a ação eletrosmótica e eliminação de anidrido de carbono e, principalmente, a ação do gás 

ozônio como bactericida, acelerando o processo de cicatrização e, também, aumentando o fluxo sanguíneo 

local. Ainda nessa fase, a drenagem linfática manual age ativando a circulação linfática propiciando a 

redução do linfedema e regeneração do sistema linfático através da estimulação e liberação deste. Assim, irá 

reduzir edemas, melhorar o bem-estar do paciente e, em casos de prótese, impedir seu encapsulamento. A 

segunda fase, proliferativa, ocorrerá a ascensão da matriz dérmica, levando a regeneração tecidual e celular. 

Nessa fase ocorre o processo de fibrina, uma teia de colágeno e fibrinogênio. Tendo assim uma alta 

produção de colágeno pelo organismo, deve-se abordar recursos que irão auxiliar esse processo, como o 

ultrassom terapêutico. Esse recurso irá produzir alterações celulares por efeitos mecânicos, através da 

vibração que o cabeçote irá emitir. Na fase de remodelação, o foco principal é a firmeza tecidual e muscular, 

para obter um excelente resultado visual e fisiológico do procedimento. Nessa fase tratamentos para evitar a 

fibrose da cicatriz, se for o caso, melhora na aparência do queloide, entre outros, poderam ser associados a 

recursos como a vacuoterapia, radio frequência e microcorrentes. 

Resultado:  

O presente trabalho ainda se encontra em desenvolvimento com base na literatura disponível, portanto, ainda 

não apresentam resultados suficientes para serem divulgados neste documento. 

Conclusão:  

Com base nas revisões apresentadas, associadas as demais que irão ser reunidas e revisadas, espera-se 

concluir que a intervenção de terapias estéticas durante a fase de cicatrização de cirurgias, traz benefícios 

fisiológicos, e de prevenção. Apresentam medidas viáveis para evitar infecções bacterianas, hipertrofia de 

cicatrizes, auxiliar na tonicidade do tecido lesionado e potencializar o resultado esperado pelo procedimento 

cirúrgico, tendo a beleza como resultado final. 
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Introdução:  

Assim como a doença psiquiátrica, a grande depressão americana já mostrava sinais antes de realmente 

sucumbir, sinais que foram ignorados pelo mercado e pela população. A produção desenfreada, o 

consumismo do “ American way of life” e a euforia especulativa levaram ao chão a economia da maior 

potência econômica mundial e consequentemente, arrastou toda a economia mundial para o limbo. Queda de 

50% do pib americano, aumento de 4 para 23% da taxa de desemprego do pais, redução de 33% da produção 

industrial e exportações que tiveram um redução de 70%. A crise teve efeitos tão graves que em países como 

a Alemanha que se recuperava de uma guerra perdida, o desemprego atingiu 44% da população, até mesmo 

o Brasil, que não tinha destaque no cenário econômico mundial foi atingido com uma redução drástica nas 

exportações de café.  

Metodologia:  

Por meio de pesquisa bibliográfica em sites e artigos, foi realizada uma pesquisa visando a compreensão das 

causas que levarão ao fatídico dia denominado de quinta feira negra para a economia americana. tendo como 

resultado a avaliação de fatores cruciais como a superprodução e a demanda que não acompanhava o 

crescimento, o crescimento de investimentos especulativos na bolsa de valores de NY em ações com preços 

extremamente superestimados e fora de realidade e as exportações que foram reduzidas gradativamente após 

o fim da 1° grande guerra. 

Resultado:  

Analisando os fatores, é possível verificar que houve um tripé que levou ao crash da bolsa americana, sendo 

eles: - Crescimento da oferta com uma demanda que não acompanhava o crescimento; - As empresas 

americanas produziam a todo vapor, dessa forma o valor das ações dessas empresas eram superestimadas e 

com viés totalmente especulativo. Inicialmente essas ações geravam bons dividendos, mas as mesmas não 

conseguiram suportar por tanto tempo esses valores superestimados. O fatídico dia denominado de ‘Quinta 

feira negra” foi o dia em que 12 milhões de papéis de ações foram colocados a venda, fazendo com que o 

valor dessas ações despencassem - Após a 1° guerra mundial, os países europeus estavam quebrados, por 

isso um grande volume de dinheiro americano circulou pela Europa, assim como o volume de exportações 

também cresceu, mas uma hora os países começaram a se recuperar;  

Conclusão:  

Após análise, foi possível verificar que os principais fatores para a quinta feira negra e o colapso da 

economia americana, já demonstravam seus sinais antes de acontecer, e que os mesmos não aconteceram de 

maneira inesperada e abrupta, mas foram uma soma de acontecimentos menores que fizeram a grande 

potência sucumbir ao seu próprio crescimento; 
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Introdução:  

Historicamente, o processo de saúde e doença foi encarado mundialmente de maneira curativa, ou seja, 

priorizando o diagnóstico e o tratamento em detrimento de um atendimento integral ao paciente. Após ações 

como a Conferência de Alma Ata em 1978 e a Conferência Internacional sobre Promoção da saúde em 1986, a 

visão sobre saúde e o entendimento do processo de saúde e doença foram modificados. Optou-se pela adoção de 

cuidados de saúde primários que, além de evitar a ocorrência das doenças por meio de ações preventivas, buscam 

atender o paciente de modo integral, compreendendo suas reais demandas e vulnerabilidades. No Brasil, esse 

conjunto de novas ideias resultou, em 2006, na Estratégia Saúde da Família (ESF), prioritária para atenção 

primária. Esse estudo se propõe a descrever um breve panorama da construção da ESF no Brasil. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Ministério da Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de 2015 a 2018, em português e inglês, que 

estivessem gratuitamente disponíveis na integra, utilizando o termo: “Estratégia Saúde da Família”. A 

investigação foi realizada no mês de junho de 2018. No total foram encontrados 212 artigos na base de dados 

Scielo. Após a pesquisa, não foi encontrado nenhum artigo que expusesse o panorama histórico da construção da 

ESF. Foram então selecionados três estudos que tangiam aspectos relevantes para a pesquisa. A partir dos artigos 

e dos documentos na íntegra: “Declaração de Alma Ata”, “Carta de Ottawa” e “Política Nacional de Atenção 

Básica” foi construído um panorama para descrição do cenário em cuidados em saúde e do histórico de 

construção da ESF. 

Resultado:  

Em 1991, buscando melhorar os indicadores em saúde, criou-se o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) nas regiões Norte e Nordeste. Esse projeto consistia em utilizar membros das comunidades locais para 

promover saúde. Devido ao grande sucesso do PACS, em 1994, criou-se o Programa Saúde da Família que 

expandia a ação de agentes comunitários para outras regiões do Brasil e, com a integração destes programas, em 

2006 consolidou-se a Estratégia Saúde da Família que, seguindo a tendência mundial em cuidados em saúde 

primária, estabeleceu-se no Brasil como pilar da Política Nacional de Atenção Básica. A ESF é composta por 

uma equipe multidisciplinar que, seguindo os princípios doutrinários e organizacionais do Sistema Único de 

Saúde, por meio da territorialização e adstrição da clientela, permite identificar e agir nas reais necessidades das 

comunidades por elas assistidas, sendo efetiva em suprir as demandas em saúde da população. 

Conclusão:  

Em 1920, na Inglaterra, pelo Relatório Dawson, foram instituídas as primeiras ideias de rede em saúde. Em 1978, 

na conferência de Alma Ata, formulou-se a declaração de Alma Ata, que concluiu que a solução para as 

necessidades básicas dos povos seriam os cuidados primários em saúde. As estratégias que viabilizaram o 

desenvolvimento desse projeto, priorizando a medicina integral e preventiva, foram traçadas durante a Primeira 

Conferência Internacional sobre Promoção da saúde, em 1986, com o documento “Carta de Otawa”. O Brasil, em 

2006, adotou a ESF como o plano prioritário para atenção primária no país. 
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Introdução:  

O atual perfil epidemiológico da população brasileira, principalmente relacionado ao envelhecimento, 

provocou reformulações no âmbito da assistência à saúde, pois o aumento da expectativa de vida elevou a 

incidência de doenças crônico-degenerativas. Neste contexto, foi criado em 2011 pelo Ministério da Saúde o 

Programa Melhor em Casa (PMC), sob o slogan: “A segurança do hospital no conforto do seu lar”. O 

programa complementa e amplia os serviços de atenção domiciliar, já instituídos no país desde a década de 

1960 visando, sobretudo, a desospitalização. O usuário do Programa provém de diferentes pontos da Rede 

de Atenção em Saúde: atenção básica, serviços de urgências e emergências e hospitais, fornecendo 

acompanhamento individualizado por equipe multidisciplinar, para tratamento e reabilitação de sua 

condição, com garantia de cuidado transversal, continuado e integrativo. Este estudo objetivou compreender 

as características do PMC e identificar os benefícios aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Metodologia:  

Levantamento bibliográfico descritivo-exploratório, realizado no mês de Junho de 2018, embasado em 

documentos do Ministério da Saúde (MS) e artigos científicos extraídos da base de dados Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), publicados em português e inglês, durante o período de 2011 a 2018 e 

que estivessem disponíveis integralmente de forma gratuita. Foram utilizados os termos “Melhor em Casa” e 

“Atenção domiciliar”, isolados e conjugados, resultando em apenas três publicações relacionadas à temática, 

o que demonstrou a deficiência de abordagem em publicações. Buscou-se, nos textos selecionados: 

informações sobre a criação do Programa Melhor em Casa, seu objetivo, estrutura e funcionamento. 

Resultado:  

Observou-se literatura científica incipiente sobre o PMC, a despeito da sua importância. As informações 

obtidas relacionam-se mais aos dados de desenvolvimento do Programa do que efetivamente seu impacto. 

Ainda assim, nota-se que o programa é adequado à transição epidemiológica e demográfica em que se insere 

a população brasileira, pois pretende suprir o aumento da demanda por cuidados específicos de um novo 

perfil de pacientes, diminuindo o número de hospitalizações. O objetivo do PMC é levar atendimento 

médico ao domicílio de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem 

agravamento ou em situação pós-cirúrgica, evitando internações hospitalares desnecessárias. As equipes são 

formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta, assim como fonoaudiólogo, 

nutricionista, terapeuta ocupacional, odontólogo, psicólogo, assistente social e farmacêutico podem também 

compor tais equipes. O programa funciona durante toda a semana, 12 horas por dia e em regime de plantão 

nos finais de semana e feriados. 

Conclusão:  

Conclui-se que o Programa pode trazer inúmeros benefícios aos usuários e ao Sistema de Saúde. Ao 

paciente, proporciona maior autonomia, por permanecer em ambiente habitual e convívio familiar, melhora 

sua condição psicológica, além de diminuir sua exposição ao risco de infecções hospitalares. Ao Sistema, o 

PMC otimiza recursos financeiros e humanos ao reduzir a demanda hospitalar, os custos com internações 

prolongadas e aumentar a rotatividade dos leitos. Por fim, conclui-se que são necessários novos estudos, pois 

a literatura não contempla análises da qualidade da assistência e efetividade da implantação do Programa, 

mantendo os benefícios num campo demasiadamente teórico. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como tema a percepção histórica ambiental, de um patrimônio em área urbana. O objetivo é 

elaborar um projeto de requalificação urbana nas imediações da antiga Escola Estadual Lopes Chaves, na cidade 

de Taubaté/SP. Com a identificação das potencialidades da área histórica que subsidiarão diretrizes para o projeto 

de requalificação urbana. A percepção de influencia de um patrimônio cultural inicia-se buscando entender o que 

é esse patrimônio, qual o meio em que ele está inserido, como esse meio influencia e é influenciado por esse 

meio. Segundo Lemos (2013) o patrimônio ambiental urbano é composto de elementos que mantem relações 

entre si e com a organização do contexto. Apresenta diversificada natureza artística ou atribuições ditas 

históricas. Portanto uma pesquisa sobre requalificação deverá levar em conta complexos conceitos a serem 

abordados de forma multidisciplinar, para recolher informação e melhor compreender, administrar e conservar os 

contextos dos ambientes históricos. 

Metodologia:  

O trabalho iniciou-se pela pesquisa bibliográfica, em seguida o levantamento das normativas legais municipais, o 

desenvolvimento de estudo sobre a percepção urbana por meio da elaboração de desenhos sensoriais sobre o 

ponto de vista do patrimônio. Na sequência foi realizada a caracterização da área de estudo e a elaboração de 

estudo de casos, a nível nacional e internacional. Executou-se um levantamento com o objetivo de analisar o 

entorno e verificar o uso do solo do setor urbano onde está inserido o patrimônio. Elaboração de croquis através 

da percepção visual com a caracterização do patrimônio. Após foram computados todos os dados do 

levantamento e transcritos por construção de mapas temáticos, de forma manual. As análises foram 

fundamentadas com os instrumentos legais. A partir desta análise foram extraídas as diretrizes do projeto, feito 

visitas técnicas, elaboração do plano de massa e anteprojeto, avaliação do anteprojeto e por fim o 

desenvolvimento do projeto. 

Resultado:  

Com a pesquisa bibliográfica chegou-se nos principais teóricos e pesquisadores da requalificação urbana e 

percepção ambiental que são Carlos Lemos e Kevin Lynch. Com o levantamento das normativas legais 

identificou-se a norma da ABNT 9050 que dita às condições mínimas de acessibilidade e no Plano Diretor 2017 

que estabelece as principais áreas de interesse e normas do uso do solo em espaço urbano. A elaboração de 

desenhos sensoriais sobre o ponto de vista do patrimônio resultou em três desenhos com a imagem mental que o 

patrimônio possuiria sobre o local em que está inserido. Os estudos de caso selecionados foram CicloRuta em 

Bogotá/Colômbia, Intervenção no bairro Born, em Barcelona, Espanha. A nível nacional a Revitalização do 

Centro de Bituruna no estado do Paraná. Os levantamentos de analise do entorno e uso do solo resultou em sete 

mapas temáticos da qual foram feitas as analise que orientaram nas diretrizes do projeto.  

Conclusão:  

Após as análises conclui-se que um trabalho de requalificação urbana deverá levar em consideração estes 

complexos conceitos e dados aqui levantados nesta pesquisa. Estes dados devem ser apresentados com uma 

abordagem multidisciplinar e diversificados, para recolher informação para melhor compreender, administrar e 

conservar os contextos em que os diferentes patrimônios se encontram na cidade. Esta pesquisa poderá subsidiar 

políticas públicas na área de preservação e salvaguarda os ambientes históricos de uma cidade. 
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Introdução:  

Atenção Primária à Saúde (APS) foi definida em 1978 na Conferência de Alma-Ata. Apresentou relevância 

no Brasil com o Programa de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

organizando o sistema de saúde baseado em alta complexidade e baixa densidade. A Estratégia Saúde da 

Família (ESF) almeja reorganizar a Atenção Básica, ou seja, modificar o modelo hospitalocêntrico, centrado 

na doença. Prioriza a prevenção da saúde dentro de um arquétipo interdisciplinar, de assistência coletiva e de 

compreensão do contexto social no qual o indivíduo está inserido, promovendo a qualidade de vida e 

favorecendo a cultura pessoal. A equipe é composta minimamente por médico, enfermeiro, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e ACS, devendo manter estreito relacionamento com a comunidade, realizando 

práticas educativas, acolhimento e uso de tecnologia leve. Este estudo objetivou descrever o que vem a ser a 

ESF como equipamento de promoção da saúde na APS. 

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

do Desenvolvimento Social e artigos científicos nacionais que estivessem disponíveis gratuitamente na base 

de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de 2014 a 2018 utilizando os 

termos “Estratégia de Saúde da Família”, “Sistema Único de Saúde” e “Atenção primária à saúde”. A 

investigação foi realizada no mês de julho de 2018 durante a disciplina de Saúde coletiva. No total foram 

encontrados 42 artigos relacionados a temática, dos quais foram selecionados apenas 13 que 

correlacionavam com a importância e o impacto gerado.  

Resultado:  

A ESF proporciona melhoria no serviço de saúde e na qualidade de vida dos usuários. Organiza a forma 

assistencial de saúde brasileira, agindo no âmbito individual quanto no coletivo. Promove, principalmente, a 

prevenção, através da integração da família com o sistema de saúde, fazendo com que esta seja ativa quanto 

às necessidades dos indivíduos. Dessa forma, é preciso que cada ESF seja responsável por um número 

máximo de 4000 pessoas. O estabelecimento dessa base territorial é fundamental para que ocorra vínculo e 

haja uma porta de entrada única no sistema de saúde. A ESF trabalha com o desafio de conduzir a inversão 

do modelo assistencial por meio do trabalho em equipe multiprofissional capaz de produzir cuidado 

longitudinal e integral para uma população adscrita, pautando-se em relações sociais. Trás a saúde para perto 

da população, pois as unidades de atendimento são instaladas próximas à moradia, escola e trabalho, 

facilitando o acesso. 

Conclusão:  

A ESF como uma nova proposta de implementação de saúde no Brasil, é contundente que a utilização de 

alta tecnologia, mas baixa densidade permite abordar melhor o indivíduo enquanto agente social ativo no 

processo de saúde. Tanto a equipe interdisciplinar quanto a territorialização são elementos fundamentais 

para que haja uma visão mais integral das pessoas.  
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Introdução:  

As leveduras são amplamente utilizadas em diversos setores industriais, com destaque para a alimentação 

animal, devido às suas características metabólicas e estruturais. A parede celular desses microrganismos é 

constituída, principalmente, por oligossacarídeos, os quais apresentam propriedades prebióticas, auxiliando, 

consequentemente, na absorção de nutrientes, aumento da imunidade, redução de estresse e contribuindo 

para um melhor desempenho dos animais como um todo (MOON et al., 2016). A parede celular fúngica é 

constituída, principalmente, por: ?-glucanas, quitina e mananoproteínas, sendo que as ?-glucanas 

correspondem de 30 a 60 % do peso seco da parede celular (KWIATKOWSKI, 2012). Com isso, o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a influência de diferentes métodos de lise celular na extração de ?-

glucanas de Saccharomyces cerevisiae. 

Metodologia:  

Utilizou-se a levedura S. cerevisiae (Fermento Biológico – Itaiquara), lavada com água destilada e suspensa 

em solução aquosa 4,5 % (m/v). Avaliou-se três métodos de lise celular: (1) autólise, onde a suspensão 

celular foi mantida em agitador orbital de bancada a 50 °C por 24 horas (PENGKUMSRI et al., 2017); (2) 

autoclave, sendo as células mantidas a 121 °C por 15 minutos; (3) pérolas de vidro, utilizou-se a suspensão 

de células concentrada 10 x em relação ao seu volume original e foram adicionadas pérolas de vidro de 0,5 

mm de diâmetro na relação 1:1 (m/v) e as células foram agitadas em vórtice por 1 minuto e colocadas em 

banho de gelo pelo mesmo período; esse processo foi repetido cinco vezes. Ao final dos processos de lise 

celular, as suspensões celulares foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi 

analisado em relação às concentrações de proteínas totais e açúcares redutores por espectrofotometria. Os 

fragmentos celulares submetidos a tratamento térmico e alcalino, seguido pela adição de três volumes de 

etanol para a extração da ?-glucana (KIM; YUN, 2006), sendo o precipitado obtido seco a 60 °C e 

submetido à análise por espectroscopia de infravermelhos (FTIR) para verificação da estrutura 

composicional. 

Resultado:  

A espectrofotometria dos métodos permitiu observar que a utilização da pérola de vidro possibilitou maior 

liberação de proteína obtendo 7,69 ± 0,18 g/L, enquanto a autólise e autoclave obtiveram, respectivamente, 

6,50 ± 0,43 g/L e 5,48 ± 0,15 g/L. Correlacionado a isso, notou-se que a autoclave apresentou resultado 

satisfatório na lise celular com 100% das células rompidas, já a autólise e pérola de vidro 98% e 21%, 

respectivamente. Logo, o presente trabalho conseguiu, com rompimento celular por autoclave 3,17 ± 0,24 

g/L, 3,00 ± 0,15 g/L na autólise e 2,16 ± 0,11 g/L com pérola de vidro. Ainda neste contexto, nos espectros 

de FTIR (Fig. 1) são observadas estruturas comuns a polissacarídeos, evidenciadas pelas bandas nas regiões 

entre 3338 e 3400 cm-1 e 2922 cm-1 (Zhang et al., 2017). 

Conclusão:  

Com base nos resultados, notou-se que o método da autoclave e autólise foram os mais satisfatórios para a 

lise celular. De modo geral, pode-se apontar que a autoclave foi o método mais eficiente, devido ao 

rompimento integral das células, além de possibilitar também uma maior extração de ?-glucana, com menor 

teor proteico expresso. A ?-glucana e as proteínas ocorrem parcialmente correlacionadas devido à fração 

proteica existente na parede celular fúngica. Com isso, pode-se concluir que todo os métodos de rompimento 

celular foram satisfatórios na extração de ?-glucana, com destaque para o uso da autoclave. 
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Introdução:  

Turfeiras são destacadas como reservas de carbono e importante reguladores ambientais, que favorecem o 

armazenamento e o fornecimento de água para outros ecossistemas e comunidades humanas, previnem a 

erosão, estabilizam o macroclima, além de possibilitar a produção de alimentos. O Brasil dispõe de cerca de 

109 m³ de turfas, com potencial estimado em mais de 500 milhões de toneladas equivalentes de petróleo 

que, comparativamente, representa o dobro da reserva em gás natural e 70% da reserva petrolífera do país. 

Embora essas áreas denotem otimismo quanto à possibilidade de alternativa energética, as reais condições 

que envolvem o uso da turfa ainda são incipientes, alvo de estudos iniciais no país. Estima-se que as 

emissões de carbono da turfa na produção de energia sejam semelhantes às dos outros combustíveis fósseis, 

particularmente o carvão. Porém, a capacidade das turfeiras de se tornarem "sumidouros de carbono", dá-

lhes um potencial de mitigação inexistente para nenhum outro combustível fóssil. 

Metodologia:  

Neste trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica, investiga-se a influência dos solos turfosos sobre o 

ciclo do carbono e mudanças climáticas globais, a fim de contribuir para a formação de uma base dados 

desta temática no Brasil. Para a pesquisa, recorreu-se ao Portal de Periódicos Capes, Google Acadêmico e 

websites de empresas especializadas. 

Resultado:  

Avaliou-se que devido a pressões econômicas e de demanda por produtos agrícolas e de silvicultura, solos 

turfosos estão suscetíveis a alterações que pode culminar na perda das funções de sequestro de carbono, 

tornando-os importantes fontes de GEE para a atmosfera. Além dos impactos, a combustão incompleta do 

material orgânico resulta na formação de gases e partículas extremamente nocivos para a saúde. 

Mecanismos de mitigação têm sido propostos para Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação 

Florestal (REDD) em regiões vulneráveis à exploração madeireira e agrícola. Essas ações têm sido pouco 

efetivas, uma vez que competem com a crescente demanda motivada pelo capitalismo. 

Conclusão:  

Futuras pesquisas devem abordar o entendimento dos processos naturais que regulam a formação e 

degradação das turfas e mecanismos de alterações, particularmente, nas regiões recentemente identificadas 

como turfeiras, principalmente no Brasil, o maior reservatório de turfas dos trópicos. 
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Introdução:  

O Ciclo Vital da Família se trata de um conjunto de etapas ou fases pelas quais as famílias passam desde o 

início de sua concepção até a morte de um, ou dos indivíduos que a iniciaram, sendo essas fases 

compreendidas de acordo com critérios como: idade dos pais, idade dos filhos, tempo de união dos casais, 

entre outros. Existem alguns fatores que podem exercer importante influência no desenvolvimento das fases 

deste ciclo, um desses fatores é a morte. O luto pela morte de um ente querido, pode ser compreendido como 

um processo de reconstrução diante da perda, que exige reorganização de projetos de vida e papeis dentro do 

Ciclo Vital da Família. Deste modo, a partir da disciplina Psicologia das Relações Familiares I, o objetivo 

desta revisão de literatura foi compreender as influências da experiência da morte no desenvolvimento de 

qualquer fase do ciclo vital familiar. 

Metodologia:  

Pesquisas bibliográficas se caracterizam pelo levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas 

por meios escritos e eletrônicos. A procura destas referências tem o objetivo de agrupar informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema que se pretende discorrer. As principais características desse tipo 

de pesquisa envolvem o aprofundamento sobre ideologias ou a verificação de diferentes posições acerca de 

uma questão específica, no caso, o problema de pesquisa. Nesta revisão, foram analisados 35 artigos 

publicados entre 2008 e 2018 e recuperados das bases: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), com o descritor: luto; família. Estes trabalhos passaram por três testes 

de relevância: título, resumo e texto. Ao final, foram selecionados 14 estudos para análise qualitativa. 

Resultado:  

Identificou-se certa variedade no que diz respeito às fases do Ciclo Vital da Família abordadas, sendo: Fase 

de Aquisição (n=4); Fase Adolescente (n=2); Fase Madura (n=5); Todas as fases (n=2); Fase não 

especificada (n=1). Os resultados apontaram que o processo de luto influencia de forma significativa o Ciclo 

Vital da Família, sendo uma vivência que demanda esforços psíquicos para lidar com a finitude da vida do 

outro e da própria possibilidade de morte, resultando sentimentos de culpa, angústia, desamparo e 

consequente sobrecarga emocional, bem como na afetação dos vínculos sociais e conjugais. 

Conclusão:  

A análise dos artigos ainda permitiu caracterizar a assistência psicológica aos enlutados como essencial para 

a elaboração da perda do ente querido e como prevenção de danos à saúde mental, além das redes de apoio 

social da religiosidade/espiritualidade. Destacou-se a importância do desenvolvimento de novos estudos de 

caráter interventivo e ampliação de espaços para a abordagem desse tema dentro dos cursos de Psicologia. 
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Introdução:  

A demanda para este tema iniciou-se através da dificuldade dos alunos, que residem em Taubaté e, 

principalmente, os de outras regiões, de obterem o estágio na cidade. Baseando-se nessa realidade, foram feitos 

levantamentos, com uma pesquisa de campo. A cidade de Taubaté conta hoje com 10 tipos de ensino superior e 

tecnólogos (Guia Taubaté, 2018) e para fazer uma análise da quantidade de estágios e bolsas oferecidos foram 

realizadas visitas na prefeitura de Taubaté, que faz parceria com as empresas SIMUBE (Sistema Municipal de 

Bolsas de Estudo) e CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), onde foi possível confirmar a procura pelos 

estágios, porém não é possível suprir toda demanda devido aos requisitos impostos pelas empresas. A solução 

seria desenvolver um projeto arquitetônico multidisciplinar abrigando diferentes atividades desenvolvidas por 

cada formação da Universidade de Taubaté, favorecendo a implantação de plataformas de experiências 

profissionais práticas, prestando os serviços para população. 

Metodologia:  

Foram realizadas pesquisas para um melhor desempenho e compreensão da realidade atual, como os artigos: 

"Universidade produtiva"; "Universidade, Formação E Mundo Do Trabalho: Superando A Visão Corporativa"; 

"Percepção de Adolescentes Aprendizes Sobre a Experiência do Primeiro Emprego"; "Desafios da Extensão 

Universitária e dos Escritórios Modelo nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo"; "Desemprego é a Grande 

Ameaça ao Jovem entre 15 e 24 anos", com o objetivo de conhecer e analisar os conceitos que embasam o tema. 

Como objetivo específico determinou-se: • Verificar a relação existente entre centros de apoio social, escritórios 

modelos, incubadoras e empresas Junior; • Realizar, analisar e descrever as visitas técnicas e estudos de caso; • 

Analisar soluções estruturais de obras arquitetônicas; • Investigar a normalização do local escolhido para o 

projeto - plano diretor; • Investigar a normalização para o projeto - código sanitário, acessibilidade, etc; • 

Analisar e definir partidos arquitetônicos; • Identificar e organizar o plano de atividades; • Elaborar o programa 

de necessidades e representar com fluxograma; • Desenvolver planos de massa; • Planejar a volumetria do 

edifício; O método executado para essa pesquisa se classifica do ponto de vista da sua natureza como descritiva, 

pois, buscou conhecimentos para o embasamento teórico, com a coleta de dados, analisou suas variáveis e 

aplicará na execução de uma proposta arquitetônica. Apontou uma abordagem qualitativa com análise de dados e 

investigação de conceitos através do método indutivo aliando a pesquisa Conceitual Bibliográfica e documental 

através de estudos de caso e visitas técnicas, no qual permitirá ao final do trabalho de graduação uma proposta 

projetual pertinente e embasada com observações da autora. 

Resultado:  

Os resultados obtidos na pesquisa caracterizam como diretrizes projetuais, que divide-se em: programa de 

necessidades, onde foram utilizados critérios como acessibilidade, circulação, fluxos, mobiliários e dimensões 

mínimas; fluxograma; planos de massa, possibilitando o estudo da melhor forma de locação dos espaços; 

legislação: taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, de acordo com o Plano Diretor de Taubaté e o 

desenvolvimento dos estudos volumétricos para analisar e adotar a melhor solução arquitetônica para o projeto. 

Conclusão:  

Pretendeu-se ao longo do trabalho desenvolver um estudo detalhado sobre as necessidades do aluno em sua 

mudança de identidade profissional, o que resultou no conhecimento das principais carências físicas e 

emocionais que indicaram possíveis soluções para um projeto arquitetônico, buscando propor espaços de 

treinamento, trabalho, estudo e descanso, norteados pela concepção do conforto e sustentabilidade. Portanto, este 

estudo contribui para uma reflexão sobre o modo como os estudantes são inseridos no meio profissional e a 

influência de um espaço construído que busque aumentar seu desempenho em um ambiente de trabalho 

incentivando a criatividade, o bem estar e o conforto. 
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Introdução:  

O setor florestal é um dos setores mais consolidados no Brasil,sendo responsável pela contratação de 

milhares de colaboradores e gerando mais de 11 bilhões em reais para a economia do país. Entre as diversas 

culturas florestais,o plantio de eucalipto destaca-se, devido ao seu potencial de produção de celulose,onde no 

Brasil está situada uma empresa nacional,líder mundial na produção de celulose, matéria prima para 

inúmeros produtos,sendo eles na: Área de saúde, educação, higiene, limpeza, entre outros. Para chegar a este 

patamar foi necessário uma série de melhorias dentro do manejo florestal,que é um grupo de atividades que 

visa proteger as florestas plantadas,através de planejamento,monitoramento,análise, tomada de decisão e 

gestão de recursos materiais e humanos; nesta hora que o papel do proteção florestal tem suma 

importância,permitindo observar de maneira crítica suas florestas, reduzindo o uso de formicida,equalização 

do custo de mão de obra e utilização de métodos e procedimentos de controle. 

Metodologia:  

A metodologia deste trabalho, consiste em uma pesquisa aplicada de caráter exploratório, ex post facto, que 

utilizara de uma pesquisa bibliográfica para alcançar seus resultados, ou seja, mostrar através de pesquisas 

aprofundadas a implantação do programa de proteção florestal na empresa Fibria e os resultados alcançados 

através de sua implantação no vale do paraiba. 

Resultado:  

A implantação do programa de proteção florestal, trouxe diversos resultados positivos para a empresa, onde 

no ano de 2017 obteve os seguintes resultados: Novas oportunidades para inovação tecnológica no manejo 

de plantas daninhas; Redução do uso de formicida no ambiente; Pacote tecnológico para maior eficiência no 

combate a incêndios; - Redução de infestação e Danos; Estudo de variabilidade genética de patógenos, 

avaliação de clones operacionais e em operacionalização e revisão de métodos não destrutivos para 

patógenos sistêmicos; Equalização do custo de mão de obra, através de opções de métodos e procedimentos 

de controle; Formação de banco de dados.  

Conclusão:  

Considerando todas as informações encontradas sobre o programa de proteção florestal dentro da empresa 

Fibria, pode-se constatar que o programa analisado é extremamente importante, pois sua implantação no 

Vale do Paraíba apresenta resultados positivos, tanto na melhoria do acompanhamento das florestas quanto 

na redução de custo, observando o problema no início e já realizando ações tratativas com intuito de sanar os 

mesmos, atendendo todos os requisitos de um programa de proteção florestal de sucesso, buscando sempre o 

melhor resultado com o menor recurso ou serviço.De acordo com a análise dos dados, o programa mostra-se 

extremamente viável e consolidado na empresa. 
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Introdução:  

A Política Nacional de Saúde Integral lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) de 2011 

objetivou promover a saúde dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, 

contribuindo para a redução das desigualdades e para a consolidação dos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), como universalidade, integralidade e equidade. Seu Plano Operativo encontra-se 

estruturado em eixos: Educação permanente e Educação popular em saúde, com foco na população LGBT, 

incentivando o fomento ao desenvolvimento de pesquisas com foco nas prioridades em saúde dessa 

população e a inserção da temática LGBT; e no Módulo Educação a Distância (EAD), para cursos de 

formação voltados para profissionais de saúde. Entretanto, no meio acadêmico da saúde, é marcante a 

escassez de discussões e produções científicas sobre a temática. O presente estudo objetivou analisar a 

produção acadêmica a respeito do assunto e suas implicações para o desempenho da própria política. 

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), publicados no período de 2011 a 2018, em português, que estivessem gratuitamente 

disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os termos: “Política Nacional de Saúde Integral 

LGBT”, “Políticas públicas de saúde LGBT”, “Educação e saúde LGBT” e “Saúde LGBT” . A busca foi 

realizada no mês de junho de 2018. No total foram encontradas 18 publicações, dos quais foram utilizados 

apenas oito manuscritos, devido à repetição dos mesmos. Após a pesquisa, três destes estudos foram 

excluídos por não apresentar enfoque predominantemente de saúde. A partir dos cinco estudos selecionados, 

foram analisadas os objetivos, as metodologias e as discussões abordadas em cada um deles, a fim de 

determinar o tipo de produção científica e as propostas que estão sendo realizadas após a criação da Política 

Nacional de Saúde Integral LGBT. 

Resultado:  

Dentre os estudos, dois foram realizados pelas áreas de Medicina e Enfermagem, dois pelas áreas de 

Antropologia e Sociologia, e um pela área de Psicologia. A maioria dos trabalhos se pautou em revisão de 

literatura e análise de políticas e programas. A posição de que as políticas públicas para a saúde da 

população LGBT são pioneiras é um marco importante, se mantendo através de todos os artigos. No entanto, 

observou-se a grande fragilidade com falhas de estruturação, consolidação e inclusão. É necessário que a 

produção do conhecimento a respeito do tema seja construída através de constante diálogo entre academia e 

movimentos sociais, já que os trabalhos universitários, principalmente as dissertações e teses, terminam 

influenciando o debate nacional e a mobilização política. A produção acadêmica contribui na formação das 

futuras gerações de profissionais. O conjunto desses elementos constrói um mosaico de leituras sobre o 

tema, contribuindo para a efetivação da política. 

Conclusão:  

A baixa produção científica e o pouco enfoque à saúde da população LGBT no Brasil demonstra que um dos 

eixos que estrutura a Política Nacional de Saúde Integral LGBT está longe de sua consolidação. O meio 

acadêmico sofre com o constante descaso por parte dos gestores e docentes, influenciados também por 

pressões sociais que ainda guardam raízes homofóbicas. Sem estas produções cientificas a qualificação de 

identificadores de saúde, a identificação de vulnerabilidades, o debate e a possível estruturação de medidas 

de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, estão prejudicados. 
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Introdução:  

Em meio as novas condições do mercado, as organizações buscam a qualidade dos dados e sua 

transformação em informações que geram conhecimento dentro da empresa, apoiando o processo de tomada 

de decisão. Os sistemas de Business Intelligence fornecem uma arquitetura com a visão do analista de 

negócios, permitindo às organizações a transformação e a extração dos dados coletados em seus sistemas de 

informação, transformando-os em conhecimento, para auxílio estratégico ao processo decisório das 

organizações. A implantação do conceito do BI nas empresas requer mudanças em processos e muitas vezes 

na cultura organizacional, sendo necessária uma análise prévia e um bom controle das fases do projeto de 

implementação. Sendo assim, sugere-se o uso de boas práticas de gerenciamento de projetos. O presente 

estudo tem como objetivo apresentar boas práticas estimulo do sucesso em projetos de implantação de BI. 

Metodologia:  

A presente pesquisa delimita-se como um estudo bibliográfico e documental. Gil (2008) conceituava que 

estudo bibliográfico é desenvolvido com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros 

e artigos científicos. E Pádua (1997) descreve o estudo documental sendo aquele realizado a partir de 

documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados autênticos, estabelecendo suas características 

ou tendências. Para o presente estudo foram levantados no primeiro momento os conceitos fundamentais de 

gestão de projetos, indústria 4.0, Business Intelligence e gestão de conhecimento e capital intelectual no 

estado da arte da literatura. Em posse dessas informações, desenvolveu-se um modelo que agrega as fases de 

BI com o ciclo de vida de projetos, com a finalidade de pontuar analiticamente em quais fases do projeto 

cada definição da solução de Business Intelligence deve ser feita com o objetivo de estimular o sucesso de 

sua implantação. Dessa forma, este trabalho deverá contribuir como referencial para implantação de projetos 

de BI, provendo um guia de boas práticas, apontando fatores prejudiciais e de cunho insatisfatório na 

realização destes, ao ser avaliado supostos riscos da má gestão do planejamento do projeto, que podem 

comprometer a sua qualidade. De acordo com Mendrot (2016), é necessário que haja a disponibilidade da 

utilização dessas ferramentas dentro da corporação, causando melhoria nos resultados. 

Resultado:  

Como resultados parciais utilizou-se os resultados de uma pesquisa de Mendrot (2016) que confrontou o 

ciclo de vida de gerenciamento de projetos proposto pelo PMI (Project Management Institute) com o KDD 

(ciclo de extração de conhecimento em bases de dados), visando identificar os indicadores principais de 

projetos de Business Intelligence. Sobre os dados levantados, e sobre o estado da arte da literatura, fez-se a 

proposta de um checklist para acompanhamento desses indicadores em projetos de implantação de BI em 

organizações visando estimular o sucesso dos mesmos, de forma que nenhum aspecto relevante seja 

esquecido pelo gerente de projetos durante o empreendimento do mesmo. 

Conclusão:  

Buscou-se com esse estudo identificar os fatores relevantes para estímulo ao sucesso de projetos de 

implantação de business intelligence. Como resultados, para além da identificação do proposto sobre a 

literatura e resultados de pesquisas anteriormente realizadas, desenvolveu-se uma ferramenta para 

verificação desses indicadores a fim de suportar gerentes de projetos ao longo de empreendimentos dessa 

natureza. Propõe-se para estudos posteriores, a aplicação do checklist criado para validação do mesmo em 

projetos práticos.  
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Introdução:  

- A mobilização precoce é uma proposta terapêutica indicada para pacientes críticos buscando a resolução de 

quadros como a imobilidade, trazendo benefícios não só para a condição física, como também emocional e 

social, atuando diretamente na complexidade do paciente crítico e em suas relações no campo da saúde e do 

adoecimento. Diante do exposto o objetivo da pesquisa foi evidenciar a importância da mobilização precoce 

em pacientes críticos por meio de uma revisão literária com ênfase nos efeitos deletérios da imobilidade 

assim como os benefícios da mobilização precoce.  

Metodologia:  

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, utilizando fontes de pesquisa, bases de dados como Scielo, 

Lilacs, MedLine e Pubmed. Foram utilizados artigos publicados de 2005 a 2015, nas línguas portuguesa ou 

inglesa, pesquisados utilizando as palavras chaves: efeitos do imobilismo, mobilização precoce, pacientes 

críticos, fisioterapia hospitalar e terapia intensiva. 

Resultado:  

Após busca, foram encontrados trinta artigos, com a análise sistemática foram excluídos vinte e três artigos 

pois se afastavam dos critérios estabelecidos. Dessa forma a pesquisa contou com sete artigos, dos quais 

foram tabulados e discutidos 

Conclusão:  

Foi observado a partir da análise dos artigos, que a mobilização precoce em pacientes críticos é possível sem 

intercorrências graves e de forma segura, proporcionando benefícios à sua recuperação. Todavia, sugere-se 

que haja a realização de mais estudos acerca do tema abordado. 
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Introdução:  

No dia a dia é comum ouvirmos as pessoas falarem que futebol e política não se discute, afinal abordar esses 

temas muitas vezes parte de um debate para violência verbal e até física. Porém, na década de 1970 o 

cenário político brasileiro era um regime militar autoritário onde a liberdade de expressão era 

cerceada.Tinha início à chamada Democracia Corinthiana, na qual as decisões do clube ocorriam por 

votação. Os atletas liderados pelo jogador Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, 

conhecido como Dr. Sócrates, tinham o mesmo sonho para o Brasil. 

Metodologia:  

Nesta pesquisa foi utilizada o método qualitativo, tendo como objetivo principal, analisar as transformações 

e os impactos políticos e sociais proporcionados pelo movimento denominado "Democracia Corinthiana" 

que ocorreu no Brasil no fim do Regime Militar. Buscamos analisar através de livros e documentários todo o 

processo que levou esse pensamento de democracia desde o vestiário até as arquibancadas e posteriormente 

para a sociedade. 

Resultado:  

Os resultados encontrados nesta pesquisa qualitativa apontam que, mesmo sendo uma luta pelos direitos dos 

jogadores de futebol na época, posteriormente acabou sendo não a principal,mas uma maneira de incentivar 

as pessoas a se posicionarem perante à situação política que estava presente no Brasil. 

Conclusão:  

As consequências deste ato político, apesar de sua curta duração, foram significantes. O futebol no 

movimento das Diretas Já serviu como um exemplo a ser imitado pela sociedade. O futebol como esporte de 

massa “paixão nacional”, pode contribuir para conscientização das injustiças sociais.  
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Introdução:  

As serventias extrajudiciais – mais conhecidas popularmente por “cartórios” – têm sua existência 

formalizada pelo art. 236 da Constituição da República Federativa do Brasil, além da Lei 8.935 de 1994, que 

disciplina especificamente o serviço notarial e de registro, prestado pelas serventias. Trata-se de um serviço 

público prestado sob regime privado, por delegação do Estado, conforme inteligência da Constituição 

Federal. Atualmente, há aproximadamente 13.800 serventias distribuídas pelo país, sendo que, juntas, 

faturam aproximadamente 12 bilhões de reais, anualmente. A expressividade de tal arrecadação ensejou até 

mesmo o posicionamento das serventias em um ranking, comparando-as a iniciativa privada, onde ocuparam 

a 29ª posição, em termos de faturamento anual. Tal expressividade de arrecadação das serventias levanta um 

questionamento acerca da aplicação, aos titulares, do teto constitucional, aplicável aos servidores públicos. 

Nesse sentido, levando-se em conta a natureza do serviço prestado pelos oficiais de serventias extrajudiciais, 

o rendimento por eles percebido seria inconstitucional. 

Metodologia:  

O trabalho teve por escopo estudar a inconstitucionalidade do rendimento percebido por tabeliães, 

analisando-se a aplicabilidade, a eles, do teto constitucional dos servidores públicos. Através das pesquisas 

realizadas, constatou-se que os tabeliães enquadram-se no conceito de agentes públicos, pois sujeitam-se ao 

mesmo processo de seleção dos servidores públicos – concurso público –, sujeitam-se à Lei de improbidade 

administrativa, bem como se enquadram no conceito de servidor público para fins penais; além disso, 

verificou-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu, no Recurso Extraordinário nº 209.354, que o Estado é 

responsável objetivo pelos atos praticados pelos titulares no exercício da função, bem como, no Mandado de 

Segurança nº 30.180, que o responsável interino da serventia está sujeito ao teto constitucional; por fim, 

apurou-se que as serventias inobservam o princípio da modicidade tarifária – que deveria ser observado por 

qualquer serviço público – pois as taxas cobradas são excessivamente onerosas, descaracterizando a relação 

de equivalência entre as partes. Realizou-se pesquisa bibliográfica, descritiva e qualitativa sobre o tema, 

onde se buscaram obras de renomados doutrinadores, matérias jornalísticas, bases de dados do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ –, legislação e casos concretos julgados pelos tribunais. Para constatar que os 

tabeliães são agentes públicos verificou-se, através do CNJ, legislação vigente e casos julgados pelo STF – 

Supremo Tribunal Federal –, sua forma de ingresso no serviço público e a aplicabilidade, a eles, das 

prerrogativas e sujeições aplicáveis aos servidores públicos. Finalmente, para verificar se o princípio da 

modicidade tarifária é observado, foi necessário vasto estudo sobre o tema, através da leitura da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 2.551, a fim de compreender o princípio em comento e concluir pela sua 

aplicabilidade aos tabeliães. Ainda, através de matérias jornalísticas e dados do CNJ sobre o rendimento das 

serventias extrajudiciais, concluiu-se pela inobservância à modicidade tarifária. 

Resultado:  

O alto rendimento dos cartórios gera questionamento acerca da aplicabilidade do teto constitucional dos 

servidores públicos aos tabeliães. Nesse sentido, é imperioso considerar que os tabeliães se submetem ao 

mesmo processo de seleção que um servidor público para ser investido no cargo. Inclusive, o STF já 

consolidou o entendimento que o responsável interino se submete ao teto constitucional, sob o fundamento 

de que este atua como preposto do Poder Público. Ademais, o tabelião age presentando o Estado, assim 

como faz um servidor público, e isso se comprova através de outra decisão do STF, que reconheceu a 

responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros pelos titulares de cartórios no exercício 

de suas funções, prerrogativa esta concedida aos servidores públicos. Por fim, os cartórios não observam o 

princípio da modicidade tarifária, à medida que os valores cobrados pelos serviços oneram excessivamente o 

contribuinte, desequilibrando a relação entre ambas as partes. 



 

378 

 

Conclusão:  

Conclui-se, portanto, que os titulares de serventias extrajudiciais se enquadram no conceito de servidores 

públicos, conforme extraiu-se dos entendimentos exarados nas decisões do próprio Supremo Tribunal 

Federal, conciliando-os com a legislação vigente e o estudo doutrinário de renomados autores que tratam 

sobre o direito administrativo brasileiro. Por fim, nessas condições, depreende-se que o rendimento dos 

cartórios no Brasil é inconstitucional, à medida que inobserva o teto constitucional aplicado aos servidores 

públicos, bem como a modicidade de tarifas, que se trata da limitação do poder de tributar do Estado, 

prevista no art. 150, IV da Constituição Federal. 
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Introdução:  

É necessário que as organizações utilizem diversas ferramentas para o seu crescimento criando vantagens 

competitivas para se diferenciar positivamente em relação à concorrência. O Treinamento e Desenvolvimento 

está entre essas ferramentas necessárias. Este setor está dentro do departamento de Recursos Humanos que antes 

era visto como responsável apenas por questões trabalhistas e contratações, já hoje tem a preocupação em 

contribuir para o desenvolvimento empresarial, tendo como papel treinar, motivar, comunicar e engajar os 

colaboradores sempre mantendo o foco em pessoas. Apesar de o RH fazer a gestão de treinamentos, essa 

responsabilidade não deve ser centralizada em apenas uma área, deve ser um trabalho em conjunto com o gestor. 

Por muito tempo o treinamento foi visto como importante apenas para o desenvolvimento do conhecimento 

técnico de pessoal. Porém, hoje há também a percepção da importância do desenvolvimento comportamental o 

que pode capacitar melhor a equipe para o ambiente de trabalho. 

Metodologia:  

O propósito da pesquisa é descritivo e busca identificar como o Treinamento é essencial para uma organização, 

mostrando como contribui para o ganho de produtividade, auxilia na competitividade, motivação dos 

colaboradores e crescimento da empresa. A abordagem utilizada foi a qualitativa buscando resultados através de 

pesquisas de caráter bibliográfico, percepções e análises, com pesquisas em sites que levantam o tema da 

importância do Treinamento e Desenvolvimento de pessoas para a sobrevivência da organização em geral, 

levantando as vantagens que este tipo de investimento traz ao ambiente corporativo e ao profissional e 

apresentando as responsabilidades das empresas em ajudar seus colaboradores a aprimorarem suas principais 

competências e habilidades, bem como a desenvolverem melhor aquelas que eles têm mais dificuldades no dia a 

dia. 

Resultado:  

Os treinamentos proporcionam ganhos para os colaboradores, que desenvolverão suas capacidades e habilidades 

e para as empresas, que contarão com funcionários mais bem preparados para desenvolver suas atividades com 

maior eficiência e produtividade. O treinamento de pessoal proporciona motivação ao colaborador, permiti que o 

profissional contribua com a evolução da empresa, diminui a rotatividade de colaboradores e minimiza os 

acidentes de trabalho. A capacitação permite que os profissionais reajam de forma mais eficaz aos problemas que 

possam surgir no fluxo de trabalho, como falhas e atrasos, e também sejam mais inovadores, com potencial para 

desenvolver melhorias nos processos. O treinamento ainda forma profissionais mais identificados com as 

necessidades da empresa e mais comprometidos com seus objetivos. Há assim a ampliação do espírito de equipe, 

aprimoramento da comunicação interna e comportamento assertivo. 

Conclusão:  

Em algumas organizações ainda podemos observar um pensamento ultrapassado de que o treinamento seja um 

custo e não um investimento. Esse pensamento estará correto se a capacitação for direcionada a profissionais já 

qualificados ou quando não são bem definidas as competências. Ao investir em capacitação, a organização leva 

os colaboradores a um novo nível profissional e serão mais eficientes. É importante também que após o 

treinamento seja feita a avaliação de eficácia pelo gestor e reportado ao RH se foi eficaz nas suas atividades, caso 

o resultado seja negativo deve ser elaborado um plano de ação para correção do problema. 

Referências:  

Como referências bibliográficas foram utilizados artigos e matérias em sites onde eram descrevidas as 

importâncias do treinamento de pessoas para as organizações, os impactos positivos, as vantagens e os 

benefícios, o mercado de trabalho atual e os tipos de treinamentos. 
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Introdução:  

O presente trabalho foi elaborado a partir da experiência de três alunos do curso de Psicologia da 

Universidade de Taubaté, na disciplina de Estágio Básico II, realizado em um projeto educacional chamado 

“Jovens Protagonistas”, desenvolvido na cidade de Pindamonhangaba/SP, onde estudantes do ensino médio 

criam e aplicam oficinas pedagógicas para outros alunos da rede pública. O objetivo geral do estágio foi 

identificar os fenômenos comportamentais de interesse do psicólogo escolar e vislumbrar aspectos de 

avaliação e intervenção pedagógica e comportamental. Nossa proposta foi a de observar o desenvolvimento 

e aquisição de habilidades sociais e educativas através da modelagem de comportamentos alvos de alunos 

(oficineiros), necessários para desenvolver e conduzir uma oficina pedagógica que proporciona aprendizado 

tanto para esses alunos que as conduzem, quanto para os alunos que participam destas atividades. 

Metodologia:  

Foram realizadas observações do grupo de alunos oficineiros durante a fase de criação das oficinais sob a 

orientação da professora coordenadora do projeto. Sendo que as duas primeiras sessões foram de observação 

livre para formação de linha de base e as sete subsequentes de observação estruturada para a verificação da 

aquisição do comportamento alvo. Neste sentido, a partir de uma entrevista realizada com a professora 

coordenadora do projeto, foram identificados cinco comportamentos alvos, os quais pela experiência da 

professora entrevistada são os mais importantes para se atingir o objetivo principal da oficina pelo aluno 

oficineiro – o empoderamento, que é a condução plena de sua oficina sem qualquer tipo de intervenção por 

parte da professora. A entrevista é a técnica mais utilizada para obtenção de informações a respeito de uma 

pessoa, em qualquer situação em que exista um indivíduo buscando saber algo sobre outro, esclarecer 

comportamentos, elucidar intenções, ideias ou atitudes de alguém, sejam específicas ou genéricas. É uma 

ferramenta poderosa à disposição dos psicólogos, de valor inestimável e, sem dúvida, a mais indispensável 

de todas as que possam ser colocadas ao seu alcance. A entrevista é também um instrumento insubstituível e 

indispensável nas diferentes tarefas que realiza um psicólogo (seleção, orientação, aconselhamento, terapia, 

etc.), sendo esta uma referência e um ponto de partida que direciona os trabalhos. O tipo de entrevista 

utilizado foi a semiestruturada, onde se trabalhou com perguntas abertas pré-estabelecidas com a função de 

investigação para a definição dos parâmetros de observação. 

Resultado:  

A partir da entrevista, foram identificados cinco comportamentos alvos: mediação de conflitos, estimular a 

participação do grupo, consideração de opiniões, fazer síntese da participação e postura, que foram 

observados em dois contextos diferentes: o primeiro para formação da linha de base (repertório inicial) e o 

segundo pós-intervenção da coordenadora (modelagem). Observou-se que a coordenadora utiliza de recursos 

como: feedback imediato, mudança gradual, aumento gradativo de exigências, modelos e instruções para 

instalar comportamentos e que tais ações se aproximam do conceito de modelagem. Pelo resultado das 

observações dos comportamentos identificados, observou-se que a mediação de conflitos foi o único que não 

atingiu como alvo, por outro lado, considerar todas opinião e fazer síntese apresentaram evolução na maioria 

dos alunos. Em relação a estimular a participação do grupo e postura, identificou-se que apesar de não haver 

evolução significativa para o alvo, a maioria do grupo evoluiu para a fase intermediaria de aquisição.  
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Conclusão:  

Em relação a habilidade de mediação de conflito - o comportamento que não se aproximou do alvo, entende-

se que é perfeitamente aceitável tal condição, considerando que o seu desenvolvimento depende de 

maturidade e amplo repertório de história de vida. Percebeu-se que alguns alunos já possuíam repertorio 

prévio, independentemente do tempo de participação no projeto, esse fator facilitou a modelagem do 

comportamento em direção ao alvo, entretanto, muitos apresentam comportamentos “viciosos” ou 

inadequados em direção ao alvo e muitos desses comportamentos por imitação do comportamento do 

professor, ficando então, uma proposta para que o presente trabalho se estenda ao corpo docente. 

Referências:  

ABREU-RODRIGUES, J.; RIBEIRO, M. R. Análise do comportamento: pesquisa, teoria e aplicação. Porto 

Alegre: Artmed, 2005 / CATANIA, A. C. Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. Porto 

Alegre: Artmed, 1999 / MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise do 

comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2007 / SANTOS, S.G. A entrevista em avaliação psicológica. 

Revista especialize on–line IPOG, Goiânia, edição especial, v. 01, n.008, set./2014. 
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Introdução:  

Depreendia-se da lei 5.869/73 que o órgão jurisdicional brasileiro tinha competência para julgar a ação de 

alimentos quando o réu estivesse domiciliado no Brasil. Com o advento da lei 13.105/15 o órgão jurisdicional 

brasileiro passa a ser competente quando o credor estiver domiciliado no Brasil. Tal competência, entretanto, não 

abrange necessariamente a competências para atos executórios. A importância da prestação de alimentos, 

destacada por diversos dispositivos legais, dentre eles a Constituição, e a urgência de uma solução para o um 

problema humanitário relacionado a prestação de alimentos, levou à uma discussão transfronteiriça sobre o tema, 

que deu origem à Convenção de Nova Iorque sobre a prestação de alimentos, da qual o Brasil é signatário. 

Analisar-se-á a ação de alimentos em país estrangeiro quando o alimentante tem domicílio no exterior e o 

alimentado tem domicilio no Brasil bem como, o papel dos tratados internacionais na execução de alimentos em 

país estrangeiro. 

Metodologia:  

O trabalho teve por escopo estudar o procedimento adotado na ação de alimentos quando o alimentante reside no 

exterior e o alimentado reside no Brasil, analisando-se a instrumentalidade de tal procedimento, bem como a 

Convenção de Nova Iorque, que trata especificamente sobre o assunto. Através das pesquisas realizadas, 

constatou-se que a prestação de alimentos tem caráter fundamental, possuindo um significado mais amplo do que 

apenas alimentação, sendo entendidos como alimentos tudo aquilo o que se fizer necessário à subsistência do 

indivíduo. Sendo assim, a prestação de alimentos decorre do princípio da dignidade humana, pois constitui o 

mínimo existencial. Nesse sentido, a prestação de alimentos internacional implica a necessidade de cooperação 

entre os países. Para tanto, criou-se a Convenção de Nova Iorque para disciplinar o assunto. O grande problema 

que ainda subsiste é a comunicação, que ainda ocorre por meio de cartas. Realizou-se pesquisa bibliográfica, 

descritiva e qualitativa sobre o tema, onde se buscaram obras de renomados doutrinadores do direito de família e 

direito internacional, legislação pátria e casos concretos julgados pelos tribunais superiores. Para se constatar a 

importância dos alimentos, buscaram-se diversas obras doutrinárias e legislação de direito de família, assim 

como buscaram-se obras doutrinárias de direito internacional para se compreender a Convenção de Nova Iorque 

e sua aplicabilidade concreta. Finalmente, através da leitura da referida Convenção, verificou-se a debilidade na 

comunicação dos atos processuais transfronteiriços e a necessidade de tornar a comunicação mais célere. 

Resultado:  

Os alimentos possuem caráter fundamental e constituem o mínimo existencial. Assim, tratam-se de tudo aquilo 

que se faz necessário para a subsistência. Decorrem, portanto, do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, dada a importância do tema, constatou-se a necessidade da criação da Convenção de 

Nova Iorque, para regulamentar o assunto e promover a comunicação de atos processuais entre os países 

signatários do documento. A Convenção possibilitou a discussão transfronteiriça sobre os alimentos, tornando 

possível a execução de sentenças de um país em outro. Entretanto, a falta de celeridade dos atos processuais 

ainda é problema, pois torna demorado o processo para obtenção ou execução de alimentos, fazendo, muitas 

vezes, que o alimentado necessite aguardar demasiadamente pela solução do conflito, colocando sua subsistência 

digna em risco. 

Conclusão:  

Conclui-se, portanto, que devido a importância dos alimentos, no mundo globalizado, frequentemente ocorrem 

casos nos quais indivíduos necessitam da prestação de alimentos que advenham de pessoas domiciliadas em 

outros países. Com isso, gera-se a necessidade de cooperação para concretizarem-se atos processuais e 

cumprimento de sentenças. Nesse contexto, surgiu a necessidade da criação da Convenção de Nova Iorque sobre 

prestação de alimentos no estrangeiro, no ano de 1956; no entanto ainda há aspectos que necessitam melhorias no 

tocante a comunicação, a fim de que os atos processuais se tornem mais céleres tendo em vista o caráter 

fundamental da prestação alimentar. 
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Introdução:  

O Programa Bolsa Família (PBF) criado em 2003, beneficia aproximadamente 14 milhões de famílias e 

objetiva reduzir desigualdade social existentes no Brasil por meio da distribuição direta de renda às famílias 

de extrema pobreza (renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa) e pobreza (renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 

170,00 por pessoa). Para concessão desse benefício, precisam realizar o Cadastro Único, que reúne 

informações sobre as famílias, sobre cada um dos integrantes e sobre as condições dos domicílios e, os 

selecionados a partir desse banco de dados, podem enquadrar em algum benefício do PBF e, se 

comprometerem com as condicionalidades impostas podem manter esse auxílio temporário. Este estudo 

objetivou descrever os tipos de benefícios do PBF e as condicionalidades associadas, a fim de ampliar a 

percepção dos alunos e profissionais de saúde sobre o programa de transferência de renda condicionada do 

Brasil. 

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

do Desenvolvimento Social e artigos científicos nacionais que estivessem disponíveis gratuitamente na base 

de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de 2015 a 2018 utilizando o 

conjunto “Programa Bolsa Família” e “Regras” e “Programa Bolsa Família” e “Avaliação”. A investigação 

foi realizada no mês de julho de 2018 durante o estágio em saúde coletiva. No total foram encontrados 21 

artigos relacionados a temática, dos quais foram selecionados apenas dois que correlacionavam ao objetivo 

do estudo. 

Resultado:  

Benefício Básico, destinado a família de extrema pobreza, independente da composição familiar, no valor de 

R$ 89,00; Benefício Variável, às famílias com gestante, nutrizes, crianças ou adolescentes de até 15 anos, no 

valor de R$ 41,00 com no máximo cinco deste benefício por família; Benefício Variável Vinculado ao 

Adolescente, para famílias com jovens de 16 e 17 anos frequentando à escola, de R$ 48,00, com restrição de 

dois deste auxílio por família; Benefício para Superação da Extrema Pobreza, oferece à família a quantia 

necessária para ultrapassar o valor mensal de R$ 85,00 por pessoa. Poder público e famílias beneficiadas 

assumem compromissos envolvendo Saúde e Educação – crianças com idade menor ou igual a sete anos 

devem manter vacinação completa e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; gestantes devem 

realizar pré-natal; crianças e adolescentes ser matriculados na escola mantendo frequência. Em caso de 

descumprimento, a Assistência Social deve interferir. 

Conclusão:  

Cada família recebe um valor diferente a depender da renda familiar e da composição da mesma e, as 

condicionalidades impostas garantem que a família seja amparada pelos profissionais da Saúde, pelos 

trabalhadores da Educação e pelo setor de Assistência Social a fim de garantir acesso aos serviços públicos 

que representam direitos básicos e, por oferecer condições para superar a pobreza e a vulnerabilidade. 

Referências:  

COELHO, D. B.; FERNANDES, A. S. A. Regras importam: determinantes do controle burocrático no 
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41612017000400805>. Acesso em: 13 jul. 2018  

 



 

385 

 

ARTETERAPIA COMO INSTRUMENTO DE TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

ENIC201829761 

 
THAIS MICHELLE PINHO DA ROCHA LUIZ PEDRO MENDES DOS SANTOS  

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO  

 

Introdução:  

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é uma das portas de entrada do sistema de saúde no Brasil. Por meio 

dele, pessoas que necessitam de atendimento em saúde mental, de urgência ou não, são acolhidos por equipe 

multidisciplinar de saúde, acessando assistência especializada, desempenhando também tratamento a longo 

prazo. Além de oferecer tratamento medicamentoso, o CAPS também visa a abordagem integral do paciente, 

valorizando a saúde física e mental, como também do bem estar social e o desenvolvimento de habilidades, como 

a arteterapia, processo não verbal que acolhe o ser humano em toda sua complexidade e dinamicidade 

procurando aceitar os diversos aspectos dos pacientes tão importantes na saúde mental, permitindo que os 

usuários possam expressar sentimentos que não conseguem verbalizar, trazendo benefícios para ao mesmo. Este 

trabalho objetivou relatar a experiência dos acadêmicos de medicina nas atividades de arteterapia em um CAPS 

durante a disciplina de Saúde Coletiva. 

Metodologia:  

Trata-se de um estudo exploratório descritivo realizado a partir do relato de experiências de dois acadêmicos do 

sexto ano de medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) que participaram como observadores de uma 

atividade de arteterapia em uma unidade do CAPS Álcool e outras drogas (AD) no município de Taubaté. 

Durante o estágio, os acadêmicos acompanharam o acolhimento, atividades terapêuticas e consultas individuais. 

As atividades foram realizadas por equipe multidisciplinar da área de saúde. A revisão de literatura foi realizada 

a partir de artigos científicos disponíveis na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

publicados entre os anos de 2010 a 2018, no idioma português, disponíveis gratuitamente na íntegra, utilizando 

os termos “Centro de Atenção Psicossocial e Arteterapia”. Foram encontrados 12 artigos, sendo escolhidos os 

artigos com discussão ampliada sobre definições e dinâmicas realizadas pelo serviço, abordando a garantia da 

integralidade. 

Resultado:  

Ao participar da sessão de arteterapia, observou-se que os pacientes haviam se programado para estar no local no 

horário certo, o que nos fez perceber a importância do programa para eles. Notou-se que os mesmos se sentiam 

livres para se expressar verbalmente, sempre muito comprometidos com as atividades propostas. A experiência 

nos mostrou que atividades que exploram a interação social e o desenvolvimento de habilidades possuem um 

papel importante na terapia de saúde mental. Ao final de todo o fazer criativo, os participantes são estimulados a 

observar seus trabalhos, refletindo sobre seus significados, percebendo o processo desde o primeiro momento da 

representação artística. 

Conclusão:  

A arteterapia vem ganhando espaço cada vez maior na área da saúde e, sobretudo, no campo da saúde mental. É 

uma atividade eficaz utilizada por profissionais da saúde mental no acompanhamento e cuidado de pacientes em 

tratamento no CAPS. Além de explorar novas habilidades, estimula a interação social e a expressão de 

sentimentos e vontades, tendo como consequência não somente o bem estar dos participantes como também a 

criação de vínculo entre o serviço de saúde e o usuário. 

Referências:  
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Introdução:  

Ao longo dos anos, os povos vem prevenindo e tratando doenças por meio de diferentes maneiras, passando 

conhecimentos de geração em geração. Reconhecendo isso, a Organização Mundial de Saúde criou o Programa 

de Medicina Tradicional, estimulando os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde 

com ênfase na escuta acolhedora, desenvolvimento do vínculo terapêutico e integração do indivíduo com o meio 

ambiente e sociedade. O Brasil vem gradativamente implementando práticas integrativas e complementares 

(PIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da medicina tradicional chinesa, homeopatia, fitoterapia, 

medicina antropofosófica e termalismo. Sobre um olhar anti-epistemicída e integrativo; gestores, profissionais de 

saúde e usuários reconhecem estas práticas como ferramentas importantes de promoção ao autocuidado. Em 

2006 foi criado a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Este trabalho objetivou 

descrever o alcance desta política nas práticas das atividades desenvolvidas no SUS. 

Metodologia:  

Levantamento bibliográfico descritivo-exploratório, realizado no mês de Julho de 2018, embasado em 

documentos do Ministério da Saúde (MS) e artigos científicos extraídos da base de dados Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), publicados em português e inglês, durante o período de 2013 a 2018 e que estivessem 

disponíveis integralmente de forma gratuita. Foi utilizado o termo “práticas integrativas e complementares” e 

“Sistema único de saúde”, resultando em 32 publicações relacionadas à temática, sendo selecionados quatro 

artigos que abordassem a PNPIC como política pública, foram excluídos artigos que falassem especificamente de 

uma prática complementar ou artigos em outras áreas como agronomia, sociologia, farmácia. 

Resultado:  

Não há definição ou termo que abrangesse as PIC em sua totalidade, devido principalmente à heterogeneidade e 

pluralidade de práticas existentes. Os artigos utilizados para este estudo, demonstraram que as PIC em sua 

maioria buscam a cura e equilíbrio por meio de intervenções que reforçam e estimulam a resposta natural do 

organismo e empoderamento do indivíduo pelo seu processo de saúde-doença. Tratam ainda a PIC como um 

modelo de prática contra-hegemônico já que busca o centramento dos sujeitos em seus contextos sociais por 

meio de valorização de práticas não biomédicas. As PIC não tem como objetivo substituir procedimentos 

diagnósticos e recursos biomédicos tão bem sedimentados na atenção em saúde no Brasil, mas sim reafirmar a 

identidade cultural daquela determinada população. Ainda há dificuldades em aplicar o PNPIC, seja por 

desconhecimento dos gestores, seja por dificuldade de cadastro das práticas e profissionais capacitados no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

Conclusão:  

A heterogeneidade de PIC existentes torna complexa sua restrição à curtas definições, como sua maioria 

comportam conhecimentos holísticos e culturais, a avaliação de sua eficácia e segurança deve ser realizada por 

métodos diferentes das práticas biomédicas padrões. É geral o discurso de que as PIC reforçam os princípios da 

atenção primária à saúde (APS). 
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Introdução:  

O treinamento de vibrac?a?o por meio de uma plataforma na literatura ainda não apresenta um consenso, 

entretanto, muitos citam benefi?cios aos idosos em um espaço curto de tempo. Desta forma a plataforma 

surge como uma ferramenta capaz de estimular fibras musculares produzindo contrac?o?es e promovendo 

também a perda de peso, reduc?a?o da massa de gordura, e um possível aumento da massa muscular em 

idosos com sarcopenia, melhorando a densidade mineral o?ssea, porem ainda não utilizada em larga escala 

pelos idosos. Desta forma se torna relevante evidenciar os achados científicos do uso da plataforma 

vibratória em idosos.  

Metodologia:  

Revisão bibliográfica nas bases Pubmed e PEDro nos anos de 2010 a 2018 na língua portuguesa e inglesa 

que evidencie os efeitos / benefícios do treinamento de vibração em idosos. Para a base PEDro foram 

selecionados os artigos que tiveram suas qualidades metodológicas com nota mínima de cinco. Os 

descritores utilizados foram treinamento, vibração, treinamento de força, plataforma vibratória, os mesmos 

em inglês.  

Resultado:  

Foram encontrados 15 artigos após análise criteriosa, quatro estudos foram excluídos por não apresentar 

achados conclusivos, assim fizeram parte deste estudo 11 artigos, dos quais cinco avaliaram as alterações na 

força muscular dos membros inferiores e equilíbrio evidenciando um aumento da força após o uso da 

plataforma por quatro meses em média e melhora do equilíbrio;um evidenciava pontos positivos na 

potência;três mostraram os efeitos positivos na marcha após três sessões semanais por seis meses. Dois 

mostraram o efeito na densidade mineral óssea após um ano em idosos ativos. No geral, todos os estudos 

mostraram que o uso da plataforma teve efeitos favoráveis aos idosos. Ainda sete estudos confirmaram que 

o treinamento de vibração se mostrou eficiente quando comparados aos métodos de treinamento 

convencionais mas todos os artigos reforçaram que a plataforma não deve ser usada isoladamente e deve ser 

complementar a um programa de exercícios.  

Conclusão:  

Os estudos evidenciaram que a plataforma vibratória pode melhorar a força em idosos com sarcopenia, já a 

densidade mineral óssea,o equilíbrio e marcha são benéficos encontrados nos idosos de maneira geral.  

Referências:  
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Introdução:  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil apresenta uma estimativa de crescimento 

superior a 32 milhões de idosos até 2025. Com isso, se torna cada vez mais importante a abordagem de uma 

avaliação multidimensional para a pessoa idosa com o intuito de detectar alterações funcionais e 

psicossociais, oriundas do declínio nos processos fisiológicos de diferentes sistemas. Esta avaliação aumenta 

a precisão do diagnostico facilitando a escolha de condutas preventivas e curativas, uma adequação nas 

intervenções e proporcionando uma melhora na qualidade de vida. Desta forma, o presente estudo teve por 

objetivo discorrer sobre a importância da avaliação multidimensional na pessoa idosa.  

Metodologia:  

Trata-se de uma revisão bibliográfica, cujos artigos foram pesquisados nas bases dados Lilacs, Scielo e 

Bireme. Para tanto, adotou-se como critério de inclusão estudos publicados nos idiomas português e inglês, 

disponibilizados na íntegra e realizados entre os anos de 1999 a 2016. As palavras–chave utilizadas foram: 

avaliação multidimensional, idosos, envelhecimento e atenção básica. 

Resultado:  

A importância de uma avaliação global tem sido amplamente discutida entre os profissionais da saúde que 

cuidam da pessoa idosa, isto em virtude das alterações fisiológicas que acometem os diferentes sistemas, 

como: musculoesquelético, visual, somatosensorial, vestibular, digestório, nervoso, tegumentar, respiratório, 

cardiovascular e gênito-urinário. Nesse aspecto, são necessários diferentes instrumentos para identificar 

todas as alterações. A avaliação pode ser feita por qualquer tipo de profissional da área da saúde, que seja 

capacitado para aplica-la corretamente. Preconiza-se que seja feita preferencialmente na atenção básica, pois 

é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde e ordenadora de Redes de Atenção que podem atender este 

idoso com diferentes necessidades. Assim, o rastreamento de doenças, bem como o tratamento amplo e 

específico se tornam mais rápidos e eficientes.  

Conclusão:  

Diante do exposto conclui-se que a avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa é imprescindível e 

deve ser adotada como estratégia para promover um envelhecimento bem sucedido e com qualidade. 

Referências:  
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Introdução:  

Este artigo tem como objetivo estudar o MERCOSUL, sua história, estrutura e a participação comercial 

brasileira. O Mercado Comum do Sul, ou MERCOSUL, é um bloco econômico formado por Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai (a Venezuela está suspensa do bloco desde dezembro de 2016). Todos os 

demais países sul-americanos estão vinculados ao MERCOSUL como Estado Associados. A Bolívia, por 

sua vez, tem o “status” de Estado Associado em processo de adesão. Foi formado em 1991 configurado 

como uma união aduaneira na qual há livre-comércio interzona e política comercial comum entre os países-

membros. Sua sede fica em Montevidéu, Uruguai.  

Metodologia:  

A pesquisa bibliográfica coletou informações por meio de artigos disponíveis em sites do governo brasileiro, 

do site oficial do bloco e de sites de noticias. Com a intenção de entender a complexidade desse bloco, sua 

importância regional e global. Com o foco na economia e nas interações econômicas entre os países 

membros 

Resultado:  

Os membros fundadores abrangem, aproximadamente, 72% do território da América do Sul, 69,5% da 

população sul-americana (288,5 milhões de habitantes) e 76,2% do PIB da América do Sul em 2016 (US$ 

2,79 trilhões de um total de US$ US$ 3,66 trilhões, segundo dados do Banco Mundial). Se tomado em 

conjunto, o MERCOSUL seria a quinta maior economia do mundo, com um PIB de US$ 2,79 trilhões. O 

MERCOSUL é o principal receptor de investimentos estrangeiros diretos (IED) na região. O bloco recebeu 

47,4% de todo o fluxo de IED direcionado à América do Latina em 2016 (dados da UNCTAD). O bloco 

constitui espaço privilegiado para investimentos, por meio de compra, controle acionário e associação de 

empresas dos Estados Partes. A ampliação da agenda econômica da integração contribuiu para incremento 

significativo dos investimentos diretos destinados pelos Estados Partes aos demais sócios do bloco.  

Conclusão:  

Esse trabalho é resultado de uma analise ampla do bloco econômico e tentou mostrar toda a abrangência e 

importância do bloco. O MERCOSUL é um dos principais blocos econômicos do mundo, com um comercio 

ativo entre os países e uma ferramenta importante nas muitas crises econômicas que seus países membros 

enfrentaram ao longo da história.  
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Introdução:  

O dióxido de nitrogênio é geralmente estudado a partir de sua relação direta com o tráfego dos automóveis, 

pois este é o seu principal emissor (HEWITT, 1991), ao observar que somente no ano de 2009 registrou-se 

um aumento de 45% da frota de carros na região Nordeste do Brasil (DENATRAN, 2009) e tendo em vista 

os problemas cardíacos e pulmonares ocasionados pelas altas concentrações de NO2 (AHRENS, 2009), 

torna-se necessário um trabalho sobre a concentração de NO2 ao decorrer dos anos para buscar informações 

a respeito. Com uma serie de 10 anos de dados a partir do ano de 2006, tem-se como objetivo verificar um 

possível aumento ou diminuição e observar as áreas com maior concentração.  

Metodologia:  

Para realizar este estudo foram feitas grades de 1° x 1° sobre o nordeste, sendo então geradas 156 

coordenadas. Estas foram utilizadas para a obtenção dos dados de dióxido de nitrogênio na plataforma 

Giovanni (http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/), mantida pela NASA, os dados coletados no período 

de 2006 a 2015 são oriundos do sensor OMI (Ozone Monitoring Instrument) a bordo do satélite AURA. A 

área de estudo é a região Nordeste do Brasil, localizada aproximadamente no quadrilátero delimitado pelas 

latitudes de 1° e 18° S e longitudes de 33° e 48° W (Figura 1) com uma área de 1.554.291,607 km²; possui 

uma população de aproximadamente 56.186.190 habitantes (IBGE,2010). Para a obtenção do gráfico 

espacial foi utilizado o software R, com o principal intuito de simplificar o trabalho com as grandes séries de 

dados obtidas através da plataforma Giovanni. Os dados foram convertidos para medias mensais e anuais. 

Criou-se um script em R com a função de plotar as médias encontradas sobre a área de estudo. Os gráficos 

possuem uma escala de 1,75E+15 1/cm2 até 5,0E+15 1/cm2 e cada quadrante possui uma resolução de 1°x 

1°.  

Resultado:  

Na figura 2 a seguir são apresentadas as médias anuais da concentração de NO2 para os anos 2011 e 2012, 

pois foram os anos que demonstraram os resultados mais expressivos. Podemos observar que o pico máximo 

ocorre no ano de 2012 e se localiza no estado da Bahia próximo ao Riachão do Utinga e possui um valor de 

3,81E+15 1/cm2 já o pico mínimo encontrado no ano de 2011 é no estado do Maranhão em São Luís e 

possui um valor de 1,95E+15 1/cm2. De acordo com a tabela 1 não se observou nenhum constante aumento 

ou diminuição da concentração de dióxido de nitrogênio, tampouco algum padrão ao longo do tempo, 

apenas observamos que o ano com menor concentração média foi 2011 com um valor de 2,39E+15 1/cm2, e 

o maior foi 2012 com um valor de 2,75E+15 1/cm2. 

Conclusão:  

Ao observar todos os resultados obtidos com esse estudo, podemos observar que não existe um 

aumento/diminuição contínuo da concentração e sim uma variação ao longo dos anos tendo como o ano de 

maior concentração 2012 com uma média de 2,75E+15 1/cm2 e o de menor em 2011 com o valor de 

2,39E+15 1/cm2. Já os locais com máxima e mínima concentração respectivamente foram Riachão do 

Utinga (Bahia) com o valor de 3,81E+15 1/cm2 e São Luís (Maranhão) e com um valor de 1,95E+15 1/cm2. 
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Introdução:  

Segundo dados do IBGE o número de pessoas acima de 65 anos hoje é de 19,2 milhões, estima-se que até 

2060 essa mesma população chegará a 58,2 milhões, ou seja, de 9,2% aumentará para 25,5% de indivíduos 

idosos, que consequentemente terão necessidades relacionadas a saúde. (3) A fragilidade tem uma 

prevalência de 7 a 32% em indivíduos que estão passando pelo processo de envelhecimento, sendo mais 

frequente em mulheres e o fenótipo, entre outras características, está relacionado a baixas reservas 

fisiológicas e a maior vulnerabilidade a desfechos adversos(2). Sabe-se que a síndrome da fragilidade é 

resultante do declínio homeostático de múltiplos sistemas, e como o cérebro, o sistema endócrino, 

imunológico e músculo esquelético estão inter-relacionados e são estudados no desenvolvimento desta 

síndrome, questiona-se então a correlação da fragilidade física com o declínio cognitivo (1). Este estudo 

objetivou analisar a relação entre síndrome da fragilidade e déficit cognitivo em indivíduos idosos.  

Metodologia:  

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica em sua elaboração foram utilizados artigos 

científicos pesquisados nas bases de dados Pedro, Pubmed, Scielo, Lilacs,Lancet e Bireme nos idiomas 

inglês, espanhol e português, a partir do ano de 2000 até 2018. A consulta foi realizada no período de maio à 

agosto de 2018. 

Resultado:  

Foram identificados 53 artigos, destes foram excluídos 39 que não se enquadraram aos critérios de inclusão, 

portanto, foi obtida uma amostra de 14 artigos que correlacionaram a síndrome da fragilidade ao déficit 

cognitivo. Os estudos correlacionam o compartilhamento de mecanismos de ação, onde tanto a síndrome da 

fragilidade quanto o déficit cognitivo envolvem reações inflamatórias e desregulação neuroendócrina em sua 

fisiopatologia, também é apontado nas pesquisas que quanto maior a pontuação no instrumento de rastreio 

da fragilidade Edmonton Frail Scale (EFS), menor é a pontuação no MEEM (MINI MENTAL) o que sugere 

essa correlação entre essas morbidades.(4) 

Conclusão:  

Os estudos concluíram que a síndrome da fragilidade e o déficit cognitivo apresentam correlação por 

compartilharem os mesmos mecanismos de ação, pois durante o declínio dos sistemas fisiológicos no 

processo de envelhecimento o cérebro tem uma diminuição dos neurônios piramidais do hipocampo, sendo 

este identificado como um mediador importante no déficit cognitivo. Na síndrome da fragilidade ocorre 

declínio exacerbado da homeostase dos sistemas, portanto um declínio aumentado de neurônios piramidais, 

justificando a correlação dessas patologias no idoso. 
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Introdução:  

O presente estudo tem como base a Psicologia Analítica e abordou as possibilidades arquetípicas de 

identidade do Feminino, baseado nas Deusas Gregas: Atena, Afrodite, Perséfone, Ártemis, Deméter e Hera. 

A leitura arquetípica das deusas gregas representa possibilidades e padrões referentes a identidade feminina, 

para além das atuais imposições socioculturais impostas à mulher. As possibilidades aceitas na consciência 

se manifestam na persona, enquanto que as características negadas, não aceitas na consciência, se 

manifestam na sombra. O seguinte estudo teve como objetivo compreender a identidade de atrizes 

profissionais, a partir da leitura arquetípica das Deusas Gregas. 

Metodologia:  

A pesquisa utilizou-se de uma abordagem qualitativa a partir do estudo de caso. A amostra foi composta por 

quatro atrizes, com idades entre 18 e 35 anos. Os instrumentos adotados foram: entrevista semiestruturada; 

escala de auto-avaliação relativa às deusas gregas desenvolvida por Woolger e Woolger (1989) e teste 

psicológico Quati. Para analisar os instrumentos, foi utilizada análise de conteúdo. (BARDIN, 2009)  

Resultado:  

Foi possível reconhecer dados em comum nos entrevistados (E1, E2, E3 e E4). Essas ocorrências 

apareceram tanto nos resultados do teste QUATI, como nos resultados da escala de auto-avaliação e da 

entrevista semiestruturada. De acordo com o teste Quati, três entrevistadas (E1, E3 e E4) apresentaram 

atitude extrovertida. Na escala de auto-avaliação das deusas gregas, encontrou-se Afrodite como arquétipo 

predominante em três entrevistadas (E1, E3 e E4). Esse resultado pode ser compreendido considerando que 

Bolen (1990) descreve Afrodite como arquétipo ligado à extroversão, emotividade, intensidade das 

emoções, impulsividade e à apreciação da beleza, características estas destacadas como importantes para 

atrizes.  

Conclusão:  

Foi possível constatar que o padrão predominante das entrevistadas referiu-se à atitude extrovertida. O 

arquétipo predominante referiu-se à Afrodite. Bolen (1990) relata que Afrodite é considerada como deusa 

das artes viscerais, como o teatro. Esse dado demonstra indivíduos adaptados ao seu contexto profissional, 

considerando que a amostra escolhida foi de profissionais da area das Artes Cênicas. Por tratar-se de estudo 

de caso, é válido ressaltar também que, embora ocorram similaridades nos resultados, cada um dos casos 

estudados possui suas singularidades e, embora possam ser relacionados, referem-se a indivíduos que 

possuem vivências, complexos e relações com os arquétipos de forma única. 
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Introdução:  

O presente estudo utilizou-se da Psicologia Analítica a partir de uma leitura arquetípica dos deuses gregos, 

identificando características e potencialidades arquetípicas do Masculino, relacionando as identidades 

masculinas (Persona e Sombra) de quatro indivíduos. Entende-se por Persona a identificação do indivíduo 

com determinadas características pré-estabelecidas como um padrão de ser, assumindo, dessa forma, um 

papel a desempenhar na sociedade. Em contrapartida, a Sombra refere-se ao segmento que o indivíduo nega 

características como sendo suas, opondo-se a elas e não as aceitando como parte de sua identidade. 

Compreendendo que os indivíduos podem tanto se identificar quanto se opor aos padrões arquetípicos, 

foram utilizados no presente estudo oito dos principais deuses gregos: Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, 

Hermes, Hefesto, Ares e Dionísio. 

Metodologia:  

Para atingir os objetivos da pesquisa, utilizou-se de uma abordagem qualitativa a partir do estudo de caso. A 

amostra foi composta por quatro pessoas do gênero masculino, que possuem experiência profissional na area 

de Artes Cênicas, de 18 a 30 anos e que moram em um município do Vale do Paraíba Paulista. Como 

instrumentos foram utilizados o Teste Quati, escala de Auto Avaliação de Woolger e Woolger (1989) 

adaptada pelo autor para se adequar aos perfis dos deuses gregos e entrevista semiestruturada. Para análise 

dos dados, utilizou-se Analise de Conteúdo (BARDIN, 2009). 

Resultado:  

Pode-se constatar que quando comparados os dados dos entrevistados (E1, E2, E3 e E4) houve similaridades 

em alguns dos resultados. Em relação aos Tipos Psicológicos, a Atitude Extrovertida e a função Sentimento 

representou três dos participantes. Em relação a escala de Auto Avaliação, o perfil do deus Dionísio, o deus 

do teatro, apareceu entre os três deuses de maior pontuação. Bolen (2002) descreve como características do 

perfil arquetípico de Dionísio: a flexibilidade, a intensidade, a teatralidade e a emotividade. Além de 

apresentar o perfil do deus Zeus com menor pontuação. 

Conclusão:  

Foi possível constatar que embora o perfil do deus grego Zeus represente o padrão social patriarcal de 

masculino, o mesmo não encontra-se reconhecido como influência na identidade masculina da amostra, que 

buscou a partir do padrão de outros deuses, principalmente do deus Dionísio, as referências para a 

construção da identidade masculina. A identificação com o arquétipo de Dionísio possibilitou a amostra o 

desenvolvimento de características adaptativas importantes quanto aos papéis assumidos em suas vidas 

pessoais, por meio dos relatos que indicam benefícios em suas relações interpessoais, mas também em 

relação as características e aos papéis necessários para o exercício profissional. 
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Introdução:  

Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido a partir da Constituição Federal de 1988 e regulamentado 

pelas Leis 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90, com a finalidade alterar a situação de desigualdade 

na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Essas 

leis dispõem sobre o gerenciamento e à descentralização político-administrativa sendo feita de forma 

integrada entre a União, Estados e municípios; enfatizando a municipalização dos serviços e das ações de 

saúde, com redistribuição do poder, competência e recursos aos municípios, e definindo o plano municipal 

de saúde como a base das atividades e da programação de cada nível de direção do SUS.  

Metodologia:  

Estudo descritivo realizado a partir da experiência vivenciada por acadêmicos do sexto ano do curso de 

medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) durante o internato no estágio da disciplina de Saúde 

Coletiva. O estágio foi realizado no Ambulatório Municipal de Infectologia (AMI) em Taubaté/SP, no 

período de vinte e nove de janeiro á vinte de fevereiro de 2018. Durante a vivência no serviço de saúde 

foram observadas as funções exercidas pelos profissionais de saúde no que refere-se a gestão político-

administrativa do serviço que colabore com o princípio organizacional de descentralização do SUS. Os 

profissionais envolvidos durante os atendimentos foram: médicos infectologista e ginecologista, 

enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, dentista, assistente social, profissional de 

educação física dentre outros incluídos no ambiente da unidade de saúde.  

Resultado:  

Durante o período do estágio os acadêmicos participaram ativamente das consultas, com auxilio do médico 

do serviço, realizando exames físicos e aconselhamentos a respeito da doença, das complicações e de 

medidas preventivas para melhorar da qualidade de vida. Durante as consultas percebeu-se a grande 

demanda pelo serviço e a necessidade diferenciada da população assistida pelo AMI, dos quais muitos se 

encontravam em situação de maior vulnerabilidade, explicando o investimento do município em um serviço 

especializado em doenças infecciosas. Outros pontos observados durante o estágio foram às inúmeras 

documentações necessárias para a vigilância epidemiológica como, por exemplo, para notificações e 

controle das doenças ali tratadas e para dispensação dos medicamentos.  

Conclusão:  

Concluímos através da experiência vivenciada que a Descentralização é um princípio organizacional do SUS 

passível de ser vivenciado no serviço de saúde Ambulatório de Moléstias Infectologia (AMI) de Taubaté. É 

possível perceber a centralização nesse ambulatório de todo o diagnóstico e tratamento de doenças 

infectocontagiosas do município, refletindo uma profunda responsabilidade do município na implementação 

das ações de saúde voltadas para aos usuários do SUS de acordo com as necessidades dos cidadãos, 

demonstrando que as alocações dos recursos ofertados a nível estadual e federal estão sendo bem 

gerenciados pelo município. 
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Introdução:  

Segundo o Ministério da Saúde (2001) o termo LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) “se refere aos distúrbios ou doenças do sistema 

musculoesquelético, principalmente de pescoço e membros superiores, relacionados, comprovadamente ou 

não, ao trabalho”. As doenças ocupacionais e os distúrbios osteomusculares são um problema de saúde 

pública. Esse problema atinge não somente os profissionais já graduados, mas também aqueles que estão em 

fase de formação, como os estudantes universitários. Sendo assim, o presente estudo correlacionou sintomas 

de ansiedade com sintomas musculoesqueléticos apresentados por estudantes do último ano de um curso da 

área da saúde. 

Metodologia:  

É um estudo transversal e observacional. Os dados foram coletados com os alunos do último ano do curso de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté. Para isso foram os aplicados o questionário Nórdico, o Inventário 

de Ansiedade de Beck (BAI) e um questionário sócio demográfico. O primeiro é utilizado para realizar o 

registro dos sintomas musculoesqueléticos onde consta de uma avaliação da localização dos sintomas de 

dor, formigamento e dormência em nove regiões anatômicas que se manifestaram nos últimos 12 meses e 7 

dias anteriores a sua aplicação. Já o segundo questionário é composto por 21 itens que tem por objetivo 

medir a gravidade dos sintomas de ansiedade sendo classificados com score final variando de 0-10 mínimo, 

11-19 leve, 20-30 moderado, 31-63 grave. Por fim, o terceiro questionário, elaborado pelas pesquisadoras, 

consta com três questões abertas para identificar idade, altura e peso e seis questões diretas de múltipla 

escolha abordando os itens pré-estabelecidos nos critérios de inclusão e exclusão propostos. 

Resultado:  

A amostra do estudo consta de 65 sujeitos que participaram de forma voluntária sendo 57 do sexo feminino 

e 8 do sexo masculino. As regiões anatômicas que apresentaram maior prevalência de sintomas 

musculoesqueléticos nos últimos doze meses e nos últimos sete dias foram semelhantes sendo elas a coluna 

lombar (69%), pescoço (51%) e ombros (49%), respectivamente (Figura 1) de acordo com o questionário 

Nórdico. Os sintomas de ansiedade mais prevalentes foram insegurança (87,6%), nervoso (80%) e sensações 

de calor (72,3%). A correlação entre o número de locais acometidos pelos sintomas musculoesqueléticos e o 

sintoma de ansiedade foi fraca nos últimos 7 dias (r=0,27) e pequena nos últimos 12 meses (r=0,24).  

Conclusão:  

Pode-se concluir que não houve correlação significativa entre os sintomas musculoesqueléticos e a 

ansiedade, mas a prevalência dos mesmos entre os estudantes de Fisioterapia é alta. 
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Introdução:  

Atualmente a população idosa vem crescendo no Brasil e em especial no Estado de São Paulo, com isso há o 

aumento das doenças crônicas como a Hipertensão e a Diabetes que apresentam alta frequência entre os 

idosos, de tal modo que o tabagismo, a inatividade fi?sica e má alimentac?a?o se tornam os grandes vilões 

que propiciam o surgimento destas morbidades, uma vez que, são comportamentos inadequados que 

associado com o envelhecimento fisiológico pode causar incapacidade funcional e gastos públicos. Visto 

que são comportamentos de vida que com a intervenção da atenção básica precocemente poderiam ser 

evitados. Diante do exposto, se torna relevante descrever os indicadores comportamentais dos idosos do 

Estado de São Paulo. 

Metodologia:  

Estudo descritivo de dados secundários do Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas 

do idoso (SISAP). As variáveis foram os indicadores comportamentais dos idosos, que são fatores 

relacionados à comportamentos, atitudes e práticas que podem influenciar a ocorrência de doenças e agravos 

nos idosos. Encontra-se no SISAP disponível quatro indicadores; obesidade, ex-fumantes, idosos 

fisicamente inativos e fumantes do ano de 2013. Por se tratar de uma pesquisa de dados secundários 

dispensou a submissão do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Foi realizada uma análise descritiva dos 

dados pelo programa estatístico Stata 11,0. 

Resultado:  

Todos os quatro indicadores do Estado de São Paulo se mostraram superiores a média proporcional do 

Brasil. Muito provavelmente pela melhor detecção e monitoramento dos dados em relação aos demais 

Estados do país, bem como uma atenção básica mais estruturada. A proporção de idosos obesos em São 

Paulo era de 27,7%, ex fumantes (30,3%), fumantes (10,4%) e idosos fisicamente inativos (8,2%), dados que 

justificam a prevalência de idosos com alguma doença crônica não transmissível entre os idosos do Estado 

(77,2%).De maneira geral o Estado de São Paulo possui indicadores comportamentais indicando uma má 

qualidade de estilo de vida dos idosos, o que pode ocasionar diversas morbidades. 

Conclusão:  

Os indicadores que os idosos do Estado de São Paulo apresentaram um comportamento de saúde ruim em 

relação aos indicadores analisados, o que acarreta diretamente em um envelhecimento não saudável, com 

uma má qualidade de vida e que intensifica a presença de diversas doenças crônicas. 

Referências:  
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Introdução:  

O projeto preliminar consiste em provar através de cálculos e números quais serão as reais dimensões da 

aeronave e qual delas trará o melhor resultado para a equipe AeroTau Aerodesign na competição SAE 

BRASIL AERODESIGN 2018, podendo validar ou invalidar as características definidas durante a fase 

conceitual. Esta é a fase onde ocorre a maior ocorrência de iterações feitas em cálculos para que se chegue 

em um dimensionamento próximo do ideal esperado, porém, a mesma poderá sofrer alterações durante o 

projeto detalhado com o aprofundamento das análises. Neste trabalho será realizado o estudo de downwash 

para cinco aeronaves desenvolvidas pela equipe, a fim de prever qual delas poderia obter melhor resultados 

para a área de estabilidade e controle. 

Metodologia:  

Para o início dos estudos preliminares, devido à restrição do regulamento e da limitação entre a envergadura 

da asa e o comprimento da aeronave, surgiu-se um grande desafio ao projeto de estabilidade e controle 

devido as restrições que surgiriam com tamanho do “lht” e consecutivamente a atender os requisitos 

mínimos de volume de cauda. Para se obter uma relação otimizada de qual aeronave proporcionaria uma 

melhor carga paga, a equipe criou um “MDO” que testou variadas configurações com alongamentos de asa 

de 5, 5,5 e 6 que começavam em um “lht” equivalente a 1 metro com relação a restrição máxima de "CG" a 

35% da "cma" da asa e o variava de 10 em 10 centímetros até atingir o valor mínimo de 0,5 metros de 

distância, de forma com que a área das empenagens atendessem o valor mínimo de volume de cauda 

horizontal de 0,330 e vertical de 0,025. Das 18 aeronaves geradas pela planilha, selecionou-se as 5 que 

apresentavam o maior “MTOW” e começou-se a realizar os estudos preliminares de estabilidade e controle 

das mesmas. Para as análises de estabilidade, inicialmente foi colocada as empenagens horizontais a uma 

altura de 5 centímetros com ralação ao “cma” da asa e as empenagens verticais com o cma 10 centímetros a 

frente da empenagem horizontal. Para a estabilidade longitudinal desconsiderou-se a influência do motor e 

da fuselagem. 

Resultado:  

Verificou-se que as 5 aeronaves apresentavam relativos altos valores de downwash, ultrapassando o valor de 

0,55 definido como requisito pela equipe baseada no projeto da aeronave do ano anterior. Foram testadas as 

empenagens em alturas correspondentes a uma configuração “T” no limite de altura de seus estabilizadores 

verticais. Observou-se através dos gráficos que a aeronave A0001 não atendia os requisitos mesmo que a 

empenagem fosse alterada para configuração “T” e por esse mesmo motivo ela foi descartada. Também 

notou-se que era possível rebaixar a altura da empenagem horizontal das aeronaves restantes, portanto foi 

verificado qual seriam as novas alturas e se existiria a possibilidade de projeta-las na configuração 

convencional. Fez-se um esboço das aeronaves e a única que apresentava condições de ser construída em 

configuração convencional seria a aeronave A0014 por apresentar um ângulo aceitável do “boom”, 

respeitando os requisitos de estruturas. 

Conclusão:  

Segundo as análises realizadas, notou-se que seria possível aprovar as aeronaves A0002, A0007, A0013 e 

A0014. Porém, diante dos problemas observados, escolheu-se a aeronave A0014, já que apresentou menor 

influência downwash e a possibilidade de ter a configuração convencional das empenagens. A escolha dessa 

aeronave também permitiu uma maior possibilidade de otimização, já que seria possível reduzir a área da 

empenagem horizontal de forma que a equipe consiga reduzir o peso vazio além de obter uma redução do 

arrasto, o que melhoraria desempenho da aeronave como um todo. 
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Introdução:  

A gestação faz parte do ciclo vital feminino, representa um conjunto de fenômenos fisiológicos que resultam na 

criação de um novo ser. Um processo natural, no qual as intervenções adotadas devem ser as mínimas 

necessárias (Goer, Romano, & Sakala, 2012; Wolff & Waldow, 2008). Toda estrutura de assistência no parto 

humanizado, esta voltada a tornar aquela experiência positiva para todos os envolvidos: a mulher, o bebê e a 

família. Respeitando as diferenças culturais e crenças, proporcionando assistência e atenção individualizadas e 

sempre que possível atendendo às expectativas daquele momento (ANS, 2008; Diniz, 2005). Este estudo 

fortalece essa discussão segundo a perspectiva das mulheres e de sua experiência dentro de um modelo de parto 

humanizado. Questões como estas levaram a autora à elaborar este estudo, visando conhecer com maior 

profundidade o impacto emocional e relacional para a mulher a partir do modelo de parto humanizado.  

Metodologia:  

Para a realização deste trabalho foi utilizado como método de investigação o estudo de caso, que consiste em um 

estudo detalhado, que busca um conhecimento profundo e exaustivo e desta maneira permite uma ampla visão do 

funcionamento daquilo que se pesquisa. A amostra por conveniência é composta de uma participante: a) que 

viveram a experiência de um parto normal humanizado, segundo o que é preconizado pelo humanizaSUS4 

(Andrade & Lima, 2014). b) ter passado pelo processo de parto há, pelo menos, 3 meses e, no máximo, 36 meses; 

c) primeira gestação; d) Não ter vivenciado situação de aborto; e) estar em uma relação conjugal estável, 

independente da orientação sexual e; f) bebê não ser prematuro. A coleta de dados será composta por três 

instrumentos. A Entrevista semiestruturada, que parte de questionamentos básicos, aportados em teorias 

pertinentes à pesquisa, que podem produzir hipóteses novas conforme as respostas dos entrevistados 

(TRIVIÑOS, 1987). O Desenho-Estória, um instrumento foi desenvolvido por Trinca (1992), tem a finalidade de 

investigar aspectos dinâmicos da personalidade, principalmente diante de um comprometimento emocional. E o 

Questionário Sociodemográfico que é composto de 25 questões, sendo a maior parte objetiva, no qual constam 

questões sobre dados pessoais, financeiros, ocupacionais, questões relacionadas ao período gestacional, ao parto, 

ao pós-parto e à saúde do bebê. Este projeto foi devidamente aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com 

seres humanos da Universidade Metodista de São Paulo sob os protocolos CAAE 39002514.1.0000.5508 

(Anexo7) de 03 de dezembro de 2014. Trata-se de uma pesquisa coordenada pela orientadora Prof.ª Miria 

Benicasa Gomes, que foi estendido para a Universidade de Taubaté. Os dados obtidos serão analisados de forma 

qualitativa. Triviños (1987) salienta que a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu real 

significado, tomando por base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto.  

Resultado:  

Este estudo espera fortalecer essa discussão segundo a perspectiva das mulheres e de sua experiência dentro de 

um modelo de parto humanizado, descrevendo a construção e relação dos conceitos de feminilidade e 

maternidade para mulheres que vivenciaram o parto vaginal humanizado, além de investigar como esse modelo 

de parto influencia nos aspectos emocionais. Pretende-se fornecer subsídios para a implantação de Políticas 

Públicas que incluam: a mulher e o bebê como protagonistas do trabalho de parto e parto aumentando o bem 

estar da dupla; respeito aos processos fisiológicos e realização de intervenções que promovam benefícios 

indicados por evidências científicas. 

Conclusão:  

O modelo de atendimento humanizado é um evento que tem a díade mãe-bebê como protagonistas em detrimento 

a equipe de saúde. A mulher e o bebê são os protagonistas, toda a estrutura de assistência deve estar voltada a 

tornar aquela experiência positiva a todos os envolvidos. A dinâmica desse modelo de assistência e as 

experiências vivenciadas pela mulher nesse momento influenciam amplamente na construção do conceito de 

maternidade e feminilidade.  
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Introdução:  

O município de Taubaté localiza-se na Região do Vale do Paraíba Paulista e atualmente integra a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Taubaté tem localização privilegiada pois fica entre as 

duas principais capitais da federação – São Paulo e Rio de Janeiro. Além da localização, tem uma 

importância histórica na região. O município é cortado por rodovias de relevância regional e nacional e os 

pedestres estão em segundo plano. No âmbito municipal, a Estrada do Barreiro recebe fluxo de sete bairros 

diferentes apenas nos primeiros dois quilômetros de extensão e se conecta a um dos principais bairros do 

município – o Bairro Independência. Portanto, o Bairro do Barreiro é um grande nó urbano nos âmbitos 

regional e municipal. 

Metodologia:  

Para alcançar os objetivos traçados, a metodologia adotada é a de estudos teóricos aliados a visitas técnicas e 

a elaboração de cartografias. Os estudos teóricos englobam definição de conceitos essenciais a compreensão 

da problemática e, consequentemente, de suas potencialidades; leituras de artigos (incluindo online); 

consultas a publicações sobre desenho urbano, mobilidade e cidadania; estudos de casos reconhecidamente 

bem-sucedidos no âmbito dos deslocamentos públicos e não-motorizados, e legislação vigente. As visitas 

técnicas são essenciais tanto na busca de modelos quanto na coleta de informações atuais da área de 

intervenção. A elaboração de cartografias no software QGis é a tradução dos estudos e análises que facilita a 

organização e compreensão das informações colhidas e soluções propostas. 

Resultado:  

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba tem importância nacional e, o município de Taubaté, por sua 

vez, tem relevância regional. O Bairro do Barreiro, antes área rural, tornou-se um nó urbano pois conecta-se 

com os principais acessos do município, entre eles, duas rodovias e um viaduto. Esse nó tem repercussões 

nas vidas dos cidadãos taubateanos – segrega os cidadãos, reduz a qualidade de vida, trava a mobilidade e 

dificulta o exercício da cidadania. O presente trabalho visa conceituar “mobilidade”, “formas de 

deslocamento urbano” e “cidadania” para a integração e aplicação desses conceitos nos primeiros dois 

quilômetros da Estrada do Barreiro, em Taubaté/SP. Os conceitos mencionados embasam a concepção de 

um projeto de readequação urbana, melhoria da qualidade do transporte público e implantação de ciclovias, 

visando impactar a sociedade – social, econômica e psicologicamente. 

Conclusão:  

As cidades devem fazer escolhas sobre como projetar o ambiente urbano – que levarão a vias que priorizam 

carros ou pedestres e bicicletas. O urbanismo sustentável foca em caminhar, em andar de bicicleta, no acesso 

ao transporte coletivo, em bairros compactos, no uso misto do solo, em parques e espaços públicos próximos 

e em vias projetadas para reduzir a velocidade dos carros – essa é a chave para construir cidades mais 

humanas. Cada cidade precisa criar as suas próprias soluções, adequadas ao contexto local, e medi-las para 

avaliar seu impacto buscando a melhoria contínua e a possibilidade de replicar modelos de sucesso. 

Referências:  
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Introdução:  

A família contemporânea tem se modificado significativamente nas últimas décadas, isso inclui 

transformações nos papeis de homens e mulheres, refletindo no aumento da produção sobre a paternidade na 

literatura atual. Entende-se como conjugalidade: a união de um casal heterossexual ou homossexual formado 

por uma relação amorosa; e parentalidade como: a transformação da díade em tríade, sendo esta a primeira 

grande mudança na vida do casal.  

Metodologia:  

Neste sentido, o presente estudo buscou compreender quais desafios ocorrem na vida do homem que 

encontra-se em fase de transição da conjugalidade para a parentalidade. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica integrativa nas bases de dados Scielo e BVS, sendo este o tipo de pesquisa mais indicada para a 

revisão de material já elaborado sobre um determinado tema, constituída, sobretudo por livros e artigos 

científicos. A amostra geral contemplou um total de 20 (vinte) artigos. De acordo com os critérios de 

inclusão estabelecidos foram selecionados 4 (quatro) artigos para a composição da amostra específica, 

produzidos no recorte temporal de 2008 à 2018. 

Resultado:  

No presente estudo os resultados alcançados apontaram para esforços de um superação do modelo 

hegemônico de paternidade apresentados pelos próprios pais.  

Conclusão:  

Evidenciou-se a necessidade de fortalecimento da paternidade pelos profissionais de saúde neste período de 

transição de papeis, possibilitando a reconstrução dos paradigmas socioculturais que envolvem a concepção 

de “ser pai”.  

Referências:  

CASTOLDI, L.; et. al. Envolvimento paterno da gestação ao primeiro ano de vida do bebê. Psicologia em 

Estudo, Maringá, v. 19, n. 2, p. 247-259, abr./jun. 2014. GABRIEL, M. R; DIAS, A. C. G. Percepções sobre 

a paternidade: descrevendo a si mesmo e o próprio pai como pai. Estudos de Psicologia, 16(3), setembro-

dezembro/2011, 253-261. GABRIEL, M. R. et al. Envolvimento paterno aos 24 meses de vida da criança. 

Psicologia: Teoria e Pesquisa. Vol. 33, pp. 1-10. GONÇALVES, T. R. et. al. Experiência da paternidade aos 

três meses do bebê. Psicologia: Refl exão e Crítica, 26(3), 599-608.  
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Introdução:  

Estudos mostram que nos últimos anos a cultura organizacional e o estilo de liderança vêm tornando-se cada vez 

mais objeto de estudo dentro das organizações, uma vez que estes exercem grande influência no ambiente 

organizacional, agregando valores e interferindo inclusive nas ações estratégicas e tomadas de decisões por parte 

dos líderes. A cultura organizacional, segundo Chiavienato (2004) é constituída por seus valores morais e éticos, 

crenças, princípios, regimentos previamente definidos, políticas internas e externas, sistemas e clima 

organizacional. Todas essas “regras” devem ser acatadas por todos os membros de uma organização que devem 

seguir e adotar como premissas e diretrizes para guiar seu trabalho.A era moderna vem impondo às organizações 

grandes desafios. Vários processos de inovações estão surgindo e exigindo dos líderes melhor posicionamento e 

maior disponibilidade para as transformações, com mais abertura para ações estratégicas que sejam capazes de 

modificar e proporcionar melhor ambiente organizacional.  

Metodologia:  

O objetivo desta pesquisa é investigar e identificar questões levantadas, o método escolhido qualitativo, usado 

para identificar por que ocorrem certos fenômenos de satisfação do funcionário, resultados positivos para a 

organização, fazer uma analise intensiva e baseada em varias fontes e evidencias. Creswell (2007), afirma que a 

pesquisa qualitativa significa que o pesquisador interpreta os dados pesquisados a partir de um cenário onde 

identifica temas e categorias e, finalmente, tira suas conclusões, mencionando lições aprendidas e oferecendo 

mais perguntas sobre o tema estudado. O estudo está sendo realizado no município de Taubaté, localizado na 

região do Vale do Paraíba do Estado de São Paulo. Os resultados apresentados refletirão dados de um 

determinado período e será analisado as principais contribuições teóricas existentes para auxiliar o 

desenvolvimento da pesquisa, Gil (1991), explica que pesquisa bibliográfica deve ser elaborado a partir de 

material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos e periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na internet.  

Resultado:  

O objetivo deste estudo está pautado na verificação se a cultura organizacional contribui ou dificulta a liderança e 

gestão de pessoas em uma organização, conhecendo os principais estilos de liderança e seus resultados. Desta 

forma, analisar e descrever o papel do líder na disseminação da cultura organizacional identificando os perfis de 

líderes atuantes no mercado, refletindo sobre a importância dele dentro da organização. Nesta pesquisa será 

apresentada uma abordagem referente à importância da cultura organizacional e os estilos de liderança em uma 

organização para agregar valor e sucesso ao negócio. A organização das equipes deve valorizar seus membros 

para que se sintam parte do grupo e assim buscar um crescimento pessoal e, consequentemente, da organização 

em que se encontra inserido. O clima de trabalho deve ser extremamente orientado pelos líderes para a produção 

e na realização de tarefas, utilizando procedimentos, métodos formalizados e políticas bem apresentadas para a 

execução do trabalho. 

Conclusão:  

Ao longo do trabalho, de modo geral, as organizações encontrava-se inseridas em ambientes que passam por 

muitas mudanças pela influencia dos líderes dentro da cultura organizacional que movimenta este espaço. 

Organizações com uma forte cultura suscitam sentimentos positivos nas pessoas e consequentemente sucesso no 

processo de desenvolvimento da organização. A postura do líder é visível quando acessível e facilita o clima 

estruturado e fundamentado por trabalho em equipe e participação da maioria dos funcionários no processo de 

solução de problema e tomada de decisão, estando sempre envolvidos com as inovações e o desenvolvimento da 

organização.  

Referências:  

CRESWELL, J.W. Projeto de Pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed.,Porto Alegre:Artmed, 
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Introdução:  

A incontinência urinária é definida como manifestação de qualquer perda involuntária de urina e afeta, 

principalmente, mulheres na idade adulta, tendo sua prevalência aumentada com o passar da idade. 

Entretanto, atividades físicas de alta intensidade, como handebol, podem aumentar essa condição devido ao 

aumento da pressão abdominal exercida sobre os músculos do assoalho pélvico mesmo em jovens 

esportistas. Diante disso, foi proposto neste estudo estimar a prevalência de incontinência urinária entre 

jovens atletas de handebol feminino e não atletas do município de Taubaté. 

Metodologia:  

Foi realizado um estudo analítico transversal com mulheres jovens do time de handebol do município de 

Taubaté e uma escola local. Foram incluídas de 38 voluntárias, sendo 20 atletas de handebol e 18 estudantes 

não atletas. A incontinência urinária foi investigada por meio do International Consultation on Incontinence 

Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) que avalia a presença e as possíveis situações da perda involuntária 

de urina, além do o impacto da perda urinária no último mês (TAMANINI et al., 2004). O ICIQ-SF é 

composto por quatro itens: (1) frequência de IU; (2) volume; (3) impacto da IU na vida diária que foi 

classificado como “0” nenhum, “1 a 3” leve, “4 a 6” moderado, “7 a 9” grave, “10” muito grave; (4) 

sintomas urinários. Foi estimada a prevalência de incontinência urinária por intervalo de confiança de 95% e 

calculadas medidas de tendência central e de dispersão para as demais variáveis. Este estudo foi aprovado 

pelo CEP/UNITAU sob parecer 1.188.007 de 14/08/2015. 

Resultado:  

A média de idade foi de 16,4 (DP=1,0) anos nas atletas e de 17,3 (DP=0,5) anos nas não atletas, com 

amostra homogênea (p=0,0008). A prevalência de IU na população estudada foi de 52,6% (IC95% 35,9%-

69,2%), sendo 55% (IC95% 31%-78%) nas jovens atletas e de 50% (IC95% 24%-75%) nas jovens não 

atletas, não sendo iguais pelo teste de proporção (p=0,7579). Quanto aos sintomas urinários, a maioria das 

jovens relatou de 1 a 6 micções diárias (65,8%), e a urgência foi o sintoma mais prevalente tanto para as 

atletas quanto para as não atletas (80% e 94,4%, respectivamente), seguido pela incontinência por urgência 

(60% nas atletas e 44,4% nas não atletas). Em relação ao incomodo da perda urinária, 15% das atletas e 20% 

das jovens não atletas o relataram como “moderado” e 5% delas em ambos os grupos o relataram como um 

incomodo “muito grave”.  

Conclusão:  

A prevalência de incontinência urinária em mulheres jovens é alta, sendo mais frequente em atletas. A 

urgência urinária é um sintoma urinário comum entre elas, sendo proporcionalmente maior em jovens não 

atletas. Assim, torna-se relevante uma abordagem preventiva do problema pelos profissionais que trabalham 

com estas atletas e mulheres jovens. 

Referências:  
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Introdução:  

Com o envelhecimento ocorre declínio funcional de diversos órgãos e sistemas, acarretando no 

aparecimento de patologias que levam a diminuição da capacidade funcional e qualidade de vida. Uma das 

alterações marcantes nessa fase é a mudança no padrão do sono. Os ciclos que geralmente duram 90 minutos 

e se repetem por 5 a 6 vezes todas as noites, começam a se encurtar e diminuir a frequência, desencadeando 

assim problemas como insônia e sonolência diurna excessiva. Associado a isto, ocorre diminuição do tônus 

da musculatura, principalmente na região faríngea e o acúmulo de gordura na região abdominal, que embora 

sejam processos naturais no envelhecimento favorecem o aparecimento da apnéia obstrutiva do sono. Todos 

os fatores que interferem na fisiologia normal do sono contribuem para degradação de sua qualidade, 

ocasionando diminuição da qualidade de vida. Assim, o presente estudo teve por objetivo descrever a 

importância da qualidade do sono em idosos.  

Metodologia:  

Trata-se de uma revisão bibliográfica, cujos artigos foram pesquisados nas bases de dados Lilacs, Scielo e 

Bireme. Para isto, foi adotado como critério de inclusão estudos publicados nos idiomas português e inglês, 

disponibilizados na íntegra e realizados entre os anos de 1999 a 2018. As palavras-chave utilizadas foram: 

idosos, envelhecimento e apnéia obstrutiva do sono.  

Resultado:  

Segundo os achados da literatura, a alteração no padrão do sono em idosos, pode ocorrer pelo uso de 

diversos medicamentos, a ocorrência de eventos como noctúria, a falta de estímulos diurnos que podem 

favorecer a irregularidade do ciclo de vigília, resultando em dificuldade para manter atenção, redução na 

memória e concentração, além da diminuição do tempo de resposta, favorecendo assim decréscimos 

cognitivos ou aparecimento de demência. O sono de má qualidade pode ter como resultados uma menor 

sobrevida. Tendo duas vezes mais chances de desenvolverem doenças coronarianas, neoplasia e acidente 

vascular encefálico, outros problemas são dificuldade de socialização tanto familiar quanto social, 

aparecimento de dores, diminuição da autonomia nas atividades de vida diárias e aumento do uso de 

serviços de saúde.  

Conclusão:  

Diante disto, pode-se dizer que é de suma importância se atentar a qualidade do sono do idoso, pois isso 

implicará de forma direta em sua saude, tanto do ponto de vista físico como social e emocional, tendo assim 

prejuízo em sua qualidade de vida. 

Referências:  

Xavier JMV, Queiroz LFR. Alterações morfológicas e funcionais no processo de envelhecimento. Anais 
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Introdução:  

A Unidade de Terapia Intensiva – UTI aborda pacientes em estado grave, onde sua grande maioria pode ser 

submetido á ventilação mecânica, que apesar de seus inúmeros benefícios, muitas vezes restringe o paciente 

ao leito, gerando uma imobilização prolongada, alterando vários sistemas corporais, sendo os principais os 

sistemas cardiovasculares, respiratório e neuromuscular. Essas alterações vão implicar diretamente na 

gravidade do paciente e na maior duração do mesmo na UTI. O fisioterapeuta é essencial na equipe de 

tratamento, atuando de maneira precoce mobilizando o paciente para evitar complicações que a imobilização 

pode gerar e diminuir o tempo de internação. Portanto este estudo tem como objetivo pesquisar e comprovar 

os benéficos que a mobilização precoce pode trazer ao paciente grave internado na UTI.  

Metodologia:  

Trata-se de um estudo de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados da Scielo, Lilacs, Bireme e 

Pedro, serão considerados os artigos disponíveis na integra, compreendendo os anos de 2010 a 2018. Os 

descritores utilizados serão Imobilismo, UTI, Ventilação mecânica, fisioterapia e mobilização precoce, nas 

línguas portuguesa e inglesa. 

Resultado:  

O tratamento fisioterapeutico precocemente nos pacientes graves submetidos á internação na UTI, altera 

significativamente o prognóstico do paciente, evitando complicações, aumentado a força de Pimax, 

alterando valores de PA e SaO2, aumentando força muscular periférica, diminuindo o tempo de internação 

na UTI e o desmame da ventilação mecânica, aumentado tambem a funcionalidade pós-alta, isso através de 

um protocolo de exercícios passivos, ativo-assistido, ativo-livre, transferências de decúbito dorsal para 

sedestação e assim para ortostatismo, progredindo para deambulação, mobilização nas articulações, 

exercícios de flexoextensão em MMII e MMSS, associados a exercícios respiratórios.  

Conclusão:  

A atuação precoce do fisioterapeuta nos pacientes graves da UTI, traz uma melhora significativa nas 

condições clinicas deste paciente, assim evoluindo para um bom prognóstico. Assim concluiu-se que o 

fisioterapeuta apito a atender pacientes em UTI é de importante participação em uma equipe multidisciplinar 

na Unidade de Terapia Intensiva.  

Referências:  

1- Reis GR, Rossone APF, Santos TPG, Nevez RS. A importância da mobilização precoce na redução de 

custos e na melhoria da qualidade das unidades de terapia intensiva. Rev. Aten. Saúde. 2018;16(56):94-100. 

|| 2- Leal, ELS; Leal, MTO; Mazullo, JBR. Fisioterapia Motora em Pacientes Adultos Internados na Unidade 

de Terapia Intensiva: Revisão Sistemática. Rev. Saúde em Foco, Teresina. 2017;4(2):57-70. || 3 - Silva, VS; 

Pinto, JG; Martinez BP; Carmelier, FWR. Mobilização na Unidade de Terapia Intensiva: revisão 

sistemática. Fisioter Pesq. 2014;21(4):398-404.  
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Introdução:  

O cacau é um fruto nativo da Amazônia que se expandiu para a América Central e posteriormente para o 

Brasil (1679). Com o aumento do consumo de chocolate, após a criação de Henri Nestlé, em 1876, houve 

muitas tentativas de plantio para espalhar a produção. Em meados do século XIX, o cacau chega à África 

que por conta das práticas de trabalho e clima se torna novo líder na produção mundial do fruto. A primeira 

forma de trabalho que se tem conhecimento é a escravidão, na qual o escravo era visto como mercadoria e 

não qualificado como outro ser humano. Apesar do tempo decorrido e da evolução do direito trabalhista, vê 

se que o setor das grandes indústrias de chocolate acaba negligenciando práticas ilegais de trabalho em 

cacaueiros na Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões, quando compactua com a escravidão e o 

trabalho infantil. 

Metodologia:  

Neste artigo, a pesquisa se enquadra na tipologia exploratória. A metodologia teve embasamento em 

materiais bibliográficos, artigos constitucionais e documentação audiovisual. O raciocínio desenhado para a 

construção do trabalho partiu da origem do cacau, sua domesticação e a criação do chocolate como produto 

final. Diante desse processo, as regiões mais adaptadas ao clima e solo foram marcadas no mapa mundial 

(Figura 1), representando os principais países produtores. No entanto, a região com maior produtividade foi 

a costa oeste africana, fato que se dá, majoritariamente, pela utilização de mão de obra irregular. Buscou-se 

então o contexto histórico e o cenário social de cada um dos quatro principais países: Costa do Marfim, 

Gana, Nigéria e Camarões. Além disso, o teor dessas práticas foi trabalhado e apresentado através do estudo 

da emancipação das leis trabalhistas e dos direitos humanos.  

Resultado:  

Os resultados obtidos comprovaram ainda mais as práticas ilegais observadas e a postura de negligência 

dessas empresas produtoras de chocolate perante práticas que ferem os direitos humanos e trabalhistas. 

Crianças entre 11 e 16 anos são forçadas a trabalhar de 80 a 100 horas semanais, em prol da produção de 

chocolates para suprir a demanda de países como a Suíça, detacando-se como maior consumidor mundial, 

com 8,98kg per capita. 

Conclusão:  

Diante do exposto, apresenta-se ao consumidor o caminho percorrido e a história por trás de uma barra de 

chocolate. A omissão das empresas fabricantes e a falta de fiscalização em áreas de produção mais afastadas 

fomentam um sistema precário e irregular de trabalho. 
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Introdução:  

A prevalência de desnutrição em pacientes idosos hospitalizados é elevada. O índice de massa corporal 

(IMC) avalia de forma geral o estado nutricional, além disso, a circunferência de panturrilha (CP) é um 

parâmetro amplamente utilizado em idosos, que avalia a massa muscular indicando a perda de massa 

proteica somática. 

Metodologia:  

Estudo transversal com dados secundários, que avaliou pacientes idosos em um hospital no município de 

Taubaté, com idade superior a 65 anos, no período de fevereiro a novembro de 2017. Foram incluídos no 

estudo os pacientes cujas variáveis de interesse foram obtidas, como peso (kg), estatura (cm) – para cálculo 

do índice de massa corporal (IMC) – idade (anos), e medida da circunferência da panturrilha – CP (cm). 

Para identificação de desnutrição, foram considerados o ponto de corte do IMC, segundo Lipschitz, ou seja, 

abaixo de 22kg/m2 e de CP, abaixo de 31 cm, em ambos os sexos, de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde 

Resultado:  

Dentre os 1082 pacientes avaliados, foram selecionados para a amostra final 382 pacientes idosos, 54% do 

sexo feminino. A média de idade foi igual a 73 ± 7,95 anos. A média do IMC foi igual a 25,74 ± 5,62 kg/m2 

e da CP, 32,5 ± 4,54 cm. Verificou-se que 74,8% dos pacientes (n=286) foram diagnosticados com 

desnutrição, pelo IMC e/ou pela CP. Destes, verificou-se que 21,0% das mulheres encontravam-se em 

desnutrição pelo IMC e 29,4% pela CP. Já no sexo masculino 24,1% apresentavam-se desnutridos pelo IMC 

e 25,5% pela CP. 

Conclusão:  

Conclui-se que a prevalência de desnutrição, pelo IMC e/ou pela CP é igual a 74,8%. A CP apresentou 

maior percentual de desnutrição em relação ao IMC, sendo observado este desfecho para ambos os sexos.  
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Introdução:  

A sociedade contemporânea vive uma frenética busca por consumir cada vez mais sem se preocupar com o 

impacto ambiental. Diante disso, como evitar a degradação do meio ambiente? É necessário educar nossos 

alunos para termos esperança de um mundo melhor e digno de ser habitado, mostrando para eles que é 

possível fazer arte com produtos que não agridem o meio ambiente e que estão presentes no nosso dia a dia. 

Este trabalho teve como objetivo conscientizar os alunos sobre o problema ambiental e mostrar como a arte 

pode ser uma aliada na solução com materiais que são facilmente encontrados na natureza. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, teses e dissertações. 

Segundo Casarin (2012, p.46) com este tipo de pesquisa “é possível verificar o que já foi produzido em 

estudos anteriores a respeito do assunto”. O material analisado mostrou que a conscientização do problema 

em sala de aula contribui para a diminuição do impacto ambiental. 

Resultado:  

Os resultados demonstram que é possível trabalhar com essas questões em sala de aula de arte com a 

utilização de pigmentos naturais nas produções artísticas. Já existem muitos projetos escolares voltados para 

a educação ambiental e que estão dando certo. Outro resultado demonstrado na pesquisa foi que dentro da 

história da arte percebe-se que como consequência da utilização de materiais que agridem o meio ambiente 

ocorre também a diminuição da qualidade de vida do ser humano.  

Conclusão:  

Concluímos que os pigmentos naturais vem sendo utilizados desde a Pré-História e ainda existem pessoas 

que não conhecem a importância da sua utilização, além de mostrar desconhecerem o impacto que pode 

causar utilizando produtos tóxicos nas produções artísticas. Buscamos também mostrar histórias de projetos 

ambientais em Artes Visuais que utilizaram pigmentos naturais com os alunos e que deram certo a fim de 

motivar mais iniciativas como estas. 
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Introdução:  

A irrigação final tem como objetivo remover o magma dentinário formado durante a instrumentação do 

canal favorecendo sua limpeza e desinfecção e, assim, promovendo o aumento da permeabilidade dentinária, 

que será de extrema importância na difusão da medicação intracanal e no imbricamento do cimento 

obturador no momento da obturação do canal. Atualmente vários métodos tem sido propostos buscando 

potencializar o efeito da irrigação. O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar a irrigação convencional 

com a irrigação associada a agitação por meio de ultrassom - Irrigação Ultrassônica Passiva (IUP) e a 

agitação mecânica promovida pelos instrumentos: Easy Clean (EC), Plastic Endo (PE) e XP-Endo Finisher 

(XP) na penetração do irrigante em canais acessórios simulados.  

Metodologia:  

Foram utilizados 50 blocos de resina transparente contendo três canais acessórios em três terços e um canal 

principal (IM do Brasil, São Paulo, Brasil) divididos em cinco grupos de acordo com os métodos de 

irrigação: Irrigação Convencional (IC); Irrigação Ultrassônica Passiva (IUP); Agitação com Easy-Clean em 

movimento rotatório (EC), Agitação com Plastic Endo em movimento rotatório (PE) e Agitação com XP-

Endo Finisher (XP). O canal principal foi instrumentado com uma lima 15K (Dentsply Maillefer) para 

patência e lima R40 (Reciproc - VDW) realizando o preparo por terços e irrigação com 10ml de água 

destilada utilizando uma agulha de ponta fina 30-G NaviTip (Ultradent Products, South Jordan, USA). Após 

a instrumentação foi realizada a irrigação final com 6ml de azul de metileno a 1% (Farmax – Distribuidora 

Amaral Ltda, Minas Gerais, Brasil) agitado de acordo com os grupos por 20s, em três momentos, totalizando 

1min, exceto o grupo IC que recebeu apenas a irrigação sem agitação. A penetração do corante foi avaliada 

por meio de um estereomicroscópio Stemi 2000-C (ZEISS) e analisada estatisticamente pelo testes T de 

amostras pareadas (p<0,05) na análise intragrupo e T de amostras independentes (p<0,05) para a análise 

intergrupo.  

Resultado:  

O grupo de irrigação convencional (IC) apresentou uma penetração do corante maior no terço cervical sendo 

decrescente até o terço apical, entretanto sem diferença estatística entre os terços. Nos grupos PE, IUP e XP 

a penetração do corante foi crescente de cervical para apical, com diferença estatisticamente significante 

para o grupo PE e IUP entre terço cervical e apical e terço médio e apical e para o grupo XP entre o terço 

cervical e médio e cervical e apical. No grupo EC a penetração do corante foi uniforme nos terços cervical e 

médio e maior no terço apical, com diferença estatística entre os dois últimos. Na análise intergrupos 

observou-se maior penetração do corante com diferença estatisticamente significante entre o grupo EC e o 

grupo XP. No terço médio não houve diferença entre os grupos. No terço apical houve diferença significante 

entre o grupo IC e todos os demais grupos. 

Conclusão:  

Concluiu-se que a agitação mecânica promoveu uma maior penetração do irrigante no terço apical do 

sistema de canais radiculares, independe do método utilizado. 
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Introdução:  

O presente trabalho de Graduação tem como proposta, estabelecer um eixo condutor entre a interação que se dá 

entre a arquitetura e o indivíduo. O objetivo é entender a influência que a arquitetura tem nos comportamentos 

sociais e na relação homem-ambiente. Dessa forma, o intuito é propor um projeto de Paisagismo Hospitalar 

(Jardins Terapêuticos), com ênfase na Revitalização dos Espaços Livres do Hospital Universitário da Cidade de 

Taubaté, SP. Utilizando técnicas arquitetônicas e paisagísticas com a finalidade de auxiliar os pacientes em 

processos de tratamento de recuperação de doenças nos hospitais, em meio aos tempos da contemporaneidade.  

Metodologia:  

Neste capítulo será mostrado os aspectos sobre a metodologia de pesquisa adotada neste Trabalho de Graduação. 

A pesquisa mista aplicada desenvolvida com base na fundamentação teórica estudada, através da coleta e análise 

de dados. De acordo com SANTOS (1999,p.26), a pesquisa tem como caráter criar uma relação de aproximação 

com o tema estudado levando em consideração a análise do problema e as suas necessidades. Para endossamento 

do discurso foram obtidas informações através da Pesquisa Bibliográfica somadas às informações retiradas dos 

estudos de caso, sendo realizada em três etapas: 1) Revisão de literatura - Para maior conhecimento e guiar as 

soluções por meio de apontamentos concretos, foram lidos artigos de cunho científico sobre os "Healing 

Gardens", Composições cromáticas em Ambientes Hospitalares, Influência da luz e cor nos ambientes e 

Ergonomia. 2) Estudos de Casos - Para coleta de dados a fim de obter informações e ter uma visão mais 

destrinchada dos tópicos no contexto Edifício/Implantação. 3) Visitas técnicas - Realização de visitas técnicas 

durante os meses de Abril e Maio na área de Intervenção do Trabalho de Graduação, no caso o Hospital 

Universitário de Taubaté para identificar anomalias no local de estudo/intervenção e como essa estrutura de 

projeto pode oferecer pontos positivos para que possam ser implementados em diferentes alas do hospital. 4) 

Leitura de artigos científicos e demais fontes bibliográficas que sirvam de embasamento para mostrar que hoje é 

uma tendência no mercado global os Jardins Terapêuticos em estabelecimentos de saúde. 5) Coletar dados que 

sirvam de embasamento e fundamentação para o uso desses três eixos condutores (Jardins Terapêuticos, 

Composições cromáticas em ambientes hospitalares e Ergonomia) como forma de terapia de cura de pacientes. 6) 

Elaboração de uma análise com as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dos espaços exteriores.  

Resultado:  

A pesquisa visa principalmente o aprofundamento na área da Psicologia Ambiental e a compreensão da 

influência da arquitetura paisagística no ser humano, mediante tratamento físico ou psicológico. Com essa 

discussão serão estimulados alguns elementos relevantes no momento da construção e a possível implementação 

dessa idéia em centros de tratamentos e hospitais. A?idéia?de criação dessas áreas surgiu da observação de que a 

saúde física e mental é influenciada por aspectos do ambiente físico, como sua luz natural, espaço ou som.?Dessa 

forma a combinação de terapias farmacológicas, comportamentais e ambientais é eficaz para melhorar a saúde de 

pacientes. A implantação de espaços verdes em hospitais humaniza um ambiente geralmente associado à frieza, 

esterilidade, e até mesmo hostilidade em relação aos pacientes.?O contato direto com a natureza e amplos 

espaços verdes é capaz de ajudar na recuperação de doenças, reduzindo a pressão sanguínea e ativando enzimas 

do cérebro 

Conclusão:  

A proposta do trabalho entra dentro do conceito de Paisagismo Hospitalar, com ênfase na Revitalização dos 

Espaços Livres do Hospital Universitário de Taubaté, com a implementação de jardins terapêuticos. Ainda é 

novo esse tipo de recurso como ferramenta terapêutica no Brasil, porém seus resultados são significativos, como 

por exemplo uma pesquisa publicada em 1984, que mostrou que estar em um quarto de hospital com uma janela 

que tenha uma vista para uma área verde e bem arejada, traz melhoras significativas na recuperação de pacientes. 

O levantamento desses dados foi feito nos Estados Unidos, com 46 pacientes.  
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Introdução:  

O instituto amicus curiae (amigos da corte), é um instrumento que possibilita a manifestação de terceiros com 

pertinência temática e representatividade adequada, para que, mediante admissão do julgador ou relator, possam 

participar de forma parcial em conflitos de relevante repercussão social. O presente trabalho tem como objetivo 

apontar a representação do instituto à luz do Novo Código Processual Civil, analisando principalmente o poder 

de sustentação oral que pode ser lhe atribuído. A figura do amicus curiae, anteriormente, era denominada apenas 

como intervenção de terceiros, essa intervenção, se dava majoritariamente em ações de controle de 

constitucionalidade discutidas no Supremo Tribunal Federal, porém, a sua representação vem evoluindo, e após o 

Novo Código de Processo Civil, o instituto se expandiu, não se limitando apenas em ações envolvendo 

inconstitucionalidade. A importância do Estado democrático de direito justifica essa pesquisa, cujos resultados 

buscam uma melhor compreensão do auxílio judicial exercido pelo amicus curiae. 

Metodologia:  

O trabalho apresentado é resultado de uma pesquisa bibliográfica executada através de artigos do site Revista dos 

tribunais online e do livro Amicus Curiae no novo código de processo civil de Fernando Gabriel de Carvalho e 

Souza, editora lumen juris – RJ. O estudo específico, bem como, o interesse acerca do instituto amicus curiae, se 

iniciou no segundo semestre de 2017, quando na aula de Constitucional I, o mesmo fora mencionado no estudo 

do Controle de Constitucionalidade brasileiro. Após esse breve conhecimento sobre o assunto, a pesquisa 

adquiriu mais abrangência no primeiro semestre de 2018, quando juntamente com o professor de Direito 

Processual Civil I, orientador do presente trabalho, foram produzidas discussões e leituras de alguns artigos da 

revista dos tribunais relativos ao tema. Além dos artigos teóricos de especialistas na área, foi utilizado, como já 

mencionado, e como base em todas as etapas do desenvolvimento da pesquisa, o livro do Fernando Gabriel de 

Carvalho e Silva. Toda a pesquisa se atentou para um enfoque atual do instituto amicus curiae, buscando a sua 

recente menção e implantação no Novo Código de Processo Civil e a sustentação oral como atribuição. 

Resultado:  

Após a revogação do antigo Código de Processo Civil e o vigoramento do então novo código, o instituto amicus 

curiae passou a integrar o ordenamento com o dito nome em latim, não sendo chamado como intervenção de 

terceiros e sim como uma espécie da mesma. Anteriormente se tinha uma discussão muito profunda entre 

doutrinários e tribunais superiores sobre a legitimidade do amicus curiae se posicionar oralmente perante juízo, 

após muitos anos, ficou admitida de forma pacata essa atribuição perante o julgamento, porém, ficou a questão se 

essa atribuição ficaria a critério da corte ou era de fato um direito do amicus curiae, o que ainda é divergido, 

segundo o STF é um direito, segundo o STJ, uma escolha arbitraria da corte e, de acordo com o entendimento do 

legislador, no art.138 §2 do CPC, fica a critério do Juiz ou do relator definir todos os poderes do amicus curiae. 

Conclusão:  

Conclui-se que a recente implantação do amicus curiae no Novo Código de Processo Civil, bem como a sua 

atuação através de sustentações orais, é um passo muito importante para o enriquecimento da democracia, 

viabilizando uma maior participação de terceiros interessados em decisões de suma importância para a sociedade, 

fazendo valer o princípio do Estado democrático de direito. 
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Introdução:  

Os distúrbios de pigmentação na pele representam a terceira razão mais frequente de consultas 

dermatológicas no Brasil, causando impacto na auto-estima dos indivíduos. Dentre as alterações pigmentares 

(discromias), a hipercromia, que é caracterizada pela produção exacerbada de melanina, é a mais frequente, 

podendo estar associada ao processo de envelhecimento, alterações hormanais, processos inflamatórios, 

exposição solar, entre outros. Dentre as possibilidades de tratamentos estéticos existentes optou-se pela 

utilização de microdermoabrasão através do equipamento de peeling de diamante, que é indicado para 

tratamento de hiperpigmentação, rejuvenescimento e uniformização da pele e apresenta como vantagens o 

mínimo desconforto causado na cliente, a simplicidade e rapidez da técnica, a melhora imediata na textura e 

aspecto da pele e o fato de ser seguro para todos os fototipos. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar 

a eficácia da microdermoabrasão no tratamento de hipercromia, sem a utilização de ativos específicos. 

Metodologia:  

Inicialmente foi realizada a higienização da face com o sabonete facial seguido de esfoliante e tônico. Em 

seguida aplicou-se o peeling de diamante com o equipamento da HTM por 10 minutos, com ponteira de 100 

micras e pressão negativa de aproxidamente 100 mmHg em toda a face, especialmente em áreas com 

hipercromia evidente. A finalização foi realizada com uma máscara calmante que agiu durante 15 minutos, 

logo após e protetor solar. Foram realizadas cinco sessões seguindo este protocolo. 

Resultado:  

Observou-se após as cinco sessões uma melhora quanto à saúde geral da pele, com uma uniformização de 

textura e tonalidade. As manchas mais acentuadas apresentaram um clareamento e a cliente relatou estar 

satisfeita com melhora no brilho e textura da pele. 

Conclusão:  

Com base nos resultados obtidos conclui-se as cinco sessões foram suficientes para uma melhora do aspecto 

geral da pele, mas tendo em vista a complexidade dos mecanismos que a produção de melanina na pele e 

consequentemente o desenvolvimento de hipercromias, para que houvesse uma resultado mais efetivo 

seriam necessárias mais sessões e protocolos mais completos, envolvendo ativos despigmentantes que ajam 

em etapas diferentes da melanogênese. 
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A INEFICIÊNCIA DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA BRASILEIRA E OS REFLEXOS NAS 

EXPORTAÇÕES  
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Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS  

 

Introdução:  

No atual cenário econômico mundial é fácil notar o crescente grau de concorrência entre as economias além 

do maior nível de exigência do cliente externo, ocasionado principalmente pelo processo de globalização. 

Sendo assim é preciso que as empresas exportadoras procurem sempre se atentar a cada detalhe do processo 

de exportação, a fim de encontrar possibilidades de aumento na sua competitividade e conquista de um 

maior Market-share internacional. A logística tem sido um ponto chave para as empresas nesse quesito, 

sendo utilizado como um meio de redução de custos e consequente alavancagem da competitividade dos 

produtos internacionalmente. Com isso, a ineficiência de um sistema logístico pode acarretar em sérias 

implicações ao exportador e à economia do país. Nesse contexto, o trabalho visa apresentar as principais 

deficiências da infraestrutura logística brasileira nos modais de transporte mais utilizados, apontando os 

impactos nas exportações do país e, consequentemente, na competitividade do mesmo.  

Metodologia:  

Para o perfeito entendimento e clareza das informações, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de natureza 

exploratória, com base em material disponibilizado na internet e livros sobre os temas de logística nacional e 

internacional, modais de transporte, mercado externo e exportações brasileiras. Para apoiar a pesquisa, 

foram analisados dados de estudos realizados sobre o desempenho do país nas exportações e a atual situação 

da infraestrutura logística do Brasil.  

Resultado:  

Contar com uma infraestrutura forte e com capacidade de suprir as demandas se faz extremamente 

necessário quando se trata de comércio exterior. No Brasil o setor apresenta várias carências, deixando o 

país em desvantagem em relação às economias mais desenvolvidas. Alguns países desenvolvidos destinam 

cerca de 10% do seu PIB para investimentos na área quando, no Brasil, esse investimento não chega a 1%. O 

relatório bienal de logística de Junho de 2016 divulgado pelo Banco Mundial aponta o Brasil como ocupante 

do 55º lugar na lista de países com as melhores infraestruturas logísticas mundiais, 10 posições abaixo em 

relação ao relatório de 2012. O transporte rodoviário é congestionado e as estradas em estado precário. As 

ferrovias ainda são despadronizadas em várias partes do país o que impossibilita a interligação de vários 

pontos estratégicos. E além dos problemas individuais de cada modal, ainda se enfrenta hoje a dificuldade 

burocrática dos processos.  

Conclusão:  

Após análise das informações pode-se concluir que as economias que priorizam investimentos em 

infraestrutura logística são as que possuem maior participação no mercado global. O Brasil possui 

capacidade para desenvolver uma das melhores infraestruturas logísticas mundiais e ser um dos maiores 

exportadores, porém a negligência e deficiência do setor e a alta burocracia processual dificultam e elevam 

os custos da cadeia, impactando nos resultados externos da economia. Conclui-se também que se faz 

necessário viabilizar a modernização no sistema logístico nacional, por meio de iniciativas dos setores 

público e privado a fim de minimizar os gargalos existentes nas operações.  
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO AMBIENTE ESCOLAR: ADOLESCENTES ADMINISTRANDO O DINHEIRO 
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Introdução:  

Tendo em vista a proposta do Estágio Básico II, aprendemos a observar e a compreender o objeto da Psicologia 

referente à fase da adolescência, de forma a desenvolver o aprendizado prático de instrumentos e procedimentos 

teórico-técnicos discutidos pelas diversas disciplinas compõem o núcleo de formação com vistas à identificação, 

a conceituação e a análise diagnóstica inicial do fenômeno psicológico no contexto escolar. O objetivo deste 

trabalho foi desenvolver uma análise do Estágio Básico II, realizado no 6º semestre do curso de Psicologia a 

partir do relatório desse estágio. A adolescência, conforme indica Pratta e Santos (2007) se constitui como uma 

fase de transição do indivíduo, da infância para a idade adulta, evoluindo de um estado de intensa dependência 

para uma condição de autonomia pessoal e de uma condição de necessidade de controle externo para o 

autocontrole, sendo marcado por mudanças evolutivas rápidas e intensas nos sistemas biológicos, psicológicos e 

sociais. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa documental, utilizando o relatório final de estágio básico II, realizado por alunos da 

graduação da Psicologia da UNITAU. O relatório conteve a experiência de estágio que se baseou em observações 

no Colégio Vicentino Santa Luiza de Marillac, Taubaté - SP, e após 5 horas e 30 minutos de observação, sendo 

as cinco realizadas no período matutino. Após análise e discussão dos resultados das observações, aplicamos um 

formulário na instituição que estávamos analisando, mais precisamente, em cinco alunos do último ano do ensino 

fundamental do período matutino, sendo quatro do sexo feminino e um do sexo masculino. Em nossa última 

visita, realizamos uma entrevista semiestruturada com uma profissional da instituição no período vespertino. 

Baseando-se no relatório, para a análise dos relatos de observação e das transcrições das entrevistas, utilizaram-

se como ferramenta analítica o uso de questionamentos, conforme indica Strauss & Corbin (2008) como forma 

de gerar ideias. Tendo sido a primeira etapa realizada, segundo estes autores, o exercício de rotulação de 

conceitos que serviu para identificar os dados nas ideias e nos significados. A segunda etapa consistiu em 

reagrupar os conceitos entre as várias subcategorias e categorias que responderam questões sobre o fenômeno 

como: quando, onde, por que, quem, como e com que consequências. Na terceira e última etapa, foi integrado à 

evolução do pensamento que ocorreu por meio do conjunto cumulativo de resultados que foram registrados e que 

formou um todo explanatório. 

Resultado:  

Considerando as descrições do relatório quanto ao que foi observado, aos dados das entrevistas e a 

fundamentação teórica do ciclo vital da família (Cerveny e Berthoud, 2002), nós entendemos que o fenômeno 

psicológico foi caracterizado de seguinte forma: “Educação financeira no ambiente escolar: adolescentes 

administrando o dinheiro que recebem dos responsáveis”. Por meio da análise de dados (formulário, entrevista 

semiestruturada, observações), nós compreendemos que por conta do sistema capitalista em que estamos 

inseridos é de extrema importância uma educação financeira para os adolescentes, rompendo com o tabu que é 

falar sobre o dinheiro, gerando benefícios não só pessoais para cada indivíduo/família, como também para a 

sociedade. A adolescência é um período de muita desorganização para o indivíduo, pois se trata de um período de 

transição para a idade adulta, sendo assim, com a educação financeira sendo praticada a eles, os ajudaria muito 

no lidar com o próprio dinheiro no futuro. 

Conclusão:  

A partir da análise do relatório do estágio, foi possível concluir os objetivos do Estágio Básico II com sucesso, 

além da identificação e conceituação do fenômeno psicológico, como também ampliação e enriquecimento 

acadêmico para os alunos estagiários tanto na perspectiva acadêmica, considerando o processo de leitura, análise 

dos dados, aplicação dos instrumentos, e discussões teóricas, tanto na perspectiva individual, em vista do 

aprendizado sobre a fase da adolescência, que ocasionou um impacto na forma a qual víamos esse grupo em 

específico, como o aprendizado em relação à importância da educação financeira desde a infância e 

principalmente na adolescência. 
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Introdução:  

A Indústria Automotiva Mundial vem exigindo cada vez mais em seus processos altos níveis de 

produtividade, competitividade, e principalmente produtos de muita qualidade. Para garantir que seus 

fornecedores condicionem sempre seus serviços com muita qualidade, e atingindo seus requisitos, muitos 

fabricantes de veículos tomam como exigência a certificação da Norma ISO/TS 16949, que é a norma 

responsável por detalhar os requisitos do sistema da qualidade para concepção, desenvolvimento, produção, 

instalação e manutenção de produtos automotivos. A Norma IATF 16949:2016, baseada na ISO 9001, 

passou por algumas alterações, e todas organizações que são certificadas na ISO/TS 16949:2009 deverão 

redirecionar para a nova versão até 14 de setembro de 2018.  

Metodologia:  

A princípio foi analisado o que é uma norma e qual a importância da mesma no ramo automobilístico, já 

que, para que se compreenda uma nova Norma como a IATF 16949:2016 é fundamental que se entenda as 

normas anteriores a mesma, e por isso a necessidade do estudo da Norma ISSO e em específico a versão 

ISSO/TS 16949, pois a partir dela se originou a norma em estudo neste trabalho. Foi estudada 

detalhadamente a Norma IATF 16949:2016, e com base nas análises feitas, destacaram-se as principais 

características: Requisitos da montadora: é o que a IATF espera que as montadoras se adequem para 

conseguirem a certificação; Benefícios da utilização da norma; E as principais mudanças trazidas pela norma 

em relação a versão anterior que era a norma ISO/TS 16949:2009. Foram realizadas entrevistas com 

consultores da norma, que auxiliam as montadoras na interpretação da norma e com os gestores de algumas 

empresas que implementara a norma, com o objetivo de a partir dessas entrevistas conseguir compreender as 

dificuldades para a certificação da norma.  

Resultado:  

Com base em entrevistas com profissionais envolvidos com a IATF 16949:2016, conseguiu-se observar que 

houve uma grande dificuldade para regulamentação, já eu a norma foi criada com diversas mudanças e com 

particularidades que dificultaram as empresas de alcançar a certificação desta Norma.  

Conclusão:  

Neste trabalho foram apresentadas as normas de sistema de gestão da qualidade presentes na Industria 

automotiva. O principal objetivo deste trabalho foi analisar os requisitos específicos da IATF 16949:2016 

fazendo uma comparação com as exigências feitas de acordo com os requisitos específicos das montadoras, 

e demonstrar as principais alterações que ocorreram na norma baseada na ISO 9001, onde todas as 

organizações que são certificadas na ISO/TS 16949:2009 deverão redirecionar para a nova versão até 14 de 

setembro de 2018. 
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Introdução:  

Desde a Revolução Industrial, as salas de escritório, as quais eram destinadas para aqueles que compunham 

o departamento administrativo das empresas, passaram a ser os principais espaços de trabalho do 

profissional. Com a verticalidade, os espaços corporativos passaram a se reproduzir em cópias espalhadas 

em edifícios, sem se preocupar com o espaço adequado ou com a ergonomia necessária. Os motivos para a 

criação deste projeto são numerosos, dispondo primeiramente da importância das decisões arquitetônicas 

nos ambientes e a compreensão destes para a elaboração do projeto, posteriormente traz o objetivo de 

projetar um espaço estimulante e favorável, que atenda às necessidades do público alvo. Porém junto a isso 

compreende-se a falta de acesso dos profissionais a um espaço de trabalho adequado devido aos custos. 

Logo conclui-se com a junção do conceito de espaços de trabalhos colaborativos e projetos de espaços 

adequados como resolução dos problemas. 

Metodologia:  

O trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória sobre as tipologias de ambientes de 

trabalho, para a realização do desenvolvimento de um projeto de edifício de escritórios colaborativos que 

atenda todas as necessidades que um espaço de trabalho necessita. A princípio foi feita uma pesquisa 

bibliográfica sobre os documentos existentes referentes a história e evolução dos espaços de escritório, para 

tomar conhecimento dos layouts e conceitos utilizados desde o surgimento desses espaços. Após esta 

análise, realizou-se uma pesquisa explicativa, que acarretou em uma análise dos estudos voltados para a 

questão da arquitetura no local de trabalho, afim de buscar o entendimento e as influencias das ações dos 

arquitetos nos ambientes. Junto a isso abordou-se a questão da falta do empreendedorismo nas profissões, 

onde os profissionais optam pelo Home Office como opção mais econômica. A partir dessas condições, 

analisou-se o panorama dos Arquitetos e Urbanistas de Taubaté/SP. Averiguou-se que mais de 50% dos 

arquitetos utilizam sua residência como local de trabalho, sendo 22% que possui seu próprio escritório e 

consequentemente são os arquitetos com faixa salariam maior. E com 27% os profissionais que optaram por 

alugar salas em edifícios de escritórios. A partir desta abordagem quantitativa notou-se a necessidade de 

ações que estimulem os profissionais ao empreendedorismo. A partir da pesquisa e da vontade de criar uma 

opção que fosse economicamente viável e favorável para os trabalhadores, concluiu-se a criação de um 

edifício de escritório contemporâneo colaborativo. Porém que esse edifício oferecesse áreas de convivência, 

sala de reunião formal e informal, oficinas para workshop, lounge, recepção, espaço para plotagem de 

material e os escritórios individuais.  

Resultado:  

Logo, apresentará uma proposta projetual de um Edifício de escritórios contemporâneos colaborativo na 

cidade de Taubaté/SP, com o intuito de solucionar o acesso a esses espaços e ao mesmo tempo possuir 

espaços adequados e que se preocupem com o conforto do usuário, além de influenciar na produtividade das 

empresas que as compõem, fatores estes que estão interligados para um resultado eficaz. Resultando assim 

em um ambiente que trará a qualidade junto a economia, criará uma identidade para aqueles que trabalham 

com a criação e irá gerar inúmeras influencias para aqueles que passam pelo local. Assim dando a opção 

mais válida para os profissionais que utilizam o home office como alternativa mais econômica. 

Conclusão:  

Projetar um edifico de escritório com conceito contemporâneo, que forneça espaços de trabalho que 

auxiliem tanto na produtividade como no conforto dos usuários, onde serão disponibilizadas salas de 

escritórios para profissionais da área da criação (Arquitetura, Urbanismo, Design e Construção) e também 

salas compartilhadas pelos usuários do prédio, como salas de reunião, salas para vídeo conferência com 

clientes, espaços para reuniões informais, salas para palestras e os ambientes de convivência.  
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Introdução:  

Aspirando por rentabilidade e atratividade os empresários recorrem a recursos visando a redução do impacto 

dos tributos em suas estruturas de custos. Diante desta elevada carga tributária nota-se a importância de um 

estudo de implantação de ações cujo acompanhamento e gestão de processos de fiscalização reduzam a 

autuação fiscal. Trata-se de uma atividade empresarial que tem como fator de análise o tributo e tende a 

identificar e projetar os atos e fatos tributáveis e seus efeitos, comparando-se os resultados prováveis, para 

os diversos procedimentos possíveis, possibilitando a escolha da alternativa menos onerosa, sem extrapolar 

o campo da licitude. Este gerenciamento minimizaria os custos e as despesas, com isso, maximizaria os 

lucros e o crescimento, em conformidade com as leis que regem o sistema tributário nacional, como um ato 

estratégico, planejando a redução da carga tributária.  

Metodologia:  

A pesquisa foi elaborada pelo método exploratório. O procedimento utilizado consiste em levantamentos 

bibliográficos, fundamentados a partir de livros, artigos científicos, leis, regulamentos e decretos, acerca do 

assunto abordado. Por meio da revisão bibliográfica espera-se aprofundar e estruturar os principais recursos 

legais relacionados a concessão de incentivos fiscais do ICMS. 

Resultado:  

Foi observado a carência de estudos sobre o tema e muito interesse dos contadores e empresários, uma vez 

que o Estado está se equipando para que tenha uma estrutura ágil e eficaz na fiscalização. 

Conclusão:  

O descumprimento de alguma norma relativa à fiscalização tributária poderá implicar a ilegalidade do 

procedimento administrativo fiscal, caso, além da infração da norma, o contribuinte ateste que houve 

prejuízo à defesa. A realização do lançamento válido, por meio de implantação de ações e gestão nos 

processos de fiscalização do ofício, propicia a redução de autuação fiscal e consequentemente a redução 

econômica do impacto tributário nos custos da organização, sanando as possíveis irregularidades sucedidas 

no procedimento de fiscalização. 
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finanças públicas: um estudo de economia governamental. São Paulo: Atlas, 1976. OLIVEIRA, L. M. et al. 

Manual de contabilidade tributária. 5 . ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
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COMPOSIÇÃO MÉDIA DO REBANHO DE BUBALINOS LEITEIROS DAS UNIDADES PRODUTIVAS 

AGROPECUÁRIAS (UPA) DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA -SP.  
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JOSÉ ADÉLIO SERPA  

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA  

 

Introdução:  

A região sudeste do Estado de São Paulo, no Vale do Paraiba, destaca-se a bubalinocultura leiteira no 

município de Natividade da Serra, onde é caracterizada por propriedades familiares com variadas formas de 

manejo, predominando a baixa tecnologia e a baixa produção por animal. Os bubalinocultores deste 

município tem sua produção destinada a dois laticínios, portanto, receita garantida, o que motiva a 

manutenção desta atividade. Existem regiões no Brasil que possuem números significativos de cabeças, 

como a região norte com 62,2% do rebanho nacional. O Vale do Paraíba é uma região historicamente 

dedicada a atividade leiteira, inclusive com relação a bubalinocultura, onde o município de Natividade da 

Serra se destaca. O presente trabalho tem como objetivo, um diagnóstico da composição média do rebanho 

da Unidade Produtiva Agropecuária (UPA), para a atividade da bubalinocultura leiteira, no município de 

Natividade da Serra, SP.  

Metodologia:  

Para desenvolver o trabalho utilizou-se a pesquisa do tipo levantamento ou survey. Segundo Gil (1991), 

pode-se afirmar que survey é um tipo de pesquisa quantitativa, pois apresenta característica de abordagem 

direta das pessoas, no qual deseja conhecer. Basicamente, realiza-se o levantamento das informações de um 

grupo significativo de pessoas acerca de um problema a ser estudado ou esclarecido, mediante análise 

quantitativa. Para coletar as informações, foi realizada uma entrevista do tipo estruturada, com formulário 

contendo perguntas abertas e fechadas, aplicadas na população de criadores de búfalos pelo autor. Em 

outubro de 2016 foi feita uma visita à propriedade do Eng. Agrônomo, produtor de leite de búfala e atual 

presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, Sr. Claudio Varella Bruna. A propriedade 

(Fazenda Vale Alto) está localizada no Bairro Pouso Alto em Natividade da Serra. Este produtor nos 

forneceu o endereço dos demais produtores de leite de búfalas do município, que totalizou 13 produtores. 

Em janeiro a junho de 2017 foram feitas visitas aos produtores. Nessa visita coletaram-se informações, sobre 

a composição dos rebanhos em suas diferentes categorias  

Resultado:  

No município de Natividade da Serra- SP existem 13 propriedades que se dedicam à bubalinocultura. Como 

pode ser observado na Tabela 1, o rebanho no município é composto de 889 fêmeas, sendo 56,02% de 

animais adultos e de 43,98% de animais em crescimento. Dentre os animais adultos observou-se que 62,45% 

estavam em lactação e 37,55% secas. 

Conclusão:  

Os resultados indicaram, que na bubalinocultura do município de Natividade da Serra ,a maioria dos animais 

dos rebanhos são adultos, e que dentre eles predomina os animais em lactação. 

Referências:  

ANDRIGHETTO, C. Cadeia Produtiva do Leite de Búfala :visão da Universidade. In: SIMPÓSIO DA 

CADEIA PRODUTIVA DA BUBALINOCULTURA, 2., Botucatu, SP, 2011. Anais... Botucatu, SP: 

FEPAF, 2011. Disponível em: <http://www.fmvz.unesp.br/andrejorge/IISCPBubalino_2011_CD-

ROM/II_SCPB_CristianaAndrighetto.pdf >. Acesso em: 25 ago. 2017.GIL, A. C. Métodos e técnicas de 

pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
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DESEMPENHO PRODUTIVO E PERÍODO DE LACTAÇÃO DAS BÚFALAS NO MUNICÍPIO DE 
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Introdução:  

A região sudeste do Estado de São Paulo, no Vale do Paraiba, destaca-se a bubalinocultura leiteira no 

município de Natividade da Serra, onde é caracterizada por propriedades familiares com variadas formas de 

manejo, predominando a baixa tecnologia e a baixa produção por animal. Os bubalinocultores deste 

município tem sua produção destinada a dois laticínios, portanto, receita garantida, o que motiva a 

manutenção desta atividade. Existem regiões no Brasil que possuem números significativos de cabeças, 

como a região norte com 62,2% do rebanho nacional. O Vale do Paraíba é uma região historicamente 

dedicada a atividade leiteira, inclusive com relação a bubalinocultura, onde o município de Natividade da 

Serra se destaca. O presente trabalho tem como objetivo, um diagnóstico dos produtores e caracterizar a 

Unidade Produtiva Agropecuária (UPA), para a atividade da bubalinocultura leiteira, no município de 

Natividade da Serra, SP.  

Metodologia:  

Para desenvolver o trabalho utilizou-se a pesquisa do tipo levantamento ou survey. Segundo Gil (1991), 

pode-se afirmar que survey é um tipo de pesquisa quantitativa, pois apresenta característica de abordagem 

direta das pessoas, no qual deseja conhecer. Basicamente, realiza-se o levantamento das informações de um 

grupo significativo de pessoas acerca de um problema a ser estudado ou esclarecido, mediante análise 

quantitativa. Para coletar as informações, foi realizada uma entrevista do tipo estruturada, com formulário 

contendo perguntas abertas e fechadas, aplicadas na população de criadores de búfalos pelo autor. Em 

outubro de 2016 foi feita uma visita à propriedade do Eng. Agrônomo, produtor de leite de búfala e atual 

presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, Sr. Claudio Varella Bruna. A propriedade 

(Fazenda Vale Alto) está localizada no Bairro Pouso Alto em Natividade da Serra. Este produtor nos 

forneceu o endereço dos demais produtores de leite de búfalas do município, que totalizou 13 produtores. 

Em janeiro a junho de 2017 foi feita visitas aos produtores. Nessa ocasião coletou-se informações sobre a 

produção média diária das búfalas, consumo interno familiar e destinação do produto.  

Resultado:  

No município de Natividade da Serra- SP existem 13 propriedades que se dedicam à bubalinocultura, como 

pode ser observado na Tabela 1. As quais produzem 1512 litros/dia e que 98,45% da produção é destinada a 

dois laticínios, 1,55% é consumido na propriedade pela família. A produção média dia entre as propriedades 

foi de 114,5 litros por produtor, e a quantidade comercializada foi de1488,5 litros/dia, no município. Na 

Tabela 2, observa-se o período de lactação das búfalas, sendo que 53,85% delas produziram leite por um 

período entre 210 a 240 dias e 46,15% entre 241 a 270 dias de lactação. Considerando a produção de 

leite/dia do município e o número de vacas ordenhadas/dia de 311 animais, foi possível calcular que a 

produção média vaca dia em lactação foi de 4,86 litros. 

Conclusão:  

A maior parte da produção de leite dia é comercializada para os laticínios da região. A produção de leite 

vaca dia é pequena e o período de lactação curto.  

Referências:  

LOURENÇO JUNIOR, J. B; GARCIA, A. R. PANORAMA da BUBALINOCULTURA na AMAZONIA, 

2008. Disponível em: www.cienciaanimal.ufpa.br/CA_seleçao/M/2012/biblio/Lourenço_e_Garcia PDF. 

Acesso em: 28 ago.2017.GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

  



 

424 

 

TIPO DE PASTAGEM E SUPLEMENTAÇÃO VOLUMOSA UTILIZADA PELOS BUBALINOCULTORES 

(UPA), DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA -SP.  

ENIC201819380 

 
JOSÉ ADÉLIO SERPA  

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA  

 

Introdução:  

A região sudeste do Estado de São Paulo, no Vale do Paraiba, destaca-se a bubalinocultura leiteira no 

município de Natividade da Serra, onde é caracterizada por propriedades familiares com variadas formas de 

manejo, predominando a baixa tecnologia e a baixa produção por animal. Os bubalinocultores deste 

município tem sua produção destinada a dois laticínios, portanto, receita garantida, o que motiva a 

manutenção desta atividade.Existem regiões no Brasil que possuem números significativos de cabeças, 

como a região norte com 62,2% do rebanho nacional. O Vale do Paraíba é uma região historicamente 

dedicada a atividade leiteira, inclusive com relação a bubalinocultura, onde o município de Natividade da 

Serra se destaca. O presente trabalho tem como objetivo, um diagnóstico dos produtores e caracterizar a 

Unidade Produtiva Agropecuária (UPA), para a atividade da bubalinocultura leiteira, quanto as pastagens 

utilizadas para a alimentação do rebanho e suplementação volumosa. 

Metodologia:  

Para desenvolver o trabalho utilizou-se a pesquisa do tipo levantamento ou survey. Segundo Gil (1991), 

pode-se afirmar que survey é um tipo de pesquisa quantitativa, pois apresenta característica de abordagem 

direta das pessoas, no qual deseja conhecer. Basicamente, realiza-se o levantamento das informações de um 

grupo significativo de pessoas acerca de um problema a ser estudado ou esclarecido, mediante análise 

quantitativa. Para coletar as informações, foi realizada uma entrevista do tipo estruturada, com formulário 

contendo perguntas abertas e fechadas, aplicadas na população de criadores de búfalos pelo autor. Em 

outubro de 2016 foi feita uma visita à propriedade do Eng. Agrônomo, produtor de leite de búfala e atual 

presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, Sr. Claudio Varella Bruna. A propriedade 

(Fazenda Vale Alto) está localizada no Bairro Pouso Alto em Natividade da Serra. Este produtor nos 

forneceu o endereço dos demais produtores de leite de búfalas do município, que totalizou 13 produtores. 

Em janeiro e junho de 2017 foi feita visitas aos produtores. Nessa visita coletaram-se informações 

socioeconômicas, sobre o tipo de pastagem e suplementação volumosa utilizada pelos bubalinocultores. 

Resultado:  

No município de Natividade da Serra -SP, 76,92% das propriedades utilizam pastagens naturais, 23,08% 

utilizam pastagem artificiais e que os bubalinocultores não fazem uso do pastejo rotacionado, como pode ser 

observado na Tabela 1. Com relação a suplementação volumosa, o capim Napier é utilizado por 53,85% dos 

bubalinocultores, valor superior ao obtido por Fernandes et al.(2008) e Baruselli et al.(1993) que obtiveram 

41,7% e 37,5% respectivamente. Com relação a cana, 30,77% dos produtores fazem uso da mesma e 15,38% 

trabalham com silagem de Napier.  

Conclusão:  

A maioria das pastagens são compostas por pastagem natural, ou seja, já existente na região, tendo uma 

porção menor de produtores optando por pastagem artificiais melhoradas. Quanto a suplementação a maioria 

dos produtores utilizam capim Napier. 

Referências:  
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jul/set, 2008. Disponível em: http://revistas.bvs- vet.org.br/rbspa/article/viewFile/13296/14164. Acesso 12 
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Introdução:  

A região sudeste do Estado de São Paulo, no Vale do Paraiba, destaca-se a bubalinocultura leiteira no 

município de Natividade da Serra, onde é caracterizada por propriedades familiares com variadas formas de 

manejo, predominando a baixa tecnologia e a baixa produção por animal. Os bubalinocultores deste 

município tem sua produção destinada a dois laticínios, portanto, receita garantida, o que motiva a 

manutenção desta atividade. Existem regiões no Brasil que possuem números significativos de cabeças, 

como a região norte com 62,2% do rebanho nacional. O Vale do Paraíba é uma região historicamente 

dedicada a atividade leiteira, inclusive com relação a bubalinocultura, onde o município de Natividade da 

Serra se destaca. O presente trabalho tem como objetivo, um diagnóstico dos produtores e caracterizar a mão 

obra utilizada na propriedade e a renda da Unidade Produtiva Agropecuária (UPA), para a atividade da 

bubalinocultura leiteira, no município de Natividade da Serra, SP.  

Metodologia:  

Para desenvolver o trabalho utilizou-se a pesquisa do tipo levantamento ou survey. Segundo Gil (1991), 

pode-se afirmar que survey é um tipo de pesquisa quantitativa, pois apresenta característica de abordagem 

direta das pessoas, no qual deseja conhecer. Basicamente, realiza-se o levantamento das informações de um 

grupo significativo de pessoas acerca de um problema a ser estudado ou esclarecido, mediante análise 

quantitativa. Para coletar as informações, foi realizada uma entrevista do tipo estruturada, com formulário 

contendo perguntas abertas e fechadas, aplicadas na população de criadores de búfalos pelo autor. Em 

outubro de 2016 foi feita uma visita à propriedade do Eng. Agrônomo, produtor de leite de búfala e atual 

presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, Sr. Claudio Varella Bruna. A propriedade 

(Fazenda Vale Alto) está localizada no Bairro Pouso Alto em Natividade da Serra. Este produtor nos 

forneceu o endereço dos demais produtores de leite de búfalas do município, que totalizou 13 produtores. 

Em janeiro e junho de 2017 foi feita visitas aos produtores. Nessa visita coletaram-se informações 

socioeconômicas, sobre a mão de obra utilizada na propriedade e as atividades geradoras de renda.  

Resultado:  

No município de Natividade da Serra- SP existem 13 propriedades que se dedicam à bubalinocultura, como 

pode ser observado na Tabela 1. Sendo predominantemente a mão de obra 76,92% membros familiar não 

remunerados, e 15,39% contratada permanente na fazenda. E na Tabela 2, percentual de atividade geradora 

de renda dentro da propriedade. 

Conclusão:  

Os resultados indicaram, que a bubalinocultura no município de Natividade da Serra é uma atividade 

familiar, onde em sua maioria a mão de obra empregada é de membros familiares não remunerados, o que 

desestimula a permanência dos jovens na atividade, buscando outra fonte de renda. Verificou-se, ainda, que 

em sua grande maioria, a geração de renda nas UPAs vem da bubalinocultura leiteira. 

Referências:  
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Introdução:  

Assunto muito discutido nos últimos dias devido à decisão do Supremo Tribunal Federal de restringir os 

cargos que são beneficiados pelo Foro Privilegiado. Essa prerrogativa era cedida a determinados agentes 

públicos, de forma que os mesmos somente seriam julgados por uma corte especial. 

Metodologia:  

O presente resumo foi formado mediante debates e pesquisas individuais realizadas pelos membros do 

grupo. A primeira etapa foi à delimitação do assunto a ser desenvolvido neste resumo. Em seguida, cada 

participante do grupo realizou sua pesquisa individual. Após reunir os dados relevantes levantados nas 

pesquisas, foi esquematizada a organização do resumo. A abordagem teórica iniciou-se no estudo da 

Constituição Federal de 1988, onde se encontra previsto o direito em questão, trabalhos e reportagens que 

tratam sobre o mesmo. 

Resultado:  

O Foro por Prerrogativa de função foi criado com o intuito de proteger as autoridades de perseguições 

politicas, nos locais onde exerciam suas funções, este abrange apenas os crimes de responsabilidade e os 

comuns de natureza penal, crimes como a improbidade administrativa, serão levados a foro comum. Com as 

decisões do Supremo, somente os casos que tenham ocorrido durante o mandato e relacionados ao cargo que 

serão julgados por aquela corte. 

Conclusão:  

Tal fato visa restringir o a quantidade de parlamentares que possuem o benefício, desta forma diminuindo a 

quantidade de processos que tramitam pelo STF, e também chegar um pouco mais próximo do que prevê a 

Constituição, que todos são iguais perante a lei, e desta forma devem ser julgados da mesma maneira. 

Referências:  

www.conjur.com.br/2018-mai-06/ segunda leitura reflexos decisao stf-foro-prerrogativa-funcao; 
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Introdução:  

Segundo dados do IBGE (2012) o número de idosos aumentou consideravelmente no Brasil. Estamos em 

marcha avançada noenvelhecimento populacional. Pela perspectiva antropológica há diferentes formas de 

envelhecer perpassadas pela classe social, cidade e campo, gênero e influenciadaspelas atividades laborais 

dos idososepelo seu acesso (ou não) às políticas públicas. Portanto, o interesse em ampliar nosso 

conhecimento da temática surgiu dos inúmeros questionamentos sobre a importância do Serviço Social na 

área do envelhecimento.Assim, neste estudo buscamos conhecer a realidade dos idosos no município de 

Taubaté, os serviços acessados por eles,os desafios encontrados nas instituições que realizam trabalhos com 

esse público e a contribuição do assistente social para a efetivação dos direitos sociais, considerando as 

legislações brasileiras. Como afirma Iamamoto e Carvalho (2009, p. 112-113) o “Assistente Social é 

chamado a constituir-se como agente institucional de “linha de frente” nas relações entre a instituição e a 

população". 

Metodologia:  

Utilizamos nesta pesquisa a abordagem qualitativa que segundo Minayo (2015, p.14) contempla "o conjunto 

de expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e nas 

representações". O cenário de nossa pesquisa foi à cidade de Taubaté. Entrevistamos assistentes sociais que 

realizam trabalho com esse segmento no município e os próprios idosos que frequentam projetos e serviços 

institucionais, a fim de termos uma base do funcionamento das instituições e o que oferecem para atender 

suas demandas.As instituições selecionadas foram o SESC e o Centro Conviver da Prefeitura Municipal. 

Coletamos os dados por meio da entrevista semi-estruturada, possibilitando liberdade para os entrevistados 

se expressarem, com o intuito de conhecer a realidade investigada partindo das suas vivências e ao mesmo 

tempo possibilitando explanar suas demandas e os desafios nesse campo. 

Resultado:  

Os estudos bibliográficos sobre a temática concomitantemente ao processo de entrevistas com os idosos e 

com os assistentes sociais que atuam com esse público permitiram atingir os objetivos da presente pesquisa, 

dando-nos mais clareza sobre nosso objeto de estudo, promovendo amplo conhecimento acerca do fenômeno 

estudado. Resultados parciais revelam que a contribuição do Serviço Social para os idosos deve ultrapassar 

as necessidades de lazer, alcançando aspectos dos direitos sociais. Ainda se verificou que os idosos buscam 

nessas instituições a sua inclusão para construir novos projetos de vida e desenvolver sua autonomia. Assim, 

é fundamental desenvolver um trabalho coerente, com metodologia adequada as suas particularidades e 

ética, seguindo as normas da política de assistência social. Portanto, o trabalho requer atenção para o 

atendimento de suas necessidades diárias e de convivência social, apresentando sinais positivos no seu 

envelhecimento quando acessam as políticas públicas, tornando-se mais ativos e protagonistas de sua própria 

historia. 

Conclusão:  

A sociedade perpetua o preconceito com a população idosa, sendo a velhice muitas vezes analisada como 

mero sinônimo de incapacidade, fim da vida e dependência, ocasionando um processo de marginalização. Já 

foi comprovado que o que mantém o idoso ativo e garante seu desenvolvimento físico e mental são suas 

condições materiais de vida, para tanto, há que se afiançar políticas de atendimento as suas demandas. O 

Serviço Social pode contribuir com a garantia dos direitos e projetos destinados especificamente a cada 

público. No entanto, constata-se que os serviços oferecidos aos idosos nem sempre atendem os dispositivos 

legais, políticos e humanos. 
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Introdução:  

O presente trabalho pretende examinar o denominado Patrimônio de Afetação, através de seus respectivos 

conceitos e características, diante da visão do incorporador, principalmente a respeito dos motivos pelos quais 

são utilizados no mercado da Incorporação Imobiliária. Tendo em vista a importância da moradia para a 

população as autoridades governamentais promoveram mudanças nas leis das atividades imobiliárias, bem como 

benefícios específicos com objetivo de aumentar as receitas do setor no país. Visando beneficiar os compradores 

em caso de falência da Incorporadora, em setembro de 2001 foi instituída a medida provisória 2.221, onde foi 

criado o Patrimônio de Afetação das incorporações imobiliárias, e com artigo 111 da Lei 11.196/05, alterou a 

sistemática tributação sobre o patrimônio afetado, sendo assim mais vantajosa a adoção para as incorporadoras. 

Pelo principio da afetação uma parcela dos bens e direitos permanecerão segregados do patrimônio comum da 

pessoa para atender um fim especifico (garantia, utilização, transferência). 

Metodologia:  

A metodologia utilizada para realização do trabalho será livros, pesquisa na internet e cursos presenciais e online. 

Será apresentado neste trabalho as vantagens em optar pelo regime Patrimônio de Afetação, tanto para os 

incorporadores quanto para os compradores, onde demonstrarei os benefícios para o incorporador e a segurança 

para o comprador através de levantamento de dados e planilha comparativa de impostos.  

Resultado:  

O resultado esperado para esse trabalho é esclarecer aspectos da segurança jurídica dos negócios compreendidos 

nas atividades imobiliárias, com a realização da afetação do patrimônio, e apresenta as vantagens com resultados 

satisfatórios ao empresário incorporador, no regime de tributação do Lucro Presumido, a opção pelo Regime 

Especial de Tributação, demonstrando a economia tributária, diante do recolhimento dos impostos, com as 

vantagens trazidas pela Lei 12.844/2013. A pesquisa conceitua o Patrimônio de Afetação e apresenta a apuração 

dos impostos, com os resultados comparativos de incorporação imobiliária, optante pelo regime especial de 

tributação, na apuração dos impostos, e os resultados das incorporadoras que não são optantes pelo RET. O 

estudo aponta que a realização da afetação do patrimônio pode alavancar as vendas das unidades objetos da 

afetação do patrimônio, pela segurança e proteção que se garante ao adquirente, refletindo em bons resultados 

para as incorporadoras. 

Conclusão:  

O estudo apresenta vantagens que Compradores têm ao adquirir uma unidade, cujo empreendimento tenha sido 

Afetado. A presença do incorporador, enquanto um prestador de contas, garante ao adquirente da unidade que 

constitui Patrimônio Afetação acompanhar o andamento da obra, com proximidade, durante o período de 

construção do empreendimento. Além disso o Patrimônio de Afetação também trouxe ao incorporador vantagens, 

com garantias oferecidas ao comprador, há facilidade no momento da venda, justamente devido as obrigações 

que recaem sobre o incorporador, assim como prestações de contas, relatórios contábeis e apresentação dos 

valores recebidos e investidos no que constituiu o Patrimônio de Afetação.  
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Introdução:  

Buscamos por meio desta pesquisa identificar a influência das expressões da questão social no processo de 

aprendizagem de crianças e adolescentes que estudam em uma escola da rede pública de ensino da cidade de 

Taubaté-SP. Frente a tal objetivo propomos-nos a desvendar a relação entre as condições sociais e 

econômicas dos alunos e seu processo de aprendizagem tendo em vista compreender os impactos da 

vulnerabilidade social na educação escolarizada. Assim, buscamos uma compreensão critica acerca do 

fenômeno estudado, tendo como eixo norteador para análise do real a perspectiva marxista.  

Metodologia:  

A abordagem da pesquisa ocorreu de forma qualitativa. Segundo Martinelli (1999) essa metodologia tem por 

objetivo trazer a tona o que os participantes pensam a respeito do que está sendo pesquisado, procurando se 

aprofundar nas experiências do sujeito em relação ao objeto estudado. Foram entrevistados três professores 

de uma escola da rede pública de Taubaté. Os dados e as informações foram coletados através da técnica de 

entrevista semiestruturada, que combina perguntas fechadas e abertas. As entrevistas foram gravadas em um 

aparelho celular e serão mantidas em sigilo por um período de cinco anos, conforme os critérios 

estabelecidos pelo Conselho da Ética em Pesquisa com Seres Humanos - resolução n.º 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde.  

Resultado:  

A pesquisa permitiu-nos perceber que os professores entrevistados enfrentam burocracias relacionadas à 

hierarquia no sistema educacional, de modo que esse processo não permite que as escolas construam seus 

projetos pedagógicos de acordo com as demandas sociais apresentadas pelos alunos. As decisões são 

realizadas de forma centralizada pela Secretária da Educação a qual muitas vezes desconhece as 

particularidades dos bairros em que as escolas estão inseridas, gerando dessa forma consequências no 

processo ensino-aprendizagem.Segundo os educadores outro fator que interfere na aprendizagem dos alunos 

é a questão familiar, pois relatam que muitas famílias não dispõem de condições financeiras, culturais 

epsicossociais para oferecerem o mínimo de estímulos para a educação escolarizada de seus filhos.  

Conclusão:  

Resultados parciais revelam que as problemáticas enfrentadas nas escolas públicas estãorelacionadas a 

problemas estruturais derivados do sistema capitalista, abarcando um conjunto de questões que perpassam 

desde a precarizaçãodo modo de vida dos alunos, aodescaso com o sistema educacional, por parte do estado.  
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Introdução:  

A mudanc?a do contorno corporal deve-se ao acu?mulo de tecido adiposo em determinadas regio?es. Essas 

alterac?o?es sa?o denominadas si?ndrome da desarmonia corporal (SDC), onde e? caracterizada como 

fibroedemagelo?ide (FEG), adiposidade localizada, aumento de gordura localizada e flacidez muscular. As 

mesmas esta?o intimamente associadas com os distu?rbios este?ticos, podendo ate? ocasionar problemas 

emocionais.(MACHADO, 2011) Dentro das te?cnicas de tratamentos corporais na gordura localizada temos 

o ultrassom (US). O US apresenta potencial de penetrac?a?o profunda, atingindo a hipoderme, onde e? 

capaz de produzir alterac?o?es nos tecidos, com efeito te?rmico ou na?o te?rmico. Ale?m disso, harmoniza 

contornos corporais, contribuindo para a melhora da autoestima e qualidade de vida do indivi?duo.(KEDE, 

2004) Considerando os diversos tipos de tratamentos para a gordura localizada, este estudo tem como 

objetivo prescrever os efeitos do ultrassom (US) no Tratamento da adiposidade localizada.  

Metodologia:  

Foi realizado um estudo de caso na Cli?nica De Estética da Universidade Unitau - Campus Bom conselho, 

Taubaté – SP, em uma cliente que apresenta gordura localizada na regia?o abdominal, para esse 

experimento, foi utilizado o ultrassom terape?utico com freque?ncia de 3Mhz, intensidade 1,8 W/cm2, modo 

conti?nuo, com a substa?ncia de acoplamento, em forma de gel, Limitou-se a uma a?rea subdividida em 

quadrantes. A referida paciente foi submetida a 5 sesso?es de tratamento, ocorrendo 1 vez por semana. Na 

coleta de dados foi utilizada uma ficha de avaliac?a?o corporal e a perimetria.  

Resultado:  

O estudo busca estabelecer respostas sobre a eficácia do ultrassom utilizado na estética para reduzir gordura 

localizada. De acordo com o estudo realizado por Fatemi e Niwa, o ultrassom cavitacional é um recurso não 

invasivo, eficaz e seguro para o tratamento de gordura localizada. A técnica fornece energia em toda a 

superfície da pele em uma intensidade relativamente baixa, mas traz está energia a um forte foco na gordura 

subcutânea. Foi realizado um tratamento em uma paciente de 18 anos, sem filhos, sem problemas de saúde, 

que ingere refrigerante, consome doces, pratica dança, com queixa de gordura localizada no abdômen, 

realizou-se cinco sessões de ultrassom. A adiposidade local ficou mais maleável, com aparência de que a 

circunferência abdominal foi diminuída, de acordo com o quadro apresentado na figura 1. Defendendo assim 

a eficácia do ultrassom. QUADRO DE MEDIDAS ANTES E DEPOIS Antes /// Depois Umbilical 78cm 

77cm Infra umbilical 83,5cm 82,2cm Peso 64,3 kg 63,8 kg  

Conclusão:  

Através desse estudo identifica-se que a utilização do ultrassom como recurso eletroterápico para redução de 

gordura localizada pode ser segura e eficaz, reduzindo medidas de forma não invasiva, mas para ter um total 

sucesso é preciso praticar atividade física, ter uma alimentação saudável e associar com outros recursos 

estéticos como massagem modeladora e cosmetologia.  
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Introdução:  

No final da década de 70, iniciou-se questionamento sobre institucionalização psiquiátrica e suas formas 

asilares de tratamento, lançando dúvidas sobre o modelo manicomial e abrindo espaço para novas propostas 

assistenciais aos pacientes portadores de transtornos mentais. Um dos maiores desafios da reforma 

psiquiátrica foi inserir a saúde mental dentro da atenção básica. Dessa forma, os Centros de Atenção 

Psicossociais (CAPS) foram criados para atuarem como organizadores da rede, buscando estreitar os laços 

da saúde mental com a comunidade, sendo responsáveis por remanejar os usuários nos serviços de referência 

disponíveis e promover capacitação da equipe de saúde da família para absorver esse público. Tal arranjo é 

denominado Matriciamento, sendo suporte técnico especializado oferecido às equipes de atenção básica de 

saúde a fim de qualificar suas ações e promover corresponsabilidade dos dois setores. Este estudo objetivou 

a importância do matriciamento em saúde mental para o CAPS e equipes de saúde da família.  

Metodologia:  

Pesquisa descritivo-exploratória, realizada em julho de 2018 durante o internato em saúde coletiva, mediante 

leitura e interpretação de artigos inteiramente gratuitos extraídos da base de dados Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo), publicados em português e compreendidos no período de 2008 a 2018. Os termos 

utilizados na busca foram “CAPS”, “Atenção básica”, “apoio matricial” e “reforma psiquiátrica”, sendo 

encontrados quatro artigos referentes ao tema, o que revela ser um assunto discutido de maneira mais 

informal, já que são poucos os estudos que abordam a temática proposta. Dentro da disponibilidade de 

material, buscou-se elucidar sobre o que se trata a nova proposta de assistência ao portador de transtorno 

mental, bem como esclarecer quais as formas adotadas pelo sistema para compartilhar a responsabilidade 

entre o CAPS e a atenção básica sobre o usuário da rede.  

Resultado:  

O CAPS funciona mediante consulta médica, psicoterapia individual ou grupal, atividades comunitárias e 

oficinas em geral, no qual o indivíduo atendido passará por análise que definirá o plano terapêutico singular 

para o mesmo, respeitando sua subjetividade, bem como as possibilidades e limitações que o cercam. Ao 

oferecer esse tipo de serviço diariamente e formular uma rotina para os usuários do serviço, o CAPS objetiva 

reduzir o número de internações psiquiátricas e inserir o sujeito ao ambiente social, ao invés de privá-lo 

disso. Para que haja a corresponsabilização do CAPS junto as Unidades básicas de saúde é preciso 

ferramentas de articulação entre os dois setores, como visitas domiciliares em conjunto, Inter consultas, 

genograma, ecopama e principalmente a educação contínua sobre o que é saúde mental e qual a melhor 

forma de promovê-la.  

Conclusão:  

O surgimento do CAPS possibilitou nova abordagem terapêutica em detrimento da institucionalização do 

paciente portador de transtornos mentais e o matriciamento do mesmo com a Saúde coletiva se deu na 

intenção de diminuir encaminhamentos desses pacientes ao próprio CAPS, possibilitando resolutividade dos 

problemas desta instância no próprio território. Todavia, por se tratar de uma estratégica nova, o apoio 

matricial encontra-se em construção na rede local, não sendo realizado de fato em diversos territórios. Ainda 

sim, a reforma psiquiátrica obteve avanços quanto às propostas de assistência que vão de encontro às 

práticas de exclusão social como forma de tratar transtornos psiquiátricos. 
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Introdução:  

O excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência, a partir de 5 anos de idade, em 

todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras.O Centro de Educação Alimentar e Terapia 

Nutricional (CEATENUT), da Universidade de Taubaté (UNITAU), oferece, desde 2007, atendimentos 

nutricionais gratuitos, no âmbito da Atenção Secundária à Saúde, à população do município de Taubaté/SP e 

demais cidades do Vale do Paraíba Paulista, seja por atendimentos individuais, em grupo, ou por meio de 

oficinas culinárias. Considerando que o CEATENUT atende um considerável número de crianças, em sua 

maioria com Sobrepeso/Obesidade, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar as características 

sociodemográficas e de saúde de crianças de 5 anos a 9 anos e 11 meses atendidas no Centro durante seus 10 

anos de existência, além de correlacionar o desenvolvimento de Obesidade ao tempo de Aleitamento 

Materno Exclusivo (AME). 

Metodologia:  

A pesquisa foi realizada no CEATENUT, da Universidade de Taubaté (UNITAU), após a autorização da 

responsável do local e do Comitê de Ética da UNITAU (CAAE 68735417.5.0000.5501). Foram coletados 

dados de prontuários de crianças entre 5 e 9 anos e 11 meses de idade, atendidos no período de 2007 a 2017. 

As variáveis extraídas dos prontuários foram as referentes à data de nascimento da criança, sexo, 

antecedentes familiares, oferta de leite materno de forma exclusiva ou não, peso ao nascer, peso, estatura, 

desenvolvimento de doenças e agravos não transmissíveis e realização de exercícios físicos. Os dados foram 

analisados por meio de estatística descritiva e por distribuição de frequências. Análises de correlação foram 

efetuadas para a verificação de associações. Foram utilizados os programas Bioestat 5.0 e Excel 2013 para a 

realização dos cálculos e organização dos dados obtidos. Para a classificação do estado nutricional foi 

utilizado o parâmetro Z-Score IMC/Idade, nutricional das crianças, foi escolhida a utilização do parâmetro 

Z-Score IMC/Idade, e para a realização do cálculo do mesmo, foi utilizado o programa AnthroPlus e 

considerados os critérios de classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 

(MS). 

Resultado:  

Foram analisados dados de 217 crianças, sendo 52,33% (n=114) do sexo feminino e 47,47% (n=103) do 

sexo masculino; média de idade de 7,70 anos (±1,40dp) para meninas e 7,58 anos (±1,42dp) para os 

meninos. 62,21% (n=135) relataram praticar exercícios físicos, 23,96% portadores de dislipidemia e 

66,82%, obesidade ou obesidade grave. A maior parte das crianças apresentou Sobrepeso/Obesidade. O 

tempo de aleitamento materno exclusivo não apresentou correlação com o IMC (kg/m²) ou ainda com o Z-

Score IMC/Idade dentre as crianças que receberam AME por mais ou menos de seis meses. Apesar de se 

verificar, na amostra estudada, uma possível relação entre obesidade e AME, percebe-se uma relação inversa 

com a presença de dislipidemia, indicando que o AME pode possuir um efeito protetor sobre as doenças 

cardiovasculares. 

Conclusão:  

Não foi observado correlação entre o AME e a Obesidade dentre crianças de 5 anos a 9 anos e 11 meses de 

idade, o que pode ser atribuído à classe social das famílias e, possivelmente, ao estilo de vida de mães. 

Contudo, foi possível observar uma associação entre a oferta insuficiente de leite materno de forma 

exclusiva e o desenvolvimento de Dislipidemia na infância, indicando que a AME durante os seis primeiros 

meses de vida da criança pode ser considerado um fator protetor contra doenças cardiovasculares. 
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Introdução:  

Com a atual situação econômica, as mudanças observadas nos indicadores de consumo dos clientes e a 

crescente concorrência no setor das empresas de confecção, existe a necessidade de inovação e a 

profissionalização na prestação de serviços. A empresa de confecção está em considerável crescimento e 

apresenta desenvolvimento inesperado com a grande demanda de clientes, acentua-se com dificuldade em 

sua organização, por ser composta por pessoas com pouca formação e motivação, diversos problemas 

começaram a afetar a empresa. Com a demanda de novos clientes, de todas as cidades do Vale do Paraíba 

devido ao melhor preço orçado, porém, devido aos atrasos e problemas nas confecções pela falta de 

planejamento corre-se o risco de perder clientes na mesma proporção. Neste contexto justifica-se a 

importância desse estudo, há uma necessidade de mudança na cultura, política e procedimentos de trabalho 

que serão desenvolvidos para implantar uma organização na área produtiva e nos colaboradores.  

Metodologia:  

Em uma primeira visão foram diagnosticadas as raízes dos problemas, e para o desenvolvimento da 

aplicação desse estudo de caso foram implantadas essas principais mudanças: Um checklist para propagar o 

habito disciplinar dos horários dos colaboradores, para que os atrasos sejam notados e penalizados. 

Alteração dos horários de almoço e café dos colaboradores, com a ideia de manter a produção sempre ativa, 

com paradas alternadas. Aumento da jornada de trabalho com a adição de horas extras, e com uma divisão 

justa para que todos os funcionários fizessem essas horas a mais. Contratação de uma funcionária de 

serviços gerais para cuidar da limpeza. Para cada setor, foi escolhido um funcionário responsável para ser 

líder do time, mantendo organização na finalização do trabalho e o mesmo prestava informações mais 

precisas aos proprietários. Iniciou-se o hábito diário de uma DDP (Dialogo Diário de Produção) de 10 

minutos com os colaboradores. Dentro desse dialogo eram expostos problemas; Análise da produção do dia 

anterior e como aprimorar o dia atual; Exposição de metas de produção; Apontamento das melhorias. Foi 

desenvolvido um novo layout para a linha de produção, utilizando o espaço da melhor forma, mantendo os 

colaboradores um pouco distantes uns dos outros para evitar conversas paralelas no horário de trabalho, em 

ordem produtiva para melhor fluxo de movimentação e armazenagem de produtos acabados. E por fim e 

muito importante para o bom andamento da produção foi instalado o Planejamento e Controle de Produção 

(PCP), com planilhas interativas do programa Microsoft Excel. E para a gestão de estoques também com o 

mesmo programa foi feita outra planilha, para que haja controle das quantidades de matéria-prima em 

estoque e de produtos acabados, as duas planilhas estão interligadas e trabalham com os mesmos propósitos 

de organização.  

Resultado:  

Para a análise da validação do estudo, foi coletado dados de um breve questionário preenchido pelos 

colaboradores, que auxiliou a ver a diferença não só pela percepção dos autores, mas também pelos mesmos 

que vão ser encarregados de manter a organização diária da empresa. Com o resultado desse questionário, 

notou-se que com a aplicação dessa metodologia no plano de trabalho, o intuito de propiciar um vínculo de 

gestão como estratégia para consolidar visão e valores da empresa, gerou nos funcionários uma 

responsabilidade e preocupação com a organização, e a conscientização da necessidade de aprimoramento 

do trabalho diariamente. Foram constatadas melhorias nos processos, atividades, e no trabalho dos 

funcionários, isto é, os mesmos estão trabalhando de forma com que haja diminuição de falhas, desde a 

limpeza no local até o produto acabado, deixando de lado a comodidade de fazer o necessário e não o 

máximo diariamente.  
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Conclusão:  

Pode-se concluir que o estudo proporcionou um conhecimento da organização dos suportes físicos, recursos 

humanos, políticas e metas que podem ser alcançadas de uma empresa de pequeno porte no ramo de 

confecção industrial. Para ter uma maior produtividade com qualidade, deve-se focar primeiramente em uma 

gestão organizacional onde, pessoas em ambientes e regras que as favorecem, tenham a capacidade de 

mudar todo o cenário da empresa. Empresas, independente do segmento econômico em que trabalham 

comprovam que o uso de uma boa gestão dos funcionários e organização num todo, causam uma 

consequente ampliação de produtividade, ocasionando um posicionamento competitivo no mercado.  
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Introdução:  

O Direito Humano à Alimentação Adequada é um direito universal que fundamenta o conceito de Segurança 

Alimentar e Nutricional no Brasil. Esse direito, previsto na constituição ao cidadão brasileiro por meio de 

uma emenda constitucional, não é garantido à População em Situação de Rua, a qual vive em uma condição 

permanente de vulnerabilidade alimentar e social, uma vez que a garantia da condição de Segurança 

Alimentar e Nutricional diz respeito a um processo complexo de garantia do acesso ao alimento e condições 

de vida (social, alimentar, trabalho, lazer e saúde) dignas e adequadas. A População em Situação de Rua é 

definida como um "grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição de pobreza extrema, 

pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela falta de moradia convencional regular”. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, descritiva, de abordagem quali-quantitativa, com amostragem 

não probabilística, por conveniência. O estudo foi realizado nos espaços habitados pela População em 

Situação de Rua em um município do Vale do Paraíba Paulista/SP, após aprovação pelo Comitê de Ética, 

Parecer nº 2.220.901. Para participar do estudo, o indivíduo, voluntariamente, assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram investigadas as práticas alimentares de uma população adulta em 

situação de rua em um município do Vale do Paraíba Paulista/SP. Foram utilizados como critérios de 

inclusão para participação no estudo que os indivíduos possuíssem idade entre 20 e 59 anos e que não 

apresentassem dependência química ou psiquiátrica, a fim de que fosse possível responder às questões 

tratadas na entrevista. Realizou-se entrevista semiestruturada para o preenchimento de formulário com 

questões sociodemográficas e sobre as práticas alimentares. Todos os indivíduos em situação de rua que 

atendiam aos critérios de inclusão do estudo foram convidados a participar da entrevista individualmente 

pela pesquisadora. Os dados foram tabulados em planilha do Excel e tratados por meio da estatística 

descritiva com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Science, versão 23.0. Com relação à 

análise das informações obtidas, utilizou-se como referencial o Guia Alimentar para a População Brasileira 

de 2014, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Resultado:  

Participaram da pesquisa 16 indivíduos, todos do sexo masculino, com idade entre 37 e 51 anos. Viu-se que 

50% possuíam ensino fundamental, 56,25% eram solteiros, 75% viviam sozinhos e nenhum possuía renda 

ou benefício assistencial. Todos se alimentavam diariamente, porém 75% já passaram por situação de fome 

e 86,5% já se alimentaram de alimentos encontrados no lixo. Observou-se que 13 indivíduos (81,25%) 

realizaram três refeições no dia anterior, e sete consumiram uma porção de fruta, legume ou verdura 

diariamente. No desjejum, todos consumiram ao menos um alimento ultraprocessado; no almoço, os 

alimentos in natura e minimamente processados foram os mais citados, já que os entrevistados consumiram 

refeições completas, com preparações culinárias; já no jantar, 15 indivíduos realizaram essa refeição, e os 

alimentos minimamente processados e ultraprocessados foram os mais citados. 

Conclusão:  

Embora tenham acesso diário a mais de uma refeição por dia, tal fato não é sinônimo de Segurança 

Alimentar e Nutricional para os entrevistados em questão. As práticas alimentares descritas não ocorrem de 

forma a respeitar e garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e não se adequam qualitativamente 

às recomendações do Ministério da Saúde propostas no novo Guia Alimentar para a População Brasileira. A 

alimentação se mostra uma questão social, a qual demanda discussão atenta e urgente por parte do Estado e 

da sociedade civil para a População em Situação de Rua. 
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Introdução:  

O equipo odontológico possui características, como reservatório e tubulações construídos com materiais plásticos 

e, através do diâmetro das tubulações, nota-se imperfeições microscópicas nas superfícies internas, que 

propiciam o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos em seu interior, que são capazes de se 

organizar em biofilme, e que podem apresentar diferentes padrões de resistência aos métodos antimicrobianos, 

podendo configurar uma via de infecção cruzada no consultório odontológico. Sabe-se que durante os 

procedimentos odontológicos ocorre a produção de aerossóis, e que micro-organismos em suspensão podem ser 

aspirados, eu um processo chamado de refluxo, e se depositarem nas tubulações, formando o biofilme no equipo 

odontológico. A presença de micro-organismos patogênicos no biofilme pode levar a transmissão de inúmeras 

bactérias, inclusive Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes e Entererococcus faecalis. Objetivo do 

presente trabalho é verificar se existe micro-organismos associados aos equipos odontológicos, capazes de causar 

doenças no homem, principalmente na cavidade oral. 

Metodologia:  

O trabalho foi realizado em uma clínica odontológica, no município de Taubaté SP. A clínica atende cerca de 

3.500 pacientes por ano nas diferentes especialidades. As instalações contam com 100 estações de trabalho 

(equipos), destas 35 irão compor este trabalho. Para analisar a qualidade da água foi utilizado o método de tubos 

múltiplos que permite a quantificação de coliformes totais presentes (número mais provável -NMP). Para a 

realização da fase presuntiva, primeiro foi desprezado cerca de 50 mL de água que sai na caneta, e é utilizada 

diretamente na boca do paciente. Para a análise microbiológica foi coletado 100 mL de água. As amostras foram 

transferidas em diferentes diluições para um tubo de ensaio contendo, caldo glicosado e ao fundo, um tubo de 

Durhan invertido, para aprisionar o gás. As amostras foram incubadas a 35ºC durante 24 horas. Após o tempo 

determinado, a turbidez e produção de gás foram avaliados. Para determinar a presença de micro-organismos nos 

equipos, foi analisado o biofilme associado aos tubos de irrigação do aparelho, para isso foi cortado 2 cm da 

mangueira na parte superior, ligada a seringa tríplice e do motor de alta rotação. A mangueira foi exposta e 

utilizando uma lâmina estéril, com auxílio de uma pinça, foi cortada e transferida para um microtubo contendo 

1,5 mL de solução tampão estéril e imediatamente transferida para um recipiente com gelo. Ao final das coletas o 

material foi encaminhado para o Laboratório de Microbiologia da Universidade de Taubaté. As amostras foram 

agitadas por 1 minuto, visando a desprendimento do biofilme associado a mangueira, após esse processo, o 

material ressuspendido foi diluído e semeado (técnica da gota) em Ágar Sangue, Mac Conkey, MSBS e 

Sabouraud, para quantificação dos diferentes grupos de micro-organismos associados as tubulações.  

Resultado:  

Com relação a contaminação da água de abastecimento, proveniente de um reservatório central, não foi 

verificado crescimento de coliformes totais nos equipos analisados (n=3). Com relação a presença de biofilme 

associado as mangueiras de irrigação, foram coletados materiais de 13 equipos, destes 3 (23,1%) apresentaram 

crescimento. Amostras provenientes da mangueira do motor (n=2) apresentaram média de 2x104 UFC/mL no 

quando em MSBS (grupo Mutans) e em média 428 UFC/mL quando em ágar Sangue , amostras provenientes da 

mangueira da seringa tríplice apresentaram crescimento médio de 1,4x104 UFC/mL quando em MSBS e 2065 

UFC/mL em ágar sangue .  

Conclusão:  

O crescimento de micro-organismos do grupo Mutans (MSBS) sugere que micro-organismos presentes na 

cavidade bucal estão colonizando o sistema de irrigação dos equipos analisados, favorecendo a dispersão destes 

agentes na população atendida. Apesar de ainda estar em andamento, o presente estudo, mostra que os equipos 

odontológicos podem configurar uma via de infecção cruzada, e que medidas de controle do crescimento destes 

micro-organismos associados as mangueiras de irrigação devem ser realizadas de forma preventiva. 
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Introdução:  

A crescente preocupação com questões ambientais incrementa o percentual de uso de materiais permeáveis 

na pavimentação de áreas urbanas. Os pavimentos permeáveis são definidos como dispositivos de infiltração 

de água e ar, onde o escoamento superficial pode ser direcionado para reservatórios localizados sob a 

superfície do terreno. Ao evitar inundações e realimentar o aquífero subterrâneo tornam-se atrativos aos 

modernos projetos de urbanização, uma vez que atendem legislações municipais em relação à infiltração e 

permeabilidade na pavimentação de terrenos. Apesar da evidenciada importância, há reduzida descrição 

científica sobre o comportamento dos pavimentos permeáveis quanto ao aspecto quantitativo do escoamento 

superficial na literatura, sendo muito importante discutir sobre o assunto.  

Metodologia:  

Neste trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica, investigou-se o estado da arte do uso dos pavimentos 

permeáveis, no que diz respeito ao escoamento superficial, a fim de contribuir para a formação de uma base 

dados desta temática no Brasil. Para a pesquisa, recorreu-se ao Portal de Periódicos Capes, Google 

Acadêmico e websites de empresas especializadas.  

Resultado:  

O pavimento permeável mais utilizado no Brasil é o concreto permeável, uma mistura de cimento Portland, 

agregados graúdos, água, aditivos e baixíssima quantidade de areia. A estrutura porosa contém muitas 

cavidades que facilitam a passagemde água e ar. A principal diferença entre o concreto convencional e 

permeável é o índice de vazios. A estrutura do convencional é compactada e enrijece ao longo do tempo. Já 

a permeabilidade do material granular, cria vazios de tamanho uniforme, que possibilitam o escoamento 

interno do fluido. Assim, este último reduz consideravelmente alagamentos nas grandes cidades devido à 

absorção de água e fomenta bons indicadores ambientais, pois, ao invés de água ir para o esgoto, volta ao 

lençol freática, já filtrada devido às suas propriedades. Apesar significativas vantagens operacionais na 

utilização, são verificadas limitações na aplicação do sistema de drenagem com concreto permeável, pois, 

ele é mais indicado para locais de menor solicitação de carga.  

Conclusão:  

O concreto permeável apresenta grande destaque na área da engenharia civil e por mais que sua tecnologia e 

utilização sejam incipientes, esse tipo de pavimento mostra pontos positivos para um futuro não muito 

distante. 
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Introdução:  

O melhoramento genético é grande responsável pelo sucesso da eucaliptocultura no Brasil. As taxas de 

produtividade obtidas no país são as maiores do mundo, este avanço foi alcançado em virtude de diversas 

pesquisas associando melhoramento genético às técnicas de manejo. O gênero Eucalyptus possui 

aproximadamente 730 espécies, porém menos de 20 são usadas comercialmente no mundo dentre elas, destaca-se 

o Eucalyptus pilularis, devido a sua alta versatilidade. Além disto, o rápido desenvolvimento desta espécie, tem 

despertado o interesse de empresas e consequentemente investimentos em programas de melhoramento genético 

da mesma. Em programas de melhoramento genético florestal, o teste de progênie é uma técnica de 

experimentação na qual permite-se verificar os valores genéticos e quais genótipos adaptados à região. Essas 

informações subsidiam a seleção, incrementando as possibilidades de ganhos na população. Sendo assim, o 

objetivo desse trabalho foi estimar os parâmetros genéticos de um teste de progênies de Eucalyptus pilularis.  

Metodologia:  

As progênies de E. pilularis são oriundas de populações bases presentes nos Estados de São Paulo e Minas 

Gerais. Coletadas as sementes, a produção de mudas ocorreu em Piracicaba-SP, onde recebeu fertilizações 

semanais e todos os tratamentos necessários a produção de mudas. Após 4 meses, as mudas foram transferidas 

para Itatinga-SP, aonde ocorreu a implantação. Esta ocorreu em março de 2017, sendo que o clima de Itatinga-

SP, segundo classificação de Köppen, é do tipo mesotérmico úmido (Cwa) com precipitação média anual de 

1350 mm e temperatura média anual é de 19,4ºC e a umidade relativa de 83,3%. O delineamento experimental 

utilizado foi o casualizado em blocos, com cinco repetições, parcelas lineares de cinco plantas e 115 progênies. A 

populações recebeu fertilizações de base e cobertura de acordo com a análise de solo, controle de formigas foi 

realizado por isca granulada aplicada antes do plantio até a época de avaliação do teste. Após 14 meses de plantio 

foram mensurados o diâmetro a altura do peito (DAP), a altura total e a sobrevivência de plantas. Os parâmetros 

genéticos foram estimados pelo método REML/BLUP (Máxima Verossimilhança Restrita / Melhor Predição 

Linear Não-Viesado) por meio do software Selegen utilizando o modelo 110, no qual o efeito de blocos é 

considerado fixo e os efeitos de progênies, parcelas e erros são considerados aleatórios (RESENDE, 2014). Os 

parâmetros estimados foram: herdabilidade no sentido restrito (h²a); herdabilidade da média de progênies (h²m); 

coeficiente de determinação do efeito de parcelas (C²); acurácia de seleção de progênies (Ac); coeficiente de 

variação genotípica (CVg), coeficiente de variação experimental (CVe).  

Resultado:  

A população apresentou médias de DAP (5,17 cm), altura (4,87 m) e sobrevivência (91%), considerados bons 

para uma população de melhoramento (Tabela 01). As herdabilidades (h²¬a h²m) para o DAP (0,19 e 0,67) e 

altura (0,20 e 0,63) apresentaram valores moderados, sendo possível obter ganhos genéticos satisfatórios para o 

E. pilularis, a sobrevivência apresentou baixos valores (0,08 e 0,49), porém significativos, assim deve ser 

considerado nos critérios de seleção. Os caracteres apresentaram valores baixos de C², não ocorrendo 

heterogeneidade dentro de bloco. As acurácias seletivas foram consideradas altas (0,70 a 0,82) (RESENDE; 

DUARTE, 2007), indicando alta eficácia na avaliação genotípica e seleção das melhores progênies. Os valores de 

CVg foram considerados moderados (5,46% a 6,16%) (SEBBENN et al., 1998), sendo esta uma variação 

genética adequada a permitir a seleção de materiais genéticos superiores. Os valores de CVe (15,73% a 30,24%) 

são condizentes com testes de progênies de Eucalyptus spp. 

Conclusão:  

A variabilidade e controle genéticos de caracteres de crescimento (DAP e Altura) foram adequados para 

continuar o programa de melhoramento genético de E. pilularis. O controle genético do caráter sobrevivência 

apresentou valor baixo, porém deve ser considerado na seleção de indivíduos e progênies superiores.  
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Introdução:  

Este estudo discute sobre o feminicídio como uma das mais graves expressões da questão social na 

atualidade. A escritora e ativista Diana Russel perante uma audiência realizada no Tribunal Internacional 

sobre crimes contra as mulheres em Bruxelas em 1976, utilizou o conceito de feminicídio pela primeira vez 

para “caracterizar o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, definindo-o como uma forma de 

terrorismo sexual ou genocídio de mulheres. O conceito descreve o assassinato de mulheres por homens 

motivados pelo ódio, desprezo, prazer ou sentimento de propriedade”. Considerando a relevância da 

temática buscou-se com este trabalho identificar os fatores existentes na sociedade capitalista que ocasionam 

a violência de gênero. Para tanto, dialogou-se com mulheres que sofreram diferentes formas de agressão 

como psicológica, física e sexual.  

Metodologia:  

Para o desenvolvimento desse estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica e de campo. Foram entrevistadas 

três mulheres que viveram algum tipo de violência de gênero. Aplicou-se a entrevista semiestruturada que 

combina perguntas abertas e fechadas. As entrevistas foram gravadas em um aparelho celular e serão 

mantidas em sigilo por um período de cinco anos, conforme os critérios estabelecidos pelo Conselho da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos - resolução n.º 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 

Resultado:  

Constatou-se por meio da pesquisa bibliográfica e de campo que a submissão, posse, controle, visão de 

inferioridade e objetificação das mulheres são componentes enraizados na sociedade capitalista e observados 

em suas múltiplas manifestação por meio da violência contra a mulher em vários níveis. Mulheres em todo o 

mundo são agredidas, abusadas, violentadas e mortas todos os dias e lugares, simplesmente por serem 

mulheres. Resultados parciais desta pesquisa revelam que a violência acontece com mulheres de diferentes 

background, com idade, condição econômica e contexto familiar distintos, porém as marcas resultantes das 

agressões sofridas se assemelham nos três relatos. Insegurança, auto estima fragilizada, medo e doenças 

mentais foram situações manifestas nos depoimentos. Observa-se igualmente que sentimentos de posse, 

necessidade de humilhar e controlar são características relacionadas aos homens agressores. As entrevistas 

apontaram também complexidade nos términos dos relacionamentos abusivos resultando em maior 

amedrontamento e sofrimento nas mulheres vitimas de violência.  

Conclusão:  

A objetificação e desumanização das mulheres são consequência do machismo presente na sociedade 

capitalista e de um sistema produtor de opressões. Lamentavelmente a violência de gênero continua sendo 

vista socialmente como uma prática motivada por "sentimentos de afeto". O debate e as pesquisas 

informando com criticidade esta realidade é o primeiro passo para mudança tanto social quanto jurídica, 

desconstruindo os porquês e situações que envolvem esse fenômeno no qual tantas mulheres são 

condicionadas.  

Referências:  

MENEGHEL, Stela Nazareth; PORTELLA, Ana Paula. Feminicídios: conceitos, tipos e cenários. 2017. 

Disponível em: <https://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017000903077>. 

Acesso em: 20 jun. 2018. OLIVEIRA, Ana Carolina Gondim de A. et al. Feminicidio e violência de gênero: 

aspectos sociojuridicos. Revista Tema, v. 16, n. 24, 25. 2015. Disponívelem: 

<http://revistatema.facisa.edu.br/index.php/revistatema/article/viewArticle/23> Acesso em: 05 nov. 2017  

  



 

446 

 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA COMO FERRAMENTA PARA CONTENÇÃO DE ENCHENTES EM 
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Introdução:  

Há alguns anos vêm ocorrendo diversos casos de enchentes na cidade de Campos do Jordão localizada na 

Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. Desta forma, diversas vidas se encontram em situações de 

risco, além de um grande número de perdas de moradias, alimentos, bens pessoais e principalmente perda da 

qualidade de vida. No ano de 2017, ocorreu uma série de enchentes na cidade que acabou deixando Campos 

do Jordão em alerta, alagando suas principais vias nos bairros Abernéssia, Capivari e Albertina, assim, 

deixando a cidade sem circulação alguma, com a formação de “ilhas” ao meio urbano. Visando solucionar 

estes problemas, o Trabalho de Graduação, tem como objetivo a reestruturação urbana para conter as 

enchentes, através do paisagismo, arquitetura e planejamento urbano, visando o cuidado social e cultural dos 

habitantes e da cidade, além da inserção do meio natural ao meio urbano, de modo que haja uma 

convivência harmônica. 

Metodologia:  

Inicialmente foi realizada uma análise dos estudos voltados para a questão das enchentes urbanas, a fim de 

buscar o entendimento das principais causas e conseqüências que estas refletem para a cidade. Averiguou-se 

que nos últimos anos ocorreram vários casos de enchentes pelo Brasil, desta forma escolhido a cidade de 

Campos do Jordão como área de intervenção, realizou-se um estudo ambiental da cidade, tais como uso e 

ocupação do solo, hidrografia, topografia, acessos, área de vegetação existente e morfologia urbana, através 

de dados retirados na Secretária de Planejamento de Campos do Jordão e site da Prefeitura local. Para 

complemento de estudos, foram realizadas buscas de estudos de caso de projetos semelhantes ao pretendido, 

pesquisas bibliográficas relacionadas ao tema, visitas técnicas na área de intervenção e realização de 

fotografias das áreas necessárias, buscou-se referencias em algumas bibliografias como no livro: Espaços 

livres: Sistema e projeto territorial da autora Raquel Tardin,, no livro: Rios e cidades da autora Maria 

Gorski, Trabalho de Mestrado: Andar sobre Água Preta: a aplicação da Infraestrutura Verde em áreas 

densamente urbanizadas, do autor Ramón Stock Bonzi , além do auxílio do Google Earth. Desta forma, após 

a realização dos estudos e de análises necessários, foi iniciado o Projeto de Arquitetura paisagística, afim de 

conter e minimizar as enchentes e suas consequências na cidade de Campos do Jordão, com soluções 

Arquitetônicas, Paisagísticas em conjunto com planejamento urbano e uso do Urbanismo Biofílico. 

Resultado:  

Os Resultados esperados deste Trabalho de Graduação é criar um Projeto que una o Paisagismo, o 

Planejamento urbano e a Arquitetura com o objetivo de solucionar as enchentes urbanas na cidade de 

Campos do Jordão, trazendo proteção e qualidade de vida aos habitantes da cidade. Além, de agregar 

também na área da economia da cidade – o turismo, criando através do projeto espaços mais convidativos 

que integre o homem, a natureza e as construções locais, e também que agregue na relação rio-cidade de 

modo em que estes estejam em uma relação harmoniosa. E, contudo, aprofundar meus conhecimentos nas 

áreas abrangidas neste Trabalho de Graduação através dos estudos e análises realizadas para a criação do 

projeto.  

Conclusão:  

Portanto, este trabalho de Graduação é de suma importância para beneficiar o funcionamento e qualidade de 

vida da cidade de Campos do Jordão, com o objetivo da contenção de enchentes em espaços urbanos, unindo 

o uso do paisagismo com a arquitetura e o planejamento urbano, visando o cuidado social e cultural dos 

habitantes e da cidade em conjunto, e a inserção da natureza no meio urbano de modo que haja uma 

convivência harmônica e benéfica para a cidade. 
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Introdução:  

Atualmente a indústria automobilística é uma das maiores do mundo, e cada vez mais a exigência dos 

consumidores e a alta competitividade do setor gera uma necessidade de sempre estar aprimorando o processo. 

Dentro do processo de injeção, o polímero, vulgarmente conhecido como “plástico”, é utilizado em diversos 

componentes de fabricação de automóveis. Graças à evolução no processo e maquinários que permitem a 

transformação do plástico, hoje em dia podemos alcançar resultados de alta qualidade que atendem o alto grau de 

especificação mecânica, assim como as características específicas exigidas pelo cliente. Dentro da indústria do 

plástico os fabricantes de máquinas injetoras têm se destacados pelas inovações produzidas. Como por exemplo, 

a redução de peso significante de uma peça moldada de plástico. Porém, até atingir o processo ideal para dar 

início a uma vida série de um produto, são necessários inúmeros testes e ajustes.  

Metodologia:  

Foi realizado um estudo de caso, onde baseou-se na coleta de dados, entendimento, interpretação e analise de 

variáveis estudadas em um processo de injeção de peças plásticas. Com esse estudo pode-se compreender melhor 

o processo de injeção realizado, bem como a composição da matéria prima, informações relevantes no estudo dos 

motivos dos defeitos encontrados. A partir da identificação dos defeitos, é possível encontrar soluções para a 

diminuição de sua incidência e assim, consequentemente, a diminuição de peças descartadas por contas desses 

defeitos, sendo este o objetivo principal deste estudo. Os dados foram obtidos através do apontamento em tempo 

real de cada peça que saiu da máquina injetora, do qual consistiu em registrar qual o modelo de peça injetado, 

quantidade, data e motivo do defeito, verificando se este se encontrava dentro dos padrões de injeção 

estabelecido pelos engenheiros do projeto. Foram utilizados gráficos com avaliações consistentes entre bancos de 

dados para quantidade x status da peça (aprovada ou reprovada) e qual o tipo de defeito encontrado. Com esses 

dados, é possível iniciar o processo de estudo, através de variáveis para a diminuição de “scraps”. A ferramenta 

da qualidade a ser utilizada é o Pareto de defeitos, que organizará a quantidade de defeitos, encontrados na saída 

da injeção que tiveram como consequência o retrabalho ou ate mesmo o descarte da peça. Dessa forma, pode-se 

estabelecer um plano de ação para a resolução dos problemas. 

Resultado:  

A análise de um processo de trabalho representa também a avaliação de mudanças comportamentais em toda a 

estrutura, observando-se que um sistema de indicadores não deve ser visto somente como a aplicação de uma 

ferramenta, mas sim, como um processo de mudança cultural. Sempre existirá a possibilidade dos indicadores 

serem entendidos como representantes da ineficiência das pessoas, e não dos processos, e dependendo deste 

indicador, que deveria ser fácil de mensurar e interpretar, pode-se prejudicar o sucesso do projeto. Analisando-se 

as representações dos problemas e defeitos encontrados durante o estudo, verifica-se que podem ocorrer erros na 

contagem de refugos, a desconsideração de lotes “não-conformes” no índice de rejeição por erros de informação, 

o preenchimento de campos errados, como rejeição de processo x rejeição por troca de cor, e a não participação 

de todas as pessoas nas reuniões de avaliação de resultados, só para se citar alguns deles (Figura 1). 

Conclusão:  

A implementação de um sistema que vise atender as novas tendências de gestão requer planejamento e 

envolvimento da alta administração, exigindo não só o domínio das ferramentas de análise da qualidade, mas a 

capacidade de liderança para os processos de mudança na implementação de qualquer processo que atinja a 

estrutura cultural da empresa. No caso estudado houve o envolvimento gerencial para estruturarem uma prática 

de apuração e análise de defeitos que atenda as exigências da gestão da qualidade, enfatizando-se a necessidade 

da coleta de dados estarem na linguagem das pessoas que estão responsáveis, reduzindo significativamente a 

incidência de defeitos. 
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Introdução:  

Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável soam com frequência, garantindo o equilíbrio entre 

crescimento econômico, cuidado com o meio ambiente e bem-estar social. Em conjunto, funcionam de 

acordo com o princípio dos recursos naturais disponíveis, não podendo ser usados indiscriminadamente. Já 

“logística reversa” define-se como toda atividade associada a um produto/serviço após o ponto de venda, 

tendo como objetivo o aperfeiçoamento da atividade pós-venda, economizando dinheiro e recursos 

ambientais. A Logística Reversa (LR) evoluiu, passando a ser definida como o processo científico de 

gerenciamento de ativos, nos departamentos, setores e disciplinas. Este estudo destaca os benefícios da LR e 

os bens descartados no sistema logístico, como as esponjas domésticas, resíduos e outros materiais não 

reutilizados após sua venda e consumo. A implantação de uma LR em qualquer empresa exige controle das 

informações necessárias para o retorno do material ao ciclo produtivo, pois um planejamento correto agrega 

valores econômicos, ecológicos, entre outros. 

Metodologia:  

O presente trabalho foi construído através de pesquisas em bibliotecas, com vários tipos de livros e revistas 

e, pesquisas em alguns sites de informação segura. É resumidamente formado por revisão bibliográfica e 

contém algo qualitativo. Seguimos primeiramente com a ideia geral da reciclagem, sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável/estratégia e o gerenciamento de resíduos. Que funcionam de acordo com o 

princípio de que os recursos disponíveis não podem ser usados sem que haja percepção da sua diferença. 

Seguimos falando da logística (conceito), a logística reversa com seus objetivos e, finalizamos com o 

processo de reciclagem e reutilização da matéria prima das esponjas (EPS). 

Resultado:  

Existe uma maneira diferente de produzir os bens que a sociedade realmente requer ou não, usando os 

recursos naturais de maneira eficiente, sem produzir resíduos que ameacem a biodiversidade e a saúde 

humana gerando valor através de uma gestão ambiental adequada. Essa forma alternativa de produção é 

realizada por meio do uso de novas técnicas de gerenciamento de resíduos, como a minimização do 

desperdício, geradas em processos industriais. Os benefícios obtidos não estão apenas no nível ambiental, 

pois permitem aumentar a qualidade dos produtos economizando custos melhorando a rentabilidade da 

empresa. O presente trabalho tem como foco principal estudar e apresentar os benefícios que a implantação 

do processo de Logística Reversa pode trazer para a empresa, sociedade e para o meio ambiente, gerando 

uma possível redução de custo. Sendo que após a venda e consumo do produto, o mesmo é descartado no 

meio ambiente gerando poluição visual e ambiental. 

Conclusão:  

Logística reversa foi concebida como sistema de reciclagem e reutilização de produtos, diminuindo a 

poluição, reduzindo estoques, pensando no meio ambiente e formas de dar nova vida para produtos. A 

remanufatura visa que um objeto usado seja fabricado novamente. Focando na substituição de peças gastas, 

fornecendo uma segunda vida, evitando a fabricação inicial e economizando custos. Enquanto a reciclagem 

recupera de um material considerado um resíduo para poder usá-lo novamente para a fabricação de um novo 

produto. Já o sistema refabricação é destinado a reutilizar produtos que se tornarem obsoleto para o mesmo 

cliente, evitando o descarte dos produtos. 
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Introdução:  

Esta pesquisa teve como desafio investigar a influência do Rap na cultura dos sujeitos, notadamente avaliar se 

esse estilo musical amplia a consciência critica de seus ouvintes acerca das expressões da questão social, tendo 

como foco a cidade de Taubaté-SP. O tema investigado é pouco debatido na sociedade, porém pela influência 

que a música exerce nos jovens cabe entender melhor esse processo, ou seja, apreender como os problemas da 

sociedade - perpassados pelas desigualdades decorrentes do capitalismo e que afetam a política de saúde, 

educação, habitação e promovem a violência racial e social, entre outros problemas - são tratados pelo Rap. O 

assunto despertou-nos interesse pelo que o Rap proporciona para a sociedade expondo as mazelas do sistema. 

Consideramos que os rappers são protagonistas na conscientização política de seus seguidores, não se tratando 

apenas em um estilo musical de pessoas marginalizadas, moradoras de guetos e periferias.  

Metodologia:  

O referido trabalho teve suas bases na abordagem de pesquisa qualitativa. Segundo Richardson (p. 79, 2010), o 

"método qualitativo difere em princípio do quantitativo à medida que não emprega um instrumento estatístico 

como base do processo de análise de um problema". Neste contexto analisamos os diferentes pontos de vista dos 

participantes diante de suas apropriações do Rap quanto à denúncia das expressões da questão social, apontando 

o que entendem sobre o estilo musical, o conteúdo das letras e a forma como são assimiladas, buscando 

compreender seus comportamentos sociais. A investigação teve como base a perspectiva marxista mediante uma 

análise crítica da temática na sua relação com a conjuntura e a sociedade. A pesquisa foi realizada na cidade de 

Taubaté com 04 ouvintes do Rap com idade de 18 a 30 anos, assim os sujeitos foram pré-selecionados por meio 

da amostra intencional. Os critérios adotados para abordagem dos sujeitos foram à sua aceitação em participar da 

pesquisa e seu envolvimento com o movimento Rap. As entrevistas foram guiadas com perguntas abertas e 

fechadas sobre o tema com base nos objetivos da pesquisa. Será mantido o sigilo das informações obtidas nas 

entrevistas conforme os critérios estabelecidos pelo Conselho de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – 

resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde.  

Resultado:  

Resultados obtidos parcialmente mostram que o Rap contribui com a formação crítica dos seus ouvintes, com 

ênfase sobre as expressões da questão social. Nestes termos, eles apresentam uma análise apurada sobre os 

problemas sociais e políticos que envolvem a realidade brasileira. Constamos que a música proporciona bem-

estar aos seus seguidores e identificação com suas ideologias e com o seu cotidiano de vida.  

Conclusão:  

Conclui-se por meio da pesquisa bibliográfica e de campo que o Rap tem grande influência no modo de pensar 

dos seus ouvintes, bem como impacta nos seus comportamentos e no entendimento acerca da realidade social e 

dos fenômenos que a explicam. É perceptível a identificação dos sujeitos com as letras musicais e melodias. O 

conteúdo explícito nas letras do Rap em forma de denúncia das expressões da questão social, abarcando o 

preconceito racial, de gênero e a desigualdade de classe são instrumentos político-pedagógico que contribuem 

efetivamente para ampliar a consciência dos seus seguidores.  
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Introdução:  

As Ciências Exatas são vistas, por grande parte dos estudantes, como assustadoras, sendo consideradas as 

matérias que os alunos menos apreciam. A prática de ensino das Ciências Exatas resume-se, muitas vezes, a 

resolução de problemas, e no Ensino de Física isso não é diferente. A resolução de problemas resume-se a 

aplicação das fórmulas sem relacionar ao conceito físico em si, matematizando, de forma errônea, o ensino 

dessa disciplina. Buscando uma mudança, muitos docentes procuram maneiras inovadoras para lecionar. Os 

experimentos são maneiras eficazes de estimular o interesse e a interação física dos alunos com o objeto de 

aprendizagem. Além de experimentação, outra metodologia crescente é a Modelagem Matemática, que visa 

obter um modelo, a partir da intuição e criatividade (BIEMBENGUT, 2000). Pensando nisso, esse trabalho 

propõe facilitar a aprendizagem significativa de estudantes do 1º ano do Ensino Médio, utilizando um 

experimento sobre força de atrito, através da modelagem matemática. 

Metodologia:  

A primeira etapa metodológica efetuada foi realizar um levantamento bibliográfico acerca das metodologias 

de ensino por experimentação e modelagem matemática. Feita a pesquisa, escolheu-se seguir a linha de 

Modelagem Matemática de Maria Sallet Biembengut, que divide o processo de modelagem em três etapas 

principais: a interação (reconhecimento da situação e familiarização), a matematização (formulação de 

hipótese e construção de um modelo), e o modelo matemático (interpretação, análise e validação do 

modelo). Em seguida, foi feita uma pesquisa sobre: força de atrito, experimentos mais condizentes a esse 

assunto, e materiais necessários para construção do mesmo. Assim, pode-se adaptar o ensino de Força de 

Atrito utilizando um plano horizontal as metodologias escolhidas. Visto isso, será montado um plano de 

aula, com ementa, conteúdo programático, metodologia e avaliação, para servir de orientação na aplicação 

do trabalho, que ocorrerá em uma escola estadual de Caçapava. 

Resultado:  

A aula será sobre Força de Atrito e Força Resultante utilizando um plano horizontal, através do experimento 

com dois arranjos experimentais, envolvendo a sala toda do primeiro ano do ensino médio, com o professor 

questionando e anotando na lousa as respostas. Os arranjos experimentais são: dois planos (um liso e um 

áspero), blocos de massas iguais, corda, dinamômetro e balança de precisão. Assim que realizado o 

experimento, será iniciado o processo de modelagem matemática, com o seguinte questionamento: “Se os 

blocos têm massa iguais, e estamos aplicando a mesma força nos blocos, porque um se move mais rápido do 

que o outro?”. Espera-se conseguir resultados de uma modelagem para que eles entendam o conceito, 

condições e a importância do coeficiente de atrito (?), aceleração e forças resultantes no plano horizontal. 

Conclusão:  

Com esse trabalho, espera-se contribuir para a discussão do Ensino de Física por modelagem matemática, a 

fim de explorar cada vez mais o conceito aplicado na prática, e sair da mesmice de resolução de problemas. 

Além disso, conclui-se que dessa forma iniciará uma quebra dos estereótipos de que as ciências exatas são 

disciplinas difíceis e assustadoras. 
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Introdução:  

O tema deste trabalho é um projeto arquitetônico institucional, que consiste em um Espaço Público para Eventos 

nas áreas de lazer, cultura e comércio – como formaturas, feiras, exposições, congressos, apresentações, 

celebrações, convenções e workshops –, que atendam não só um grupo específico da população, mas também 

proporcione o alcance e estimule o interesse das populações das cidades vizinhas, complementando e 

impulsionando, dessa maneira, o setor econômico da cidade, agregando mais especificamente no turismo de 

Eventos.  

Metodologia:  

No curso de Arquitetura e Urbanismo, a pesquisa é classificada como mista. Sendo assim, para este trabalho, a 

metodologia usada será de Pesquisa Documental, por conta da necessidade da orientação dos documentos e 

normas para a organização do espaço estudado, Pesquisa Exploratória, devido ao levantamento bibliográfico, 

Pesquisa Descritiva, tendo em vista a proposta arquitetônica ao final do trabalho, com base nos estudos de casos 

e visitas técnicas, Pesquisa Bibliográfica, em razão da leitura de livros já publicados, Levantamentos e Visitas 

Técnicas, Estudos de Casos, entre outros. 

Resultado:  

Pretende-se obter o melhor aproveitamento de todas as informações estudadas e analisadas, para se concluir a 

proposta do projeto de modo correspondente ao nível de qualidade, em estrutura e criatividade, que se faz 

necessário nesse setor de eventos da economia. Um projeto que ofereça um espaço de eventos com boa estrutura 

e de fácil localização e acesso, que atenda a população de Taubaté e seu entorno. Um ambiente adaptável para a 

execução de diversos tipos de eventos, em três tamanhos, de modo que atenda diferentes clientes, com suas mais 

variadas propostas. Dessa maneira, servirá como um ponto importante para a região, tendo em vista que a 

paisagem e a arquitetura serão importantes atrativos, e aumentarão o contato, bem como o comércio e a cultura 

entre as cidades desta região. 

Conclusão:  

Depois de muitas pesquisas e leituras a respeito do tema eventos, percebeu-se que esse ramo é muito mais amplo 

do que se costuma vivenciar. Envolve um universo de fatos e condicionantes que permitem a excelência na 

realização de cada evento, desde o seu surgimento e concretização na história, aos detalhes de um programa de 

necessidades. Constatações estas que seriam impossíveis de serem notadas se não fossem realizados os estudos 

de caso e as visitas técnicas, os quais permitiram outra percepção da realidade desses espaços.  
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Introdução:  

Atualmente, a grande maioria dos Engenheiros de Produção iniciam os trabalhos em indústrias com linha de 

produção pronta para o trabalho, e com isso tendem a ficar em trabalho administrativo. Todavia, é de grande 

utilidade saber o maquinário disponível no mercado uma vez que uma simples mudança na linha de 

produção tenha o potencial de melhorar e muito os processos de fabricação. Neste trabalho será comentado 

sobre a esteira transportadora industrial. Um equipamento muito versátil que revolucionou a indústria desde 

que foi implantada pela primeira vez por Henry Ford no ano de 1913 criando o Sistema de Montagem 

Contínuo. Há diversos modelos de esteiras no mercado, saber a aplicação de cada uma pode ajudar muito no 

trabalho de um Engenheiro de Produção uma vez que cada modelo e material são destinados ao transporte 

de específicos produtos e condições de trabalho. 

Metodologia:  

Para a realização da pesquisa recorreu-se a um levantamento bibliográfico realizado a partir de fontes como 

artigos históricos, sites de vendas de equipamentos industriais. Foi também realizada uma visita a uma 

grande empresa automotiva que já possui esteiras industriais em sua produção há mais de um século, com o 

objetivo de conhecer o modo que as esteiras funcionam em grandes indústrias e como influenciam na 

produção. 

Resultado:  

Com base em todas as informações coletadas constatou-se que antes da aquisição da esteira de transporte 

para a empresa, o responsável pela aquisição deve realizar um estudo sobre o funcionamento, vantagens e 

aplicações. Além disso, deve escolher criteriosamente o material ideal, visto que as esteiras podem ser 

fabricadas com metal, borracha, plástico, entre outros. Outros pontos importantes a serem verificados antes 

da instalação são a viabilidade, manutenção, precauções e cuidados a serem tomados. Verificou-se que a 

esteira transportadora é um equipamento fundamental para uma indústria, com o objetivo de manuseio, 

transporte e movimentação de cargas diversas, e que este maquinário influencia e muito na produção, 

tornando essencial a opção de uma em prol da outra.  

Conclusão:  

Frente aos diversos modelos de esteiras, visto que a mesma varia muito dependendo do produto a ser 

transportado, verificou-se que todas possuem suas vantagens e desvantagens, independente do material que 

são constituídas. A escolha da esteira mais viável a ser implantada fica vinculada aos seguintes fatores: tipo 

de material a serem transportados, custos, motores e manutenção exigida. Importante salientar a questão da 

manutenção, que diferencia de um material de constituição para o outro, mas que deve ser realizada 

periodicamente, com todos os equipamentos de segurança, para maximizar a parte da linha de produção à 

qual ela está ligada. 
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O PALIMPSESTO NOS POEMAS DE DO DESEJO, DE HILDA HILST  

ENIC201881206 

 
BIANCA MARTINS PETER  

Orientador(a): THAIS TRAVASSOS  

 

Introdução:  

O texto de autoria feminina tornou-se objeto de estudo em diversos campos do conhecimento. De estudos 

sociológicos à análise do discurso, reconhece-se a literatura realizada por mulheres como um fenômeno de 

consolidação do sujeito feminino na sociedade. A partir de uma perspectiva de que a linguagem apresenta 

dimensões e determinantes socioculturais e de que o patriarcado é o sistema social dominante, compreende-

se a capacidade expressiva da mulher como fadado a um caráter lacunoso. Com uma análise dos poemas de 

Do desejo, de Hilda Hilst, pretendeu-se evidenciar a maneira com que uma escritora consagrada contraria o 

paradigma canônico. 

Metodologia:  

Esta pesquisa bibliográfica e de cunho qualitativo parte da noção de Ardener (2006) de que a expressão de 

um grupo silenciado historicamente se faz sempre lacunosa, tendo em vista que a linguagem foi sempre 

estruturada por outra camada da população – neste caso, a masculina –, do estudo ginocrítico de Showalter 

(1994) e do conceito de palimpsesto elaborado por Gilbert e Gubar (2000). O estudo do livro de poemas Do 

desejo, de Hilda Hilst, foi realizado para revelar diferentes níveis em que a literatura da autora (e em maior 

dimensão, a realizada por mulheres) acata o cânone ao mesmo tempo em que o transgride.  

Resultado:  

A partir dessa pesquisa foi possível apreender que a literatura realizada por mulheres, mesmo que tenham 

sido reconhecidas e adquirido um caráter canônico, sempre desvirtua certos paradigmas da tradição criativa 

androcêntrica, uma vez que sua escritura sempre exprime uma zona silenciada da linguagem. Os sujeitos 

líricos de Hilda Hilst em Do desejo confrontam o Deus com os deslumbramentos da matéria e da palavra, 

realizando-o por meio de uma imagética grotesca e erótica. Dessa forma, o processo sacro do eu lírico 

desenrola-se de maneira quase profana, transviando a ascese mística. 

Conclusão:  

Em Do desejo, o sagrado é ansiado pelo seu avesso, pelo “descaminho” do ato sexual e das imagens do 

inconsciente. Para compor um palimpsesto, os diferentes graus de contravenção ao cânone atuaram 

concomitantemente ao acato dele mesmo – evidente com a tentativa dos sujeitos poéticos de exprimir o 

Nada, mote considerado “erudito”. Depreende-se a existência de um discurso de duas vozes simultâneas no 

texto de autoria feminina, consequente do histórico silenciamento ao qual as mulheres foram submetidas, 

configurando uma linguagem “oculta” que desafiaria o cânone literário e de tradição patriarcal se 

superficializado por meio da escritura. 
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Introdução:  

Após de dezenas de planos fracassados, surge em 1984, o Plano Real que marca o final do período de 

instabilidade monetária de altas taxas de inflação e junto ao plano que veio a nova moeda o Real. O Plano 

Real foi elaborado para o controle da inflação no Brasil que possuía um crescimento desordenado e atingia 

altíssimos níveis de inflação (hiperinflação). É considerado atualmente, o melhor e bem-sucedido plano 

econômico brasileiro que já lançou para combater a inflação crônica, consolidar os preços, bem como para 

demandar a produção e as chances empregos, com isso gerando renda para fortalecer o poder de compra da 

população e, consequentemente, estabilizar a economia. Sabe-se que os pobres comprometem maior parte da 

renda com bens de primeira necessidade do que as camadas mais altas, de modo que quando aumenta a 

inflação desses bens, os pobres são relativamente mais afetados.  

Metodologia:  

Realizou pesquisa bibliográfica em sites da internet que abordam sobre os efeitos do Plano Real sobre a 

diminuição da pobreza. Quanto a pesquisa exploratória, verificou-se que os resultados bem-sucedidos do 

Plano Real no controle da inflação suscitam o interesse em relação aos seus efeitos sobre a pobreza. A 

estabilização da moeda diminuiu a pobreza, ao tirar da miséria cerca de 10 milhões de brasileiros que, em 

1994, não ganhavam nem o suficiente para comprar itens mais básicos de sobrevivência. Mas a redução da 

pobreza foi quase um efeito colateral do Plano Real, cujo objetivo era controlar a escalada inflacionária. O 

primeiro efeito positivo da estabilização foi praticamente automático. Entre 1993 e 1995, os brasileiros cujos 

rendimentos os colocam entre os 10% mais pobres da população viram sua renda dobrar. Com a 

estabilização, a alta dos preços parou de diminuir os salários da população que não tinha acesso aos 

instrumentos financeiros que protegiam os recursos da inflação. Os trabalhadores também foram 

beneficiados pela queda dos preços, causada pela concorrência dos produtos estrangeiros. 

Resultado:  

No início daquela década, o Brasil vivia um cenário econômico de superinflação e atingiu seu ápice em 

1993, com 2.700%. A variação nos preços tornou famosa a máquina de remarcar preços, que etiquetava os 

produtos com novos valores mais de uma vez por dia, em algumas ocasiões. Para combater a inflação foi 

adotado um regime cambial flexível que o governo interviria no mercado para assumir o controle de preços 

da moeda sem comprometer a estabilidade. Diante da crise econômica, o PIB teve um crescimento médio 

2,9%, possibilitando a de geração de mais empregos ao reduzir as taxas reais de juros e dinamizar o volume 

de exportações. A combinação de crescimento da renda per capita nacional em 4% ao ano até 2005, com a 

redução da desigualdade em 10% derrubou a pobreza pela metade, ou seja, mais de 25 milhões de brasileiros 

deixariam a condição pobre.  

Conclusão:  

O Plano Real ao combater a inflação gerou a recuperação da economia nas mais diversas atividades 

operacionais contribuiu para aumentar a faixa de rendimento das camadas mais baixas da população, por 

meio da inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, uma vez que o rendimento do trabalho se constitui 

na forma socialmente desejada de os indivíduos atenderem às suas necessidades, evitando a pobreza. Além 

disso, as melhorias de rendimento beneficiaram a todos representando ganhos bem mais elevados para os 

indivíduos na base da distribuição, o que permitiu reduzir a incidência de pobreza do ponto de vista da 

renda.  
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Introdução:  

As empresas automobilísticas, visando o melhor desempenho da sua produção tendem a se preocuparem 

com a redução do tempo de máquina parada impactando diretamente no custo financeiro. Muitas dessas 

empresas não sobrevivem neste mercado por não adotarem métodos de mensuração e controle de seus 

custos, ou seja, algumas organizações possuem um time de funcionários bons, porém que não sabem como 

aplicar e disseminar a importância de metodologias que ajudem no resultado a qual se espera. O mercado de 

automóveis no Brasil vem retomando sua crescente nos últimos meses, a competitividade cada vez mais 

acirrada faz com que as empresas estejam sempre buscando aperfeiçoar os processos para melhor atender as 

necessidades de um consumidor cada vez mais exigente, que deseja ser atendido no menor tempo possível, 

com extrema qualidade. Para isso a indústria se utiliza de ferramentas conhecidas e aplicadas em empresas 

do mundo inteiro. 

Metodologia:  

O método utilizado no trabalho foi o estudo de caso em uma empresa, cujo ramo é o automobilístico. Esse 

método é de natureza aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidas à 

solução de problemas específicos. Quanto a sua abordagem é quantitativa, pois se realiza através da 

obtenção de respostas estruturadas. Foi caracterizado o ambiente interno da empresa podendo ser 

visualizado todo o processo de setup. O presente estudo de caso tem por finalidade propor e apresentar a 

implantação de uma ferramenta de melhoria continua para a redução do tempo de setup de máquina parada. 

Há dois métodos de custos que surgiram na indústria automobilística japonesa e que muito bem adaptáveis à 

realidade de qualquer país: o custo alvo e o custo Kaizen. O foco desta pesquisa é apresentar o conceito de 

custo Kaizen e as formas pelas quais este método pode auxiliar na redução de custos modificando algumas 

atividades, operações e cultura dos colaboradores para que diante disso se apresente resultados 

consideráveis.Nossos propósitos específicos propostos nesse trabalho serão reduzir o tempo gasto no setup 

ferramental, com o trabalho de uma equipe formada com colaboradores da engenharia de processo, 

manutenção, CIP, e um técnico em segurança do trabalho deverão em conjunto com os operadores que 

trabalham no grupo de máquinas executarem o setup da melhor maneira possível, sendo rápidos, eficientes e 

objetivos proporcionando o aumento da capacidade produtiva. Implantar as devidas melhorias levantadas 

durante o estudo do projeto para minimizar o setup, facilitando as atividades da linha de produção que 

produz um grande número de peças, e com a auxílio da equipe obterá o acesso aos históricos de setup 

ocorridos no grupo de máquinas LWB 4,5L. 

Resultado:  

? Localização do molde em um lugar mais correto ? Melhora na informação e suporte no Setup ? Melhor 

desempenho e clareza nas atividades ? Melhor desempenho e padronização nas atividades ? Disponibilidade 

de ferramentas ? Melhor fluxo de informação ? Rota definida para fluxo da empilhadeira ? Diminuição do 

tempo do setup 

Conclusão:  

Pode-se concluir que o presente estudo obtido nos proporcionou certificar e evidenciar o quão são eficazes 

as ferramentas de melhoria contínua aplicada de forma correta focando na causa do problema.Para ter uma 

maior produtividade nas empresas automobilísticas reduzindo os tempos de máquina parada, deve-se 

primeiro focar com qualidade na gestão organizacional onde o time que irá atuar na missão de melhorar os 

problemas entendam as regras que as favorecem, tenham a capacidade de mudar todo o cenário da empresa. 

Com o uso eficaz dessa ferramenta, obtivemos um aumento de produtividade e a redução significante nos 

custos da empresa. 
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Introdução:  

A arte esmaltada dos azulejos foi introduzida na Europa no século XII, com a invasão moura na península 

ibérica. Inicialmente Portugal era um grande importador de azulejos, foi somente no meio do século XVI 

que surgiram as primeiras realizações portuguesas. Desde então, o azulejo se enraíza definitivamente na 

cultura lusa com obras-primas que revestem o interior de igrejas e castelos. Posteriormente, o azulejo teve 

papel relevante na reconstrução de Lisboa após o terremoto e incêndio que destruíram a cidade em 1755. No 

Brasil, com a chegada da corte portuguesa em 1808, o azulejo ganha nova vida, passando a ser usado nas 

fachadas para isolamento contra o calor e a umidade, é aqui que nasce o azulejo de fachada, que alegra e 

ilumina. De volta a Portugal, a corte introduz a novidade que encanta e cai no gosto das famílias ricas, 

mudando as cores e levando alegria às cidades portuguesas 

Metodologia:  

O trabalho realizado apresenta uma abordagem qualitativa, em nível exploratório com delineamento do tipo 

pesquisa bibliográfica. Esse tipo de estudo consiste na coleta de material publicado por diversos autores, 

clássicos e atuais sobre um determinado assunto. A pesquisa é realizada em fontes diversas que podem ser 

documentais, textuais, cartográficas ou audiovisuais. O material obtido é lido e analisado, servindo de 

embasamento para as respostas aos problemas e atendendo aos objetivos do trabalho. 

Resultado:  

Foi realizada revisão bibliográfica extensa da história da azulejaria em Portugal e no Brasil. É notável o 

papel do azulejo como elemento cultural marcante em Portugal, e legítimo representante de toda 

lusitanidade. A presença do azulejo no Brasil representa elemento colonizador e expansor do cristianismo. 

No entanto, a influência foi recíproca. A importação de quantidades vultosas de azulejos pelos brasileiros, 

reergueu a falida indústria esmaltada portuguesa. Além disso, foi no Brasil que nasceu a azulejaria de 

fachada, que modificou o uso e costumes portugueses modificando a paisagem das cidades lusitanas. 

Conclusão:  

Na revisão bibliográfica realizada fica claro que o estudo da azulejaria portuguesa só pode ser compreendido 

e significado, quando se expande a investigação para sua extensão transatlântica para o Brasil, não como um 

complemento desse estudo, mas como fenômeno evolutivo que explica muitos outros questionamentos. É na 

equalização do binômio cultural Brasil-Portugal que o estudo se realiza e se completa. Muito mais do que 

um material utilitário na arquitetura, o azulejo é patrimônio cultural riquíssimo em história e arte , mais 

ainda, “curioso fenômeno de inversão de influências! Extraordinário exemplo de comunhão cultural!’  

Referências:  
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Introdução:  

A educação tradicional por diversas vezes está associada à falta de interesse dos alunos pelo aprendizado. 

Nos cursos de Engenharia, esse cenário não é diferente, sendo um desafio implementar métodos de 

aprendizagem que despertem maior interesse por parte dos alunos respeitando-se os requisitos de formação 

de um engenheiro. As metodologias ativas surgiram com o intuito de despertar o interesse dos alunos com 

uma nova proposta de aprendizado, que possibilita trazer o aluno para o centro da discussão, sendo ele o 

principal responsável pela construção do seu conhecimento, porém se apresenta como uma proposta 

inovadora para os cursos de Engenharia que consiste na aprendizagem, utilizando-se da pesquisa, 

participação dos alunos, trabalhos em grupo, para o fortalecimento dos conhecimentos. O objetivo é avaliar 

a aplicação das metodologias ativas especificamente em Cursos de Engenharia destacando seus pontos fortes 

e fracos, obtendo a real contribuição dessa metodologia para o aprendizado dos discentes. 

Metodologia:  

A metodologia aplicada contempla a avaliação através da revisão bibliográfica de estudos de casos que 

aplicaram as metodologias ativas especificamente em cursos de Engenharia, e como os resultados obtidos na 

melhoria da qualidade de ensino impactaram o aprendizado dos alunos. Para uma melhor clarificação os 

estudos de casos selecionados utilizaram disciplinas teóricas e práticas e cursos diferentes de Engenharia 

avaliando a aplicação de trabalho em equipe, tarefas colaborativas, debates, novas formas de solução de 

problemas e incentivo na área científica e tecnológica. As metodologias ativas utilizadas nessa avaliação 

foram Aprendizagem baseada em projetos, Aprendizagem baseada em problemas e Sala de aula invertida. 

Também serão avaliados a satisfação dos resultados obtidos pelos docentes e discentes. 

Resultado:  

Como resultados espera-se uma real avaliação e contribuição das práticas de metodologias ativas nos cursos 

de Engenharia ressaltando os benefícios aos docentes e discentes, grau de satisfação por parte dos discentes, 

além de destacar fatores como frequência e evasão nas disciplinas aplicadas. Também é esperado avaliar se 

os conceitos previstos no plano de ensino da disciplina foram absorvidos pelos discentes e quais habilidades 

foram desenvolvidas. 

Conclusão:  

Espera-se concluir que com base neste estudo bibliográfico, que a avaliação proposta mostre a real 

contribuição no aprendizado dos discentes dos cursos de Engenharia como uma nova prática pedagógica e 

recurso didático no ensino universitário e que auxiliem os docentes a um melhor desenvolvimento do seu 

trabalho se sentindo mais estimulados na aplicação dessas metodologias como uma nova forma de ensino. 

Diante da importância desse estudo percebemos que, há carência de fontes de pesquisa, que nos deixa a 

necessidade de um maior aprofundamento nos estudos de execuções teóricas e práticas, no que se refere as 

inúmeras metodologias ativas. 
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Introdução:  

As estrias são conhecidas como atrofias da pele que se resulta a partir do rompimento das fibras elásticas e 

colágenas, ao início elas são avermelhadas, após isso, esbranquiçadas e ao fim abrilhantadas (nacaradas). 

Elas surgem não só por condições de origem mecânica ou endocrinológica, mas por propensão genética e 

familiar, que é consequência de uma desarmonia das estruturas do tecido conjuntivo. O microagulhamento 

(MA), que também é conhecido como “terapia de indução de colágeno”, é um tipo de tratamento que se 

resume em micro perfurações da pele, com o intuito de gerar uma inflamação aguda, ativando o trabalho dos 

fibroblastos e ajudar na absorção de substâncias ativas. O objetivo do estudo foi realizar a revisão da 

literatura a respeito do tratamento com o microagulhamento na restauração das estrias.  

Metodologia:  

O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura realizada através da verificação de artigos científicos. 

Com o intuito de identificar os artigos que utilizaram o microagulhamento como tratamento fisioterapêutico 

em lesões na pele tipo estria,por isso foram realizadas buscas sistematizadas em quatro bases de dados 

eletrônicas PUBMED, SCIELO, LILACS e GOOGLE ACADÊMICO.  

Resultado:  

De forma sumarizada, pode-se observar que dos artigos incluídos nesta revisão da literatura, não foi 

encontrado nenhum ensaio clínico. Foram incluídos na atual revisão: um estudo experimental; dois estudos 

com apenas um caso clínico cada; e revisões bibliográficas 

Conclusão:  

Dessa forma, pode-se dizer que o tratamento através do microagulhamento pode ser promissor, pois permite 

a liberação de fatores de crescimento que irão incentivar a produção de colágeno e elastina na derme papilar, 

melhorando assim o aspecto da estria. Contudo, deve-se levar em consideração a falta de fundamentos 

práticos, o que deve exigir do fisioterapeuta cautela ao utilizar uma técnica tão recente. 
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Introdução:  

Atualmente,a crescente procura da previdência complementar por pessoas que optam se prevenir no futuro. 

Procura que levou a elaboração desta pesquisa, cujo objetivo é relatar sobre as vantagens da previdência 

complementar face o déficit atual da previdência social do governo. 

Metodologia:  

A pesquisa bibliográfica apresentou a previdência privada ou complementar que surgiu para o trabalhador 

brasileiro, como alternativa de renda adicional, com base nas necessidades do trabalhador contratante, 

conforme sua necessidade e vontade. É uma aposentadoria contratada para garantir uma renda extra ao 

trabalhador ou ao seu beneficiário. Os valores dos benefícios são aplicados pela entidade gestora, com base 

em cálculos atuariais. E, por meio da pesquisa exploratória verificou-se que dada as incertezas da economia 

brasileira, com relação a aposentadoria do governo, demonstrando um futuro incerto e vulnerável com 

insegurança às famílias, a previdência privada ou complementar é vista como um instrumento de geração de 

renda, que após investir, o aposentado poderá na falta de recursos, complementar as suas necessidades, as 

vezes básicas. 

Resultado:  

Em analise, o déficit da previdência social, apresentou no ano passado um déficit de R$ 149,7 bilhões, 

situação esta que preocupa grande parte da população brasileira que de acordo com a Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), no ano de 2017 houve um aumento de 26% na procura de planos de 

previdência privada. 

Conclusão:  

Contar com o plano de previdência privada ou complementar é a melhor opção para quem quer garantir um 

futuro mais tranquilo no término da carreira profissional, ou até mesmo para quem deseja ter uma reserva.  
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Introdução:  

Devido às características especiais dos equipamentos desenvolvidos em metodologia Engineer to Order (ETO), 

cujo significado em nosso idioma é “Desenvolver/Projetar sob Pedido”, todo o processo de certificação do 

Sistema de Gestão da Qualidade, do projeto até a montagem, reveste-se de aspectos únicos, não aplicáveis 

diretamente à produção seriada. Desta maneira, o objetivo deste trabalho é detalhar o processo de implementação 

e certificação de um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 na 

produção de equipamentos desenvolvidos dentro do modelo ETO. Após implementação do SGQ (Sistema de 

Gestão da Qualidade) e a Certificação, foram verificados resultados positivos em consonância com os objetivos 

da empresa e expectativas do mercado. 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento deste estudo de caso único, utilizando o PDCA, na etapa de planejamento foram 

determinados, junto com a Liderança, o contexto, missão, visão e as partes interessadas do negócio. Em seguinte, 

todos os processos e suas interações foram identificados e mapeados. As responsabilidades foram distribuídas. 

Para a etapa de execução, a documentação (procedimentos, instruções, políticas, entre outras) foi elaborada, 

implementada e difundida dentro da empresa. Na terceira etapa, “checar”, foi formada e treinada uma equipe de 

auditores internos, que executaram auditorias, conforme programa estabelecido pela Qualidade, para avaliação da 

eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. Após auditorias internas, foram implementados planos de ação ou 

tratamento de não-conformidade para correção dos pontos identificados, objetivando a melhoria contínua, assim 

fechando o PDCA com a etapa “agir”. Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade, foi solicitada auditoria 

de certificação por um órgão acreditado, que atestou a implementação e eficácia do SGQ conforme critérios da 

Norma ABNT ISO 9001:2015. Para a Empresa X, que produz equipamentos conforme sistema ETO, seus 

produtos são frequentemente montados em campo, devendo implementar e certificar um SGQ durante a 

montagem no cliente. Todo o processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser 

evidenciado por meio da documentação da qualidade gerada durante o projeto, fabricação e montagem de uma 

esfera de estocagem (Figura 1) e avaliado com a sua certificação. 

Resultado:  

Utilizando-se do PDCA, todas as etapas para a implementação do SGQ na Empresa X foram executadas, 

obtendo-se resultados satisfatórios durante as auditorias internas, conforme evidenciado por meio da 

documentação de qualidade gerada durante o projeto e fabricação da esfera de estocagem, bem como através da 

certificação obtida. Para a etapa de montagem do equipamento em campo (dentro da empresa cliente), como 

resultado preliminar tem-se que o sistema foi implementado de acordo, com resultado satisfatório das auditorias 

internas, estando a auditoria de certificação ainda agendada para acontecer. Conforme objetivo ao implementar 

um SGQ de acordo com a Norma NBR ISO 9001:2015, durante este projeto nenhuma não-conformidade de 

produto foi aberta, nenhuma reclamação de cliente foi registrada e, após pesquisa de satisfação, o cliente 

mostrou-se satisfeito com a qualidade do produto adquirido. 

Conclusão:  

De acordo com os resultados obtidos, mesmo com toda diferenciação do processo de fabricação com sistema 

ETO, onde o cliente faz o pedido do produto sob encomenda, com características específicas em comparação 

com uma linha de produção, a implementação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade mostrou-se uma 

poderosa ferramenta que determina que os processos sejam planejados, controlados, avaliados e aperfeiçoados, 

assim garantindo, sempre, a qualidade do produto, a satisfação do cliente e promovendo a boa saúde do negócio, 

podendo, sem dúvida alguma, ser empregada como ferramenta estratégica. 
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Introdução:  

As habilidades sociais são aprendidas na infância e desenvolvidas durante a vida, contudo, podem haver 

falhas nessa aprendizagem, impactando negativamente as relações estabelecidas nos diferentes ambientes 

sociais, incluindo o profissional, e, consequentemente, afetando os resultados da organização, bem como a 

qualidade das relações nela estabelecidas. Essas habilidades podem ser desenvolvidas com o Treino de 

Habilidades Sociais Profissionais, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades deficitárias, e 

potencialização daquelas que se encontram na média. Para isso, é importante que se realize a avaliação do 

repertório de habilidades sociais dos participantes. Este estudo foi realizado a partir dos resultados de uma 

experiência do estágio específico com ênfase em Psicologia e Processos de Gestão I, por alunos do sétimo 

semestre do curso de Psicologia, em uma universidade do interior do Estado de São Paulo.  

Metodologia:  

Esta pesquisa caracteriza-se como documental, com abordagem quantitativa e objetivos exploratórios acerca 

do tema. A pesquisa documental caracteriza-se pela análise de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. A partir da 

análise de material já aplicado nos servidores: Inventario de Habilidades Sociais – IHS-DEL-PRETTE 

(autorrelato), Teste Palográfico (expressivo), um questionário com informações sobre as atividades 

profissionais desenvolvidas e uma redação sobre a história de vida do participante) buscou-se identificar as 

lacunas de desenvolvimento das habilidades sociais, que serviriam de base para o planejamento do 

treinamento deste grupo. Com os resultados do Teste Palográfico pôde-se obter a confirmação dos 

resultados apontados no Inventário de Habilidades Sociais que, por ser um instrumento de autorrelato, está 

sujeito às influências externas e a respostas enviesadas, mostrando que os resultados obtidos são fidedignos. 

Os dados foram obtidos dos resultados do Inventário de Habilidades Sociais (IHS-DEL-PRETTE) e 

comparados com os resultados do Teste Palográfico realizado pelos mesmos servidores. Foram analisados 

48 inventários e 48 Testes Palográfico, que compõem a amostra.  

Resultado:  

A partir da análise quantitativa das respostas do Inventário de Habilidades Sociais (IHS-DEL-PRETTE), 

constatou-se que no Fatorial 1 (Enfrentamento com risco), 46% da amostra encontra-se abaixo da média e 

54% acima da média. Na Autoafirmação na expressão do afeto positivo (Fatorial 2) 52% apresentaram 

resultados abaixo da média, 9% na média e 39% acima da média. No Fatorial 3 (Conversação e 

desenvoltura), 39% estão abaixo da média, 4% na média e 57% acima da média. No Fatorial 4 (Auto 

exposição a desconhecidos e situações novas) constatou-se que 47% estão abaixo da média, 15% na média e 

38% acima dela; e no que se refere ao controle da agressividade em situações aversivas (Fatorial 5), 46% 

estão abaixo da média, 12% na média e 42% acima da média. Com os resultados identificados, pôde-se 

apontar as necessidades de desenvolvimento para o treino de habilidades sociais profissionais.  

Conclusão:  

Considera-se que os objetivos foram atendidos, visto que pôde-se identificar as habilidades sociais 

deficitárias, traçando a linha de base para o planejamento do treinamento. Os resultados revelaram a 

necessidade de desenvolver as habilidades de Autoafirmação na Expressão do Afeto Positivo (F2), Auto 

exposição a Desconhecidos e Situações Novas (F4) e Controle da Agressividade em Situações Aversivas. O 

treinamento mostra-se importante para o desenvolvimento das habilidades que apresentam déficits, visto que 

as pessoas socialmente competentes apresentam relações pessoais e profissionais mais produtivas, 

satisfatórias e duradouras, além de melhor saúde física e mental, contribuindo para os resultados da 

instituição.  
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Introdução:  

Não é de hoje que o ser humano busca inspiração na natureza para resolver os problemas do cotidiano, já no 

século XV Leonardo Da Vinci buscava inspirações na natureza observando os vôos dos pássaros para a 

invenção de suas máquinas voadoras, ou Antoni Gaudí que no século XIX se inspirou nas arvores para criar 

as colunas de sustentação da sua obra-prima a Catedral da Sagrada Família. Já no século seguinte esses 

trabalhos inspirados na natureza ganhou uma termologia chamada Biomimética, que é a ciência que busca 

utilizar a natureza como modelo, medida e mentora. Portanto esta monografia tem como objetivo trazer um 

estudo introdutório a respeito da biomimética e a sua aplicabilidade ao projeto arquitetônico. 

Metodologia:  

Para a elaboração da pesquisa foi feito revisões bibliográficas e webgráficas de autores que abordem 

assuntos de interesse da temática a ser estudada, como por exemplo: "Biomimética, arquitetura biomimética, 

sustentabilidade, educação ambiental, biologia". Além da revisão bibliográfica foram feitos também estudos 

de caso relacionados ao tema específico a ser trabalho neste pesquisa.  

Resultado:  

A partir da pesquisa elaborada busca- se chegar ao resultado final que é a elaboração de um projeto 

arquitetônico que aplique os conceitos da biomimética em sua estrutura e que seja capaz de se 

autossustentar, um projeto sustentável que interfira o mínimo possível no terreno onde será implantado e que 

esteja em total sintonia com o meio natural, além de ser um novo atrativo turístico para o município. 

Conclusão:  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi possível conhecer melhor os conceitos da biomimética e sua 

aplicabilidade, deu pra perceber que este termo ainda é algo novo no Brasil, visto que durante o 

desenvolvimento do projeto foram poucas referencias teóricas nacionais encontradas, mas apesar disto os 

resultados encontrados são satisfatórios. Notou-se que a biomimética vai além de uma simples imitação do 

meio natural, ela traz uma abordagem transdisciplinar conectando profissionais de várias áreas num mesmo 

projeto e com uma mesma finalidade, criar soluções sustentáveis para o meio em que vivemos.  
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Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI  

 

Introdução:  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) são importantes problemas de saúde 

pública, comuns nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o excesso de peso é responsável pelo aumento da incidência dessas enfermidades e outras doenças e 

agravos não transmissíveis. Com isso, objetiva-se com este trabalho avaliar a prevalência de HAS e DM em 

pacientes adultos e idosos com excesso de peso hospitalizados.  

Metodologia:  

Estudo transversal que avaliou pacientes adultos e idosos com diagnóstico nutricional de excesso de peso em 

um hospital no município de Taubaté, entre abril a junho de 2018. Foram incluídos no estudo os pacientes 

com idade ? 20 anos, que não estivesse em condição crítica. Foi verificado através do prontuário médico a 

presença ou não de HAS e DM. Para avaliação do excesso de peso, foram obtidas as variáveis peso (kg) e 

estatura (cm), e calculado o índice de massa corporal (IMC), o qual foi classificado utilizando-se como 

referência a OMS (?30 kg/m²) para adultos, e Lipschitz (>27kg/m²) para idosos, valores que identificaram o 

excesso de peso. Foram excluídos os pacientes que não apresentaram excesso de peso segundo o IMC, 

pacientes gestantes e pacientes amputados ou com alguma deficiência física. Foi realizada estatística 

descritiva para análise dos dados. 

Resultado:  

Dos 105 pacientes avaliados, foram selecionados para a amostra final 33 pacientes, 54,5% do sexo feminino 

(n=18) com média de idade de 60±26 anos e com o IMC médio de 32±15 kg/m². Verificou-se que 100% da 

amostra destes pacientes com excesso de peso apresentava HAS, 54,5% do sexo feminino (n=18). Em 

relação ao DM, este diagnóstico foi encontrado em 48,5% de todos os pacientes (n=16), sendo 50% no sexo 

masculino (n=8).  

Conclusão:  

Conclui-se que a prevalência de HAS e DM em pacientes com excesso de peso foi igual a 100 e 48,5%, 

respectivamente. Observou-se que a maior prevalência de HAS ocorreu no sexo feminino, sendo que para o 

DM, houve igual percentual para ambos os sexos.  
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Introdução:  

A requalificação busca a melhoria de qualidade de vida no local promovendo a construção e recuperação de 

equipamentos, de um asilo, que tem grande importância no papel social de uma cidade, que fica no centro 

histórico de Paraty, tombado como patrimônio nacional pelo IPHAN. O objetivo do trabalho é a 

requalificação de um asilo no centro histórico de Paraty, o projeto é capaz de abranger diversos aspectos, 

tanto sociais, quanto arquitetônicos, culturais e sustentáveis. 

Metodologia:  

Por tratar da elaboração de um projeto arquitetonico e de restauro, foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

documentais e para uma melhor compreensão do universo dos idosos e dos asilos. Os temas explorados, 

foram: O que é um asilo?; A importância do asilo na cidade; A expectativa de vida da população brasileira; 

Códigos, normas e leis a favor da terceira idade; Como se processa o envelhecimento: aspectos fisiológicos 

e psicológicos; Os idosos de hoje em dia; Quem são os idosos do futuro?. Também foi analisada a relação do 

idoso com o espaço, de acordo com sua necessidade, de modo a lhe proporcionar o ambiente necessário. 

Para tanto, foi estudado os seguintes itens: Ambiente seguro: espaços necessários às atividades dos idosos e 

suas relações funcionais e dimensões espaciais mínima. 

Resultado:  

O projeto de requalificação do asilo tem como resultado atender as necessidades do funcionário e 

principalmente do morador, fazendo com que o ambiente seja aconchegante, agradável e adaptado para 

todas as dependencias. O ponto de partida do projeto visa além da recuperação do patrimônio histórico da 

cidade, a criação de ambientes mais humanizados. Uma mistura no meio de um centro colonial com 

arquitetura moderna e adaptada. 

Conclusão:  

O novo uso da palavra deu sentido para a requalificação, fortalecendo cada vez mais o uso e crescimento 

desse trabalho. A participação da sociedade e inclusão dos moradores do asilo, o reconhecimento e bem 

estar de cada morador foi uma parte muito importante neste projeto. O projeto de requalificação atendeu, 

dentro das diretrizes projetuais, todas as necessidades dos moradores do asilo e atender novos moradores 

também, com espaços para encontros, lazer, refeições e necessidades físicas com equipamentos específicos, 

visando também fortalecer o vínculo com a população para um programa completo e funcional, e 

principalmente dando o conforto de um lar. 
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Introdução:  

Nos anos iniciais do ensino fundamental, os alunos adquirem, por meio da disciplina de matemática, conceitos e 

situações-problemas abordando as quatro operações aritméticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Observou-se que, muitas vezes, esses alunos, sem ao menos aprender e compreender bem esse assunto, avançam 

para os anos/series seguintes carregando consigo dificuldades em absorver novos conteúdos da próxima etapa de 

aprendizagem. Diante das dificuldades dos alunos do 6º ano de uma escola X em abordar o aprendizado nas 

operações aritméticas, foi proposto buscar outro meio de aprendizagem, através do lúdico. O jogo em sala de aula 

pode ser eficaz para aumentar a concentração e a atividade mental e assim contribuir para o envolvimento das 

crianças em atividades matemáticas (FREITAS e BITTAR, p. 37). Portanto o objetivo dessa pesquisa foi 

identificar como os alunos iram abordar esses conceitos através do jogo da adição, subtração, multiplicação e 

divisão, dentro de um ambiente escolar.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada na pesquisa de campo, em uma turma do 6º ano de uma escola X, foi vivenciado com os 

alunos em sala de aula, analisando as dificuldades deles em aprender as quatro operações aritméticas foi proposto 

aplicar um jogo como método de ensino diferente do que eles estavam habituados. O jogo escolhido foi retirado 

de um blog e adaptado para sua utilização, sendo assim dividido em três etapas: foi sugerido que os alunos se 

dividissem em grupos, para que pudessem começar a segunda etapa, construção do jogo e a execução do jogo. 

Primeiro foi passado às orientações e pedido para que os mesmos se dividissem em grupos de quatro alunos. Em 

seguida, foi proposto aos alunos que construíssem o jogo para que assim eles pudessem desenvolver a 

criatividade e a interação com os demais colegas. O jogo foi feito por um tabuleiro de cartolina com uma 

resistência de papel EVA por baixo, com cinco colunas numeradas de um a dez com cores diversas, três cubos 

gerando os dados e cinco tampinhas de garrafa. Por fim, o aluno pode praticar e aprender o jogo em grupo 

seguindo as orientações dadas. Cada grupo jogara os três dados na sua vez; após obter os resultados nos dados, 

foi necessário realizar uma conta usando as operações aritméticas, podendo ser duas operações diferentes ou 

iguais quando acertado, era coloca a tampinha no número da conta almejada; quando não acertado, não acontecia 

nada e passava a vez do próximo, e se mesmo assim não soubesse, passa a vez, e assim sucessivamente. Para 

colocar a sua tampinha de garrafa no número que está no tabuleiro deve seguir a sequência de um a dez; foi 

necessário que o resultado dessa operação fosse o número da sequência que o jogador está jogando.  

Resultado:  

Pode-se observar juntamente com os professores a interação entre os alunos durante a construção do jogo. Diante 

desses resultados é notável que a ludicidade no ensino da matemática interfere e auxilia no desenvolvimento do 

aluno. No começo os alunos sentiram um pouco de dificuldade mais foi imprescindível o interesse deles em 

querer aprender um jogo que abrange bem a área da matemática e que estimula o aluno no desenvolvimento do 

raciocínio lógico. Após todo esse processo foi proposto aos alunos que questionassem sobre o que eles acharam e 

como resposta da grande maioria foi escolhido uma delas na qual uma aluna indagou “Eu achei bem legal, pois 

esse jogo nos ajuda a pensar mais e nos ajuda a ficar mais inteligentes, eu prefiro o jogo do que continha na 

lousa”.  

Conclusão:  

Ficou constatado por meio de pesquisa feita com os alunos e professores que, o ensino da matemática fica mais 

prazeroso e divertido com o uso da ludicidade, os alunos em seus depoimentos citam a diversão, a alegria e a 

vontade de desenvolver logo o raciocínio para responder, já os professores chegam a conclusão de os alunos 

começarem a querer estudar mais a tabuada para aperfeiçoarem-se no jogo. Em conclusão vemos o ensino 

mostrado de maneira mais prazerosa, dando incentivo e consequentemente vontade de aprender proporcionando 

aos alunos prazer e diversão além do aprendizado.  
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Introdução:  

Segundo a ASTM (American Society For Testing and Materials), a fadiga mecânica possui a seguinte definição: 

“Processo progressivo e localizado de modificações estruturais permanentes ocorridas em um material submetido 

a condições que produzam tensões e deformações cíclicas que pode culminar em trincas ou fratura após um certo 

número de ciclos. ” O estudo desse fenômeno é de crucial importância em projetos de máquinas e componentes 

que suportam cargas variáveis, visto que a fadiga mecânica é responsável por cerca de 90% de todas as falhas 

metálicas. Nos helicópteros modelo EC225, a potência dos dois motores é transmitida para caixa de transmissão 

principal, componente este que reduz a rotação de 23000 rpm para 265 rpm. Ao realizar esta redução, as 

engrenagens ficam diretamente submetidas à fadiga mecânica, fato que, se não analisado, pode vir a prejudicar a 

segurança de voo, podendo causar um acidente aeronáutico, como o abordado no presente estudo.  

Metodologia:  

Com base no relatório final do acidente, emitido pela AIBN (Accident Investigation Board Norway), o 

cisalhamento da engrenagem ocorreu enquanto a aeronave encontrava-se retornando de um voo Offshore 

(transporte para plataformas petrolíferas em alto-mar), na costa da Noruega. Sendo que em dado momento o rotor 

principal da aeronave veio a se desprender instantaneamente da caixa de transmissão principal, fazendo a 

aeronave cair em uma pequena ilha próxima a costa do país, vitimando treze passageiros. A primeira hipótese 

para que houvesse ocorrido o acidente foi que uma das três barras de suspensão da aeronave, item que, garante a 

fixação do conjunto cabeça / mastro do rotor principal, fixo a fuselagem, tivesse sido mal prendida pelos técnicos 

de manutenção, fato este que justificaria o possível desprendimento do rotor em voo. Porém após a recuperação 

das peças, por mergulhadores, no local do acidente, viu-se que esta hipótese estaria descartada. Um dos fatores 

contribuintes para o acidente foi a diferença de tamanho encontrada nos roletes das engrenagens, o que gerou 

áreas sujeitas concentrações de tensões, potencializando a propagação da trinca em uma das oito engrenagens do 

conjunto. Após o ocorrido viu-se que existia dois fabricantes distintos de engrenagens e rolamentos, e que ambos 

os projetos eram unidos para formar a engrenagem completa, causando interferência geométrica entre as peças. 

Além da diferença geométrica encontrada, outro fator que pode ter contribuído para a descamação da superfície 

da pista interna dos rolamentos, foi o fato da caixa de transmissão principal ter sofrido um impacto durante o 

transporte, gerando uma micro descamação, que ao suportar as cargas variáveis normais ao voo, acabou se 

propagando até a ruptura total da engrenagem, porém este fato não pode ser comprovado pela investigação.  

Resultado:  

Após a análise investigativa do acidente pelas autoridades competentes, dentre as varias linhas de pensamentos 

sobre o que poderia ter levado a aeronave a se acidentar, foi verificado que um dos fatores que levaram a falha do 

componente foi a fadiga mecânica. Sendo que esta se originou em uma área sujeita a concentração das tensões, o 

que potencializou a fratura da peça em um menor tempo, não sendo notado nas inspeções rotineiras de 

manutenção da aeronave. A partir desta área iniciou-se uma pequena descamação que veio a se tornar uma 

descontinuidade. Mesmo tendo vários sistemas de proteção, como os detectores magnéticos e o sistema de 

monitoramento de vibração HUMS (Health and Usage Monitoring System), a aeronave não conseguiu detectar 

esta anomalia a tempo.  

Conclusão:  

O acidente foi resultado de uma fratura súbita causada pelo fenômeno da fadiga em uma das oito engrenagens 

planetárias da caixa de transmissão principal, sendo que a fratura iniciou-se a partir de uma micro descamação da 

pista interna dos rolamentos. Após o ocorrido foi implantado um sistema de monitoramento exclusivo para este 

módulo de redução da caixa de transmissão principal, que informa o mecânico se há partículas magnéticas se 

desprendendo dos componentes. Este sistema magnético ao absorver uma partícula metálica solta, permite que 

em uma inspeção rotineira seja notada uma deterioração prematura de algum componente, evitando a falha em 

voo. 
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Introdução:  

Este trabalho destaca o sócio ambiente apresentando leituras iniciais sobre a sua realidade, visando o 

levantamento de propostas para a sustentabilidade social e econômica, como também ambiental. A partir do 

ordenamento do território e requalificação da região do Núcleo 

Metodologia:  

O procedimento metodológico são compostos por 4 etapas: 1) familiarização com o território; 2) trabalho de 

campo; 3) análises dos resultados, de modo a compreender com a atual configuração do território foi 

estabelecida e gerenciada pelos atores sociais, incluindo o entendimento das relações dos atores com o 

ambiente, inter-relações entre atores, as políticas públicas incidentes no local, a emergência de conflitos e 

suas soluções; 4) elaboração da dinâmica do espaço territorial. 

Resultado:  

O quilombo do Cambury se encontra nas mesmas situações que grande parte das UC por todo o Brasil, 

tendo suas demarcações de domínio no Parque após a existência de famílias estabelecidas historicamente no 

local. Isso implica no cotidiano dos moradores tradicionais do local, pois tendo em vista a carência inicial 

para instrumentos urbanos como acessos, estradas de conexão com o centro de Ubatuba, instalação de 

energia elétrica e obras como saneamentos e infraestrutura, eles sofrem o impasse para a realização de suas 

práticas tradicionais, devido a legislação do Parque coibir qualquer prática de manuseio do solo e qualquer 

prática construtiva, sendo permitidas essas por meio de solicitação dos moradores e avaliados pelas 

instituições vigentes. 

Conclusão:  

As dinâmicas sócio ambientais no Brasil implicam movimentos na população de sobrevivência econômica e 

cultural, que impõe soluções imediatas no seu dia a dia, muitas das soluções encontradas pela a população e 

adotadas em seu cotidiano podem se contrapor aos protocolos e tempos institucionais vigentes por parte do 

estado, essa realidade gera movimento pautados na maioria das vezes pela raízes culturais sem 

necessariamente apoiar em métodos e técnicas, compreendida esta por intervenções ambientais 

compatibilizando demandas sociais e âmbitos de sustentabilidades dos eco sistemas físicos, esse quadro 

exige uma revisão contínuo dos documentos institucionais no sentido de acompanhar essas dinâmicas 

socioambientais 
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Introdução:  

O presente trabalho tem por objetivo principal mostrar as varias formas de interpretação do direito através 

do livro “O caso dos exploradores de cavernas” do autor Lon L. Fuller. A obra aborda a estória de 5 homens 

que trabalhavam como exploradores de cavernas que teve sua única entrada obstruída por deslizamento. 

Após comunicado, começaram as escavações para o resgate. Fez-se necessário ampliar recursos e chamarem 

cada vez mais especialistas. Por conta de novos deslizamentos, que adiavam a busca, acabou causando 

inclusive a morte de dez operários da operação de resgate. Após varias dias dentro da caverna e sem meios 

de subsistência um deles chamado Roger Whetmore teve a ideia de tirar a sorte com dados e quem perdesse 

morreria e serviria de alimento aos demais, momentos depois se arrependeu da ideia e os colegas acusando-o 

de traição tiraram a sorte em seu lugar no qual Roger acabou perdendo. 

Metodologia:  

A pesquisa foi realizada com base na estória do caso dos exploradores de cavernas, obra fictícia que retrata 5 

homens que ficaram presos em uma caverna após uma expedição, ao final dos 32 dias, só foram resgatados 

4, pois um deles foi morto pelos demais. Em decorrência de tal fato, os 4 homens resgatados foram 

processados por homicídio doloso, com base na lei que assim prescrevia: “Quem quer que intencionalmente 

prive a outrem da vida será punido com a morte”. Essa obra foi escolhida por retratar um caso emblemático 

que de inicio parecia de fácil solução, mas ao desenrolar dos fatos/linguagem nos mostra os vários caminhos 

que os juizes percorreram obtendo diferentes resultados, cada um fundamentando muito bem sua decisão 

deixando em duvida até ao leitor sobre qual o melhor destino para aqueles homens. Adotamos a corrente 

filosófica do constructivismo lógico-semântico , que tem como método, o uso da linguagem, para estudo do 

objeto e para constituir a realidade, vemos que assim como no caso dos exploradores de cavernas, que cada 

juiz aplicou o direito de uma forma diferente no mesmo caso, nos faz entender o porque juízes de uma 

mesma comarca, por exemplo, julgam casos semelhantes, mas com decisões diferentes. Tudo vai depender 

da interpretação do aplicador do direito ao caso concreto. 

Resultado:  

O caso dos exploradores de cavernas teve seu fim após a suprema corte proferir sua decisão, com a 

interpretação da norma jurídica ao caso concreto feita por 4 juízes, com decisões diferentes. Isto demonstra 

que a teria do contructivismo lógico-semântico é aplicada de forma plena no direito, pois, todo direito 

positivado deve ser interpretado, ou seja, constituído em linguagem competente própria, para que seja 

aplicado ao caso concreto, como foi o caso do julgamento e condenação dos 4 exploradores de caverna. 

Conclusão:  

Os juízes deram dois votos a favor da absolvição (Foster e Handy), um os condenou (Keen) e outro se 

recusou a participar da decisão (Tatting), contando com o voto do presidente do Tribunal de Primeira 

Instância (Truepenny), dá-se o empate e a sentença condenatória foi confirmada. Os acusados foram mortos 

na forca. A suprema corte, estando igualmente dividida, a convicção e sentença do Tribunal de apelações 

foram mantidas. Foi ordenada a execução da sentença as 06h00 da manhã de sexta, 02 de abril de 4300 

quando o executor público foi intimado a proceder com o enforcamento dos réus. 
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Introdução:  

A Floresta Ombrófila Mista, também conhecida como “mata-de-araucária”, devido a presença do pinheiro-

do-Paraná, o qual domina o dossel e caracteriza fisionomicamente essa formação florestal, é um tipo de 

vegetação do planalto meridional. Apresenta madeira branco amarelada, e tem importantes utilizações, tais 

como artesanato, uso medicinal, alimentação humana e animal. Sua dispersão apresenta disjunções 

florísticas encontradas nas serras do mar e Mantiqueira, no leste do País. Em função de suas inúmeras 

qualidades, o extrativismo desenfreado foi estimulado e a araucária foi incluída na lista oficial de espécies 

da flora brasileira ameaçadas de extinção (BRASIL, 1992 citado por ANGELI, 2004) e na lista das espécies 

raras ou ameaçadas de extinção (KLEIN, 1988; PARANÁ, 1995). O trabalho teve como objetivo avaliar a 

germinação de sementes de araucária (Araucaria angustifolia Bertol.) 

Metodologia:  

As sementes da Araucaria angustifolia foram adquiridas no município de Campos do Jordão SP, em área de 

ocorrência natural. As pinhas foram coletadas no período de 6/4/2018, contendo aproximadamente 200 

sementes. Antes de serem semeadas, as sementes foram colocadas em um recipiente com água afim de 

verificar quais iriam boiar; as que boiaram não estavam viáveis para a semeadura; já as que ficaram no 

fundo foram usadas, uma vez que apresentavam condições para germinar. |Posteriormente foram semeadas 

em bandejas com 32 células tubetes contendo como substrato uma mistura de areia, substrato comercial e 

casca de arroz carbonizada na proporção de 2-2-1. O trabalho teve o seguinte delineamento experimental: T1 

com corte de 3 mm na ponta, T2 corte de 5mm na ponta e T3 testemunha sem corte. As sementes foram 

colocadas inclinadas em 45º no substrato na profundida de 1,5 cm, com a parte mais fina para baixo. Após a 

semeadura, as bandejas foram mantidas no viveiro de mudas com sombrite de 50% de sombra para proteção 

das plântulas no seu início de germinação, principalmente, em locais muito quentes.  

Resultado:  

A velocidade da germinação e o crescimento inicial das plântulas dos tratamentos T1 e T2 apresentaram 

germinação mais rápida, porém o T1 obteve maior homogeneidade na germinação e o T3 demorou mais 

tempo para germinar, entretanto está alcançando os demais no desenvolvimento. Verificou-se que T1 com 

corte de 3mm germinaram 23 sementes, T2 com corte de 5mm germinaram 15 sementes e T3 sem corte 

testemunha germinaram 28 sementes.  

Conclusão:  

De acordo com os dados obtidos, chegou-se a conclusão que os tratamentos não influenciaram na velocidade 

de germinação e sim na uniformidade da germinação. 
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Introdução:  

O trabalho referido fez parte de uma análise como subsidio de um Projeto de Requalificação Urbana, no 

curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Taubaté. A proposta analisou as condições atuais da 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), partindo para um enfoque na Sub-

região 4 e posteriormente na cidade de Cruzeiro, avaliando problemas e potencialidades a fim de gerar um 

projeto de requalificação urbana que, neste caso, utiliza-se das margens do rio Paraíba do sul no trecho deste 

município. Para a criação de um parque que englobe seus edifícios antigos mais próximos ao percurso 

d’agua, integrando a parte histórica do município, a linha férrea, e corredores verdes nas principais vias de 

acesso ao parque, com o intuito de trazer um novo uso a estes locais, possibilitando o usufruto da população 

de forma a integrar a cidade e inspirar sua preservação e valorização. 

Metodologia:  

A pesquisa iniciou-se por uma revisão da literatura sobre o tema de requalificação. Com a pesquisa de 

estudos de caso que pudessem servir de base teórica para a elaboração, dois projetos se destacaram: o Parque 

Naturalista Mangal das Garças em Belém (PA) e o Red Ribbon Park em Hebei, na China, inspirando o 

trabalho de revitalização e ligação de áreas fragmentadas através de intervenções arquitetônicas e 

paisagísticas. Levantamentos de dados sobre a área degradada foram analisados: uso do solo, perfil 

socioeconômico, densidade populacional, identificação de áreas de vegetação e vazios urbanos. 

Resultado:  

O projeto margeia cerca de 1,15km do Rio Paraíba Sul, a área de requalificação conta com 1,15km², 

preservando a mata existente e revitalizando espaços onde se encontram patrimônios históricos, com intuito 

de proporcionar um espaço livre para lazer. Uma passarela elevada foi criada para ligar o fragmento 

histórico ao fragmento ambiental. No extremo leste da margem do Rio Paraíba do Sul, é criado um “viveiro” 

com designo de cultivar mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, visando o reflorestamento de áreas 

degradadas, através de projetos existentes de reflorestamento desenvolvido por ONG’s como a “Corredor 

Ecológico - VP”. Para integrar está área revitalizada ao redor da cidade, corredores verdes serão implantados 

nas vias principais de acesso ao parque, criando um caminho que liga a população a esta área de lazer e 

também compactando as áreas verdes existentes através desse corredor, gerando uma sensação de 

pertencimento à população. 

Conclusão:  

O trabalho de requalificação urbana oportunizou a analise de uma área degradada com finalidade de buscar 

medidas estratégicas a serem desenvolvidas em prol das necessidades observadas na região, requalificando 

espaços urbanos deteriorados ou subaproveitados. Assim permitindo uma proposta com ênfase na qualidade 

de vida da população local e nas questões histórico-culturais da cidade, que tem um papel importante na 

RMVPLN. Utilizando-se medidas de urbanismo e paisagismo. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como tema central a questão do que pode ser dito e o que pode apenas ser mostrado. Toda 

esta discussão se dará a partir da obra Tractatus Logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein, que tentará 

através da linguagem explicar o mundo, através da linguagem nos mostrará a existência de algo que está 

além do mundo, porém não há elementos que possam expressar, como por exemplo a ética, estética e Deus, 

que se encontram no campo místico, além dos limites da linguagem. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi em forma de pesquisa bibliográfica que teve a obra Tractatus Logico-

philosophicus do filósofo Ludwig Wittgenstein como cerne de toda pesquisa sobre a linguagem, além de 

vários comentadores em forma de livros, teses e dissertações. Foi analisado todo o seu desenvolvimento e 

constatação acerca da linguagem e sua relação com o mundo, mostrando seu limite, ou seja, o que não está 

no campo do dizível. 

Resultado:  

Com a linguagem nós descrevemos o mundo, pois o mundo em si é inexprimível, como também a 

linguagem. Aqui encontramos o princípio do “místico”, que é uma experiência sublime, única; quem alcança 

este estágio contempla algo maior que as coisas do mundo, por isso fica em estado de silêncio. Através da 

linguagem evidencia o que está além de qualquer tipo de linguagem no aspecto da possibilidade. Por meio 

da linguagem ficamos diante do que não pode ser descrito em razão de sua natureza. Para o autor há por 

certo o inefável que se mostra, por isso que o sentido e o valor do mundo se encontra fora dele, pois tudo é e 

acontece como acontece por sua causalidade, não tendo nenhum valor em si mesmo. 

Conclusão:  

Deus e a ética são conceitos absolutos que fazem parte do místico, que não podem ser explicados de forma 

racional como o mundo pode ser. Devemos manter o respeito sobre o que não podemos falar. As questões 

existenciais, como o sentido da vida não poderão ser explicadas de forma científica, sua resposta se dará no 

campo místico, fora do mundo, o refugio do ser humano quando não encontra as respostas no mundo factual. 
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Introdução:  

O percentual de famílias brasileiras com dívidas fechou 2017 em 62,2%, acima dos 59% de 2016. Em tempos de 

crise financeira, se tem um problema que aumenta muito, são as dívidas e as causas delas são as mais variadas, 

como fatos inesperados como a perda de emprego, doença própria ou de alguém da família, morte do responsável 

pela renda da casa, gravidez não programada e separação conjugal; falta de planejamento, se relaciona a 

realização de compras ou abertura de crediário por impulso; e o empréstimo para outra pessoa são os principais 

motivos citados por consumidores para início do endividamento excessivo. O estudo teve por objetivo estudar as 

principais causas do endividamento da população brasileira. 

Metodologia:  

A pesquisa bibliográfica apoiada na exploratória coletou informações sobre as causas do endividamento da 

população brasileira no ano de 2017, no qual apresentou como principais: 1) Dificuldade de administrar o 

dinheiro leva a perda controle das contas; a falta de renda, pois com a crise financeira muitas pessoas ficaram 

desempregadas e ao deixar de ter uma renda deixa de pagar as contas. 2) Ausência de uma reserva financeira para 

suprir os imprevistos, como uma doença ou conta extra, isso torna a reserva financeira a responsável por arcar 

com esses custos. Na ausência de uma reserva financeira não tem como pagar as contas. 3) Vício em compras, 

afeta o orçamento e como não se tem controle sobre os gastos, todas as contas são prejudicadas. 4) Empréstimo 

do nome para que outros façam uma compra e quando a pessoa deixa de pagar, a cobrança vai para o nome 

emprestado. 5) Cartão de crédito e cheque especial, pois possuem um prazo maior de pagamento e são fáceis de 

utilizar e as pessoas acabam fazendo uso dele e ao deixar em atraso o pagamento, os juros cobrados são altos 

fazem com que a dívida cresça. Como na maioria das vezes, esse gasto não era planejado, torna-se uma dívida. 

Resultado:  

O levantamento do SPC Brasil em 2017, indicou o crescimento dos consumidores endividados e inadimplentes. 

Metade da amostra deixou de pagar ou pagou ao menos uma conta em atraso. O cartão de crédito aparece como o 

compromisso que mais sofreu atrasos ou ficou sem ser pago (23,0%), seguido da conta de luz (17,9%), a TV por 

assinatura (12,7%), o telefone (12,5%) e o crediário em lojas (12,0%). As famílias inadimplentes, com dívidas ou 

contas em atraso, ficaram em 25,7% em dezembro, acima dos 24% de 2016. Já o percentual de famílias que 

declararam não ter condições de pagar as suas contas ou que estão atrasadas ficou em 9,7%, acima dos 9,1% de 

2016. E sete em cada dez entrevistados (68,4%) que atrasaram ou deixaram de pagar alguma conta nos últimos 

12 meses estão (ou já estiveram) com o nome inserido em serviços de proteção ao crédito nesse mesmo período. 

Conclusão:  

A crise brasileira, aumentou a taxa de desemprego, ajudando a explicar a dificuldade das famílias em pagar as 

contas. As dívidas podem trazer problemas quando não consegue pagar as dívidas assumidas, passa-se a um 

patamar de endividamento a inadimplência trazendo sérias consequências financeiras e, até mesmo, morais. As 

consequências financeiras é a perda de patrimônio e o pagamento de juros e multas. Se a dívida virar 

inadimplência, o indivíduo pode ter o nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito. Do ponto de vista 

moral, acaba comprometendo a qualidade de vida da família, muitas vezes desestruturando o núcleo familiar. 
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Introdução:  

Segundo LAMAS (2001), o monumento é gerador de espaço urbano, esta pesquisa tem como estudo de caso 

a festa da Imaculada como o elemento da morfologia da cidade. A proposta consiste em preservar este bem 

histórico cultural considerado patrimônio imaterial. O objeto de estudo encontra-se no município de 

Taubaté, situado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). O folclore 

ultrapassa os limites da literatura, reflete as crenças e celebrações em forma de música, teatro, culinária e 

arte, como o trabalho realizado pelas Figureiras. As figureiras são artesãs regionais que expressam a cultura 

artística local no bairro da Imaculada. Tendo isso em vista, o projeto procura preservar este patrimônio 

cultural da cidade de Taubaté através de seu espaço e ocupação da área urbana. 

Metodologia:  

Com o auxílio da Divisão de Museus e Arquivo Histórico Municipal de Taubaté como principal fonte de 

informações para o estudo de ambiência histórica, iniciou-se o levantamento e análise da transformação 

urbana entre os anos de 1900-2018. O enfoque foi a rua Imaculada Conceição, onde antigamente ocorria a 

festa do folclore, para identificação da ruptura desta tradição foram realizados os seguintes levantamentos: 

uso e ocupação do solo dos lotes limítrofes; equipamentos urbanos; tipologias de fachadas; pavimentação; 

identificação da vegetação e vazios urbanos. Todos os levantamentos foram realizados com instrumentos 

técnicos como iconografia histórica, cartografias e fotografias.  

Resultado:  

A partir dos estudos foram desenvolvidos mapas cronológicos da evolução urbana do bairro, de uso e 

ocupação do solo do presente ano, identificando lotes sem função social, alguns lotes de uso misto e uma 

predominância de lotes com uso residencial; o perfil de alturas e números de pavimentos nas edificação – 

skyline - não é homogêneo; irregularidade nas tipologias existentes e na pavimentação; registros 

fotográficos demonstrando carência de identidade visual, acessibilidade e equipamentos urbanos; quadro de 

deterioração e croquis representativos destes. 

Conclusão:  

Como projeto final, foram elaboradas diretrizes para futuras construções como recuo obrigatório, fachada 

tipo e uso de arquitetura vernacular; para as ruas visamos melhoria na acessibilidade, desvio da drenagem 

pluvial, substituição da pavimentação asfáltica pelo paralelepípedo, alteração das instalações elétricas e 

arborização; para as construções existentes serão aplicadas ações de restauro, reintegração dos elementos 

originais; e para as áreas de vazio urbano foram propostos projetos de praça comunitária, pocket park, 

oficina de confecção das figureiras e espaço para venda destes. 
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Introdução:  

Com o mercado cada vez mais competitivo o custo da produção de um produto se torna cada vez mais 

significativo. Parte do custo de um produto vem do valor gasto em energia para a produção deste. 

Atualmente muitos esforços são feitos na busca de uma matriz energética mais barata e que atenda as novas 

exigências ambientais. A produção de energia alternativa vem como uma grande força, mostrando que sua 

utilização já se torna viável e diminuindo o custo produtivo. Este trabalho visa mostrar o desenvolvimento 

nos últimos anos das principais fontes alternativas, mostrando seus pontos fortes e dificuldades. Através de 

pesquisa bibliográfica verificando números divulgados por diversos governos, tem-se uma estimativa de 

qual tipo de energia pode ser melhor aproveitada sempre levando em conta os aspectos socioeconômicos e 

geográficos que influenciam sua implementação. 

Metodologia:  

A pesquisa foi realizada utilizando o método quantitativo e qualitativo, baseando suas conclusões nos dados 

coletados de diferentes fontes e órgãos. O estudo ocorreu através de pesquisa bibliográfica e documental. Na 

pesquisa bibliográfica verificou-se dados de diferentes anos, analisando conceitos como “Números de 

produção de energia”, “Percentual produtivo de cada meio de energia”, “Expectativa de expansão da matriz 

energética”, tendo como sua principal fonte de dados os relatórios publicados anualmente pelo EPE 

(Empresa de Pesquisa Energética). Complementando a pesquisa bibliográfica, realizou-se também uma 

pesquisa documental, analisando-se notícias do setor jornalístico e matérias publicadas pelo governo 

brasileiro, abordando temas como “Custo produtivo”, “Energias Renováveis” e “Potencial de crescimento do 

país”. A pesquisa quanto exploratória, buscou atingir os objetivos de sustentabilidade, o qual exigirá 

mudanças não apenas no modo pelo qual a energia é fornecida, mas no modo como também é usada. 

Demonstrando o objetivo de reduzir a quantidade de energia necessária para a entrega de vários bens, 

serviços ou amenidades, que também é uma forma de abordar as externalidades negativas associadas aos 

sistemas energéticos atuais e fornece um complemento essencial aos esforços que visam à mudança do 

conjunto de tecnologias de fornecimento de energia e recursos, buscando-se assim oportunidades para 

melhorias no campo da demanda de energia são tão bem vindas quanto as da oferta, e quase sempre 

oferecem benefícios econômicos significativos de curto e de longo prazo. 

Resultado:  

Constata-se que a energia hídrica sempre teve grande importância na produção energética, onde em 2014 

cerca de 16,6% da produção mundial de energia vieram de fontes hídricas, ela também representa 73% da 

produção de energia renovável no mundo (figura 1). Países como China apresentaram grandes investimentos 

neste setor nos últimos anos. Na energia eólica, houve significativo investimento em tecnologia na parte dos 

aerogeradores que impulsionaram o setor conforme relatório anual da Global Wind Statistics 2016 (figura 2) 

Com a utilização de torres maiores para um real aproveitamento de ventos mais velozes, o custo da produção 

da energia caiu 45%. No Brasil a região Nordeste já produz 85% de toda energia eólica do país. Já a energia 

solar mesmo com apenas 1% da participação de energia elétrica produzida pelo mundo em 2014 se destacou 

pelo seu alto crescimento, chegando a uma taxa de 47% ao ano de 2004 a 2014. 

Conclusão:  

Apesar do cenário atual de energia parecer sombrio, acredita-se que há soluções sustentáveis para o 

problema energético. Pesquisa e desenvolvimento de longo prazo em energia é, portanto, um componente 

essencial da busca pela sustentabilidade. Os três tipos de energia renováveis, energia hídrica, eólica, solar, 

que foram apresentados neste trabalho, obtiveram bons números produtivos e grandes retornos de 

investimentos tecnológicos elaborados em suas áreas, cada meio tendo em vista suas limitações geográficas 

e sociais estão em grande expansão, podendo facilmente em alguns anos ultrapassar outras formas de 

produção de energia, que possam sanar os prejuízos atuais do meio ambiente. 
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O DINAMISMO DA ABORDAGEM PEER INSTRUCION  
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Orientador(a): AMANDA ROMÃO DE PAIVA  

 

Introdução:  

Muitos dos professores têm como dificuldades: o escasso tempo para ensinar os alunos e a desmotivação dos 

mesmos para com os estudos. Com isso é preciso buscar abordagens para otimizar esse tempo e conseguir 

motivar os alunos. Após reflexão sobre essas dificuldades o intuito deste trabalho é usar uma metodologia 

diferenciada para explicar Equação do 1º grau, em específico o trabalho com incógnita, e verificar se os 

alunos de 7º ano do Ensino Fundamental irão apresentar um aprendizado e uma motivação mais eficaz, onde 

tenham a capacidade de usar e compreender as incógnitas em seu cotidiano. 

Metodologia:  

Foi realizado então um estudo e aplicação para efeito de comparação. Aplicou-se uma aula tradicional com 

os mesmos métodos já enraizados no ensino, e exercícios de fixação. Após essa etapa em uma outra sala, 

aplicou-se uma aula com a metodologia ativa: Peer Instrucion, em português Instruções de pares ou até 

mesmo Aprendizagem por colegas. Utilizou-se o Power Point, para apresentação das aulas e explicação, e 

materiais para confecção de placas para alternativas de A a D. (palito de sorvete e papel cartão). Este modelo 

assemelhasse com os programas televisivos, onde o apresentador (professor) apresenta uma perguntar e a 

platéia (alunos) erguem as placas com as suas respostas para a apuração dos dados. Feita a coleta dos dados, 

faz-se um estudo para demonstrar se a metodologia ativa é a mais eficaz, como é apontada no estudo de 

William Glasser em como aprendemos. 

Resultado:  

Observa-se que os alunos vão bem em matemática até o ensino fundamental II, após ingressar no Sétimo ano 

(6ª série), as notas dos mesmos têm uma regressão, devido a forma de como são apresentados a Equação de 

1º grau. Por tanto o trabalho busca: motivar os alunos, torná-los mais autônomos e otimizar o tempo de aula. 

Conclusão:  

Este presente trabalho pretende mostrar a metodologia ativa: Peer Instrucion como ferramenta auxiliadora 

do professor para suprir o desinteresse dos alunos para com a matemática. Demonstrando a eficiência no uso 

da metodologia ativa em relação a metodologia tradicional, e mostrar que com algumas mudanças este 

modelo de ensino tradicional pode motivar e estimular os alunos. 
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Introdução:  

Atuar no mercado externo, ou se internacionalizar, representa um grande passo e um grande desafio, com MPEs, 

o sonho de adentrar o comércio exterior pode estar ainda mais desafiador.Nesse caso, modernizar os processos 

em busca de maior produtividade e competitividade se torna fundamental para o sucesso na internacionalização. 

Para superá-los, é preciso entendê-los, pois novos e diferentes obstáculos surgem e parecem maiores, 

principalmente devido a características típicas desses empreendimentos.E, para atuar no mercado externo,as 

MPEs devem ter todas as áreas funcionais da empresa trabalhando dentro do seu melhor potencial, para que a 

empresa seja competitiva, tanto no mercado doméstico como no mercado externo.E isso, demanda uma grande 

capacidade de gestão da empresa que é a Competência, pois as dificuldades encontradas tendem a serem fatores 

primordiais no desempenho das empresas, independentemente do setor ou característica de atuação. 

Metodologia:  

A realização desta pesquisa baseou-se na bibliografia sobre os desafios do processo de atuação das MPE 

brasileiras, no comércio internacional. Com o auxílio da pesquisa exploratória, é possível elencar as dificuldades 

e desafios na atuação dessas empresas no mercado externo. A decisão de atuar em mercados externos é uma 

escolha estratégica e isso demanda a atenção quanto a definição e adequação do produto ao mercado visado. É 

importante saber a melhor estratégia para atrair compradores do exterior, o que fica muito mais fácil com estudos 

culturais que abrangem a receptividade da matéria prima, do design e da embalagem desse produto no exterior. 

Deve-se atentar a diversidade de mercados a ser explorado no exterior, adequar-se às exigências se torna um 

grande desafio, porque as barreiras legais, sanitárias e técnicas para cada país e produto podem alterar 

radicalmente. Nas questões financeiras, as MPEs devem buscar as alternativas de financiamento, seja no 

processo de produção ou de exportação de seus produtos. Além disso, manter padrões de qualidade entre os 

produtos é fundamental. Isso porque uma vez que o seu produto é bem recebido e demandado em um mercado 

estrangeiro, os demais compradores exigirão qualidade igual ou superior aos bens nacionais e aos já entregues 

pela empresa. Manter a escala adequada de produção conjuntamente com um processo de controle de qualidade 

se torna necessário.Outro desafio relaciona à logística,pois como existem diversas modalidades de transporte e 

armazenamento torna-se importante realizar estudos para adquirir a embalagem adequada para o transporte, 

assim como, os custos de exportação. 

Resultado:  

As MPEs possuem dificuldades e o cenário do comércio internacional mostra-se desafiador, entretanto, mesmo 

enfrentando desafios, as MPEs estiveram crescente número de exportação, cujo crescimento atingiu 12% em 

relação ao ano de 2015. Neste período, representavam 32,8% do total de empresas exportadoras. A participação 

subiu para 38%, em 2016. E, mesmo com esses resultados, falta criar uma política de comércio exterior voltada 

às MPEs e integrar mais os órgãos anuentes que autorizam as compras e vendas para o exterior. Verifica-se que a 

participação das MPEs, no comércio internacional é ainda pequena, mas, ao mesmo tempo, apresenta um grande 

potencial de expansão, não só pelo grande número de MPEs existentes no país, como pela diversidade de 

produtos que elas oferecem. Ou seja, as MEPs encontram-se atualmente em crescente ascensão no cenário atuais 

sendo importantes aliados da economia brasileira, acirrando-se com as de grande porte, no âmbito de exportação. 

Conclusão:  

São muitos os desafios para as MPEs atuarem no mercado internacional, mas transpostas essas dificuldades, elas 

poderão causar impacto na sua receita e na economia do país, pois sua atuação promove o crescimento 

econômico do país, uma vez que estarão focados em dois mercados, o interno e o externo. Se o interno apresentar 

problemas na medida em que a economia nacional sofrer abalos com crises, tem-se no mercado externo, a 

alternativa para eliminar esses problemas. Assim, a atuação em outros mercados contribui para manter o 

equilíbrio de uma empresa, que fica livre das ocorrências e eventos de um único mercado. 
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Introdução:  

Conhecido como o indicador oficial de inflação no País, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor-Amplo) 

funciona como uma régua do Banco Central para avaliar como está o comportamento dos preços em relação 

à meta anual do País, atualmente em 4,5%. Essa meta tem um piso de 2,5% e um teto de 6,5%, que 

estabelece até que ponto a inflação pode ser considerada acomodada, sob controle, ou fora da meta.O IPCA 

é medido mês a mês pelo IBGE, como um reflexo do custo de vida de famílias que possuem renda entre um 

e quarenta salários mínimos, com base em nove regiões metropolitanas do país. Para isso são calculadas 

despesas com: moradia, alimentação e bebidas, saúde e higiene pessoal, artigos para casa, despesas pessoais, 

educação, comunicação, transporte e vestuário. 

Metodologia:  

Por meio da pesquisa bibliográfica verificou-se que o IPCA foi criado em 1979, mas foi apenas a partir dos 

anos 2000, por determinação do Copom, que este passou a representar o índice oficial da inflação no Brasil. 

Desde então, é a partir das elevações dele que o Copom faz a opção por diminuir, manter ou elevar a taxa de 

juros no país. E com a utilização da pesquisa exploratória, o estudo apontou que o Banco Central brasileiro, 

responsável pelo controle de compra dos brasileiros, faz alterações, isto é, se ocorrer, um aumento 

sistemático de preços que leve o IPCA a ter uma alta acumulada em 12 meses muito próxima do teto da 

meta, o Banco faz a intervenção para controlar o aumento de preços. O meio mais usado pelo Banco Central 

para fazer isso é o aumento da taxa básica de juros, no caso a Selic é faz retração da economia, diminuindo o 

poder de compra que fica mais caro, especialmente a prazo, a demanda diminui e a oferta aumenta, o que 

devolve a inflação para níveis aceitáveis. 

Resultado:  

O IPCA é considerado o termômetro oficial da inflação no país, pois seu principal objetivo é monitorar a 

variação nos preços dos produtos de mercado para o consumidor final. Portanto, na relação do IPCA com a 

economia está a média do quanto o dinheiro valorizou ou desvalorizou no período. Um fator que leva à alta 

do IPCA é a quantidade de dinheiro em circulação. Quando a economia está com alto consumo e renda, terá 

mais moeda no mercado, se essa quantia não for controlada, o dinheiro perde poder de compra. Por isso, o 

Banco Central estipula a meta de inflação, para dar segurança ao mercado sobre os rumos da economia. Esse 

sistema prevê que a inflação deve ficar dentro de um limite de tolerância; ou seja, dentro de uma faixa 

estabelecida. Assim, por meio do IPCA, o Banco Central utiliza mecanismos para conter o avanço desta 

desvalorização do dinheiro. 

Conclusão:  

O IPCA é um importante índice utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação. O governo 

usa o IPCA como referência para verificar se a meta estabelecida para a inflação está sendo cumprida. A 

inflação pode afetar diversas situações do dia a dia da população, além dos serviços básicos e de seus itens 

de consumo, como também os investimentos e as rentabilidades.O índice reflete o custo de vida da 

população, mas o impacto é diferente para cada consumidor, pois cada um tem seu estilo de vida no qual 

determinado produto impacta diferente em comparação com outras pessoas.  
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Introdução:  

O MERCOSUL - Mercado Comum do Sul, fundado, em 1991, é um amplo projeto de integração concebido, sua 

importância e as origens ligadas às discussões para a constituição de um mercado econômico regional, isto é, a 

união aduaneira implicando na livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através da 

eliminação dos direitos alfandegários e restrições não-tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra 

medida de efeito equivalente. Foi composto inicialmente por quatro países membros: Argentina, Brasil, Paraguai 

e Uruguai; mais tarde, a Venezuela, que no momento se encontra suspensa. O objetivo da criação do bloco é o de 

incrementar o comércio entre eles e criar um mercado maior para todas as partes. O bloco se encontra em fase de 

expansão, uma vez que a Bolívia aguarda o protocolo de adesão como membro. 

Metodologia:  

Foi utilizada na realização da pesquisa a pesquisa bibliográfica do Mercosul, que foi uma das estratégias de 

abertura da economia brasileira e de reconhecimento da economia da América Latina, à concorrência externa e 

ao mercado internacional, chamando a atenção e atraindo novos investimentos ao bloco. Já pesquisa exploratória 

sobre a importância do Mercosul para a economia brasileira verificou-se que ele é muito importante para o 

Brasil, pois o bloco facilita o relacionamento e a comercialização com os demais países membros. Essa 

integração econômico-comercial tende ao fortalecimento das parcerias para manter um bom relacionamento 

comercial e fortalecer suas economias e gerar ainda mais interesse de outros países e dessa forma, benefícios a 

todas as partes. 

Resultado:  

Desde a criação do Mercosul, o reflexo no crescimento da economia brasileira se mostrou notável, pois obteve 

um superávit intrazona de US$ 36,818 bilhões, ao passo que os demais países membros registraram déficit 

comercial com o bloco. O Brasil vem obtendo resultados muito bons com o Mercosul e responde pelo maior 

superávit comercial, com um movimento financeiro de mais de US$ 2 bilhões, sendo, portanto, o principal 

mercado para os produtos manufaturados, e um quarto dos produtos vendidos para o exterior vão para o 

Mercosul. O saldo da balança comercial brasileira foi positivo no primeiro semestre de 2015 que exportou US$ 

94,3 bilhões e importou US$ 92,1 bilhões, sendo US$ 20,4 bilhões foram exportados para os países que formam 

o bloco. Os produtos industrializados respondem por US$ 17,1 bilhões deste valor. Esses números refletem a 

importância do Mercosul como bloco econômico para o Brasil. 

Conclusão:  

Conclui-se que, o papel fundamental de um bloco econômico para os países que o integram é o de tornar as áreas 

do comércio e integração mais dinâmicos, nas relações econômicas e políticas. Assim, os ganhos dessa 

integração não são apenas destinados para as zonas livre de comércio, união aduaneira, mercado comum ou união 

econômica, visa, no futuro tornar-se um país mais produtivo e com destaque no mercado internacional, trazendo 

lucratividade que poderá gerar investimentos, refletindo diretamente na qualidade de vida da população. 

Portanto, para o Brasil, o Mercosul oferece essa possibilidade uma vez que apresenta ganhos significativos na sua 

economia. 
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Introdução:  

Este trabalho visa descrever o desenvolvimento da proposta de implantação do Curso Básico de Libras 

(Língua Brasileira de Sinais) no contexto religioso. O objetivo é apresentar conteúdos para implantação do 

Curso Básico de Libras, para promover a inclusão, pois a acessibilidade de deficientes auditivos tem sido um 

desafio para as organizações brasileiros. Temos algumas leis e decretos que asseguram os direitos dos 

surdos, afim de eliminar barreiras na comunicação, estabelecer mecanismos e alternativas técnicas para 

tornar a comunicação acessível aos portadores de deficiência, garantindo assim, o direito de acesso à 

informação e comunicação entre outros.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada para a implantação do curso foi a pesquisa em livros e sites que abordam o tema 

deste trabalho. Sendo utilizado também o método de pesquisa de campo como forma de subsidiar a coleta de 

dados. As seguintes técnicas utilizadas foram: a entrega de uma pesquisa impressa aos líderes das igrejas 

para coletar informações dentro de suas reuniões; o envio de um questionário online, e também por e-mail.  

Resultado:  

Uma das principais dificuldades encontradas foi a ausência de pessoas habilitadas e capacitadas, com 

conhecimento na LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Isto é uma barreira que temos que ultrapassar para 

que os surdos não fiquem sem acesso às reuniões, de forma que o ensino é de suma importância para sua 

comunicação e inclusão. 

Conclusão:  

Oferecer o ensino de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para adultos, jovens e crianças, propicia uma 

maior interação entre todos, o que nos permite afirmar a suma importância do ensino de LIBRAS para elas, 

o que gera interação e aprendizagem, possibilita a sua inclusão social. 
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Introdução:  

Para o desenvolvimento desta grande reportagem em vídeo, foi necessário aplicar uma pesquisa do perfil dos 

voluntários da causa animal em São José dos Campos, visto que o trabalho realizado por eles é o tema 

central do projeto e auxilia na garantia dos direitos dos animais. Como a maioria das reportagens 

relacionadas ao assunto normalmente apresentam o problema do abandono somente com enfoque na 

situação dos animais, torna-se necessário produzir um material que mostre também o trabalho das pessoas 

que se dedicam para transformar essa realidade. Essa análise teve como base a teoria do Newsmaking, que 

aborda o processo de produção das notícias e aspectos que determinam o conteúdo delas, como os valores-

notícia, que referem-se ao senso comum existentes nas redações. Buscando conhecer o comportamento 

desses voluntários, a fim de valorizá-los e estimular a atividade do voluntariado, esta análise se faz 

necessária para o desenvolvimento do produto jornalístico. 

Metodologia:  

Tipo de pesquisa: quantitativa. Técnica de coleta de dados: questionário estruturado via internet. 

Abordagem: os questionários serão divulgados nas redes sociais pedindo a colaboração de pessoas que 

tenham envolvimento com o tema. Período da aplicação da pesquisa: de 12/03 até 05/04. Apresentação dos 

resultados: gráficos de setores ou de barras. População: acima de 18 anos. 

Resultado:  

Na questão que refere-se ao gênero dos voluntários, 85,7% dos respondentes se identificaram com o gênero 

feminino e 14,3% com o masculino. Sobre o tempo de contribuição na causa animal, 35,7% dos voluntários 

responderam que atuam há menos de 1 ano, 19% entre 1 e 5 anos e 45,2% há mais de 5 anos. Quanto às 

motivações para atuarem na causa, 97,6% responderam que atuam por amar os animais, 66,7% por não 

gostar de ver o sofrimento dos animais, 52,4% por dó do animal, 11,9% por questões pessoais e traumas 

vividos e 19% por questões de segurança e saúde pública. Isso traça uma característica do perfil dos 

voluntários, o que vai nos ajudar a representá-los na reportagem de maneira fiel. 

Conclusão:  

A análise dos resultados da pesquisa nos permitiu o conhecimento sobre o perfil dos voluntários que atuam 

na causa animal, o que vai nos auxiliar a desenvolver um projeto que represente de forma mais fiel como é o 

trabalho realizado por essas pessoas, que também fazem parte do nosso público-alvo. 
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VICTOR GUIDI DAMASCENO  

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS  

 

Introdução:  

O título deste trabalho parte do pressuposto de maior valorização da cultura negra, seus rituais, músicas, 

culinária e danças, propondo um ambiente que se utilizará da capoeira como instrumento principal de 

inclusão social e retirada de pessoas das ruas por meio de projetos sociais que poderão ser realizados no 

local. 

Metodologia:  

A Metodologia usada para desenvolvimento desse trabalho deu-se por meio de: • Pesquisas Teóricas – 

Livros, Periódicos (Físicos e Virtuais) • Pesquisa Documental – Leis e Normas da área e para o Projeto • 

Estudos de Caso – Identificação, descrição e análise. • Visita Técnica – Identificação, levantamentos e 

análise. • Pesquisa Aplicada – Aplicação de todo conteúdo levantado e estudado no projeto arquitetônico  

Resultado:  

Espero que com esse trabalho possa haver uma maior valorização e aceitação dos negros pela sociedade 

Brasileira e que esse Centro Cultural que será implantado no Centro da Cidade de Taubaté seja um 

instrumento de difusão da Capoeira, de forma a também contribuir para a sua valorização e promoção em 

todo o Vale do Paraíba, quiçá no mundo.  

Conclusão:  

O Resultado Final será um Projeto Arquitetônico em que haja um predomínio de materiais que não agridam 

o meio ambiente, tentando preservar ao máximo as influências negras na Arquitetura Brasileira, 

modernizando o que for possível para se adequar as características de uma Arquitetura Moderno-

Contemporânea.  

Referências:  

O Referencial Teórico utilizado para a elaboração de todo o trabalho de graduação foi baseado em: 

(CARDOSO, 2017), (FARIA, 2011), (JÚNIOR, 2002), (PRANDI, 2007), (RAMOS, 1951), (RIBEIRO, 

1995), (VALENTE, 1994), (VASCONCELLOS, 1979) e (VERÍSSIMO; BITTAR, 1999); (JÚNIOR, 2004), 

(LEOPOLDINO; CHAGAS, 2012), (MELO, 2002); (PIRES, 2016); (NEUFERT, 2015); (LEMOS, 1980); 

(NEVES, 2011). 
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PSICODIAGNÓSTICO NA ABORDAGEM HUMANISTA EXISTENCIAL: ANÁLISE DE RELATÓRIO SOBRE 

UM CASO CLÍNICO DE DEPENDÊNCIA AFETIVA FEMININA  

ENIC201850069 

 
EVELYN DANTAS ANDRADE CARVALHO  

Orientador(a): PROFA. DRA. ROSA MARIA FRUFOLI DA SILVA  

 

Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e 

Processos Clínicos I, na modalidade de psicodiagnóstico, com abordagem Humanista Existencial, no Centro 

de Psicologia Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). Como a Psicologia trabalha com fenômenos 

psicológicos expressados por meio da subjetividade formada por relações nos variados âmbitos do contexto 

histórico, a questão colocada neste trabalho é a seguinte: como o psicodiagnóstico na abordagem utilizada 

considera que a subjetividade é produzida também num contexto de relações cotidianas?  

Metodologia:  

O método utilizado foi a análise de dados de documento, relatório psicológico de um caso clínico de estágio 

de mulher, estudante universitária com estágio remunerado, solteira, 21 anos, residente no Vale do Paraíba, 

residindo com os pais, filha única, sem muito contato com a família extensa. A demanda desta usuária foi 

estar em crise pessoal, pois não sabia se queria continuar no curso de graduação escolhido. Temia não 

arrumar emprego na área. Para evidenciar a subjetividade da cliente foi utilizado o psicodiagnóstico 

compreensivo que busca um entendimento global do cliente, envolvendo a investigação ampla dos aspectos 

de sua personalidade. As etapas do psicodiagnóstico adotadas foram a coleta de dados, aplicação de testes 

expressivos, integração de dados, entrevista devolutiva; e, por fim, a elaboração de Relatório Psicológico, 

segundo o modelo do Conselho Federal de Psicologia. Neste psicodiagnóstico, por ter sido baseado nas 

perspectivas de abordagem Humanista Existencial, também ocorreram a escuta ativa, a autenticidade ou 

congruência, a compreensão empática e a Consideração Positiva Incondicional. 

Resultado:  

Os resultados alcançados evidenciaram que: a) a estagiária conseguiu manter a hipótese de que no processo 

psicoterapêutico a cliente tinha capacidade para reorganizar de forma construtiva seus conflitos e 

potencialidades ao alcançar a percepção consciente de suas atitudes; b) o material subjetivo da cliente pôde 

se manifestar; c) a cliente teve suas atitudes compreendidas e aceitas, com espaço para discutir e analisar 

material subjetivo expressado nas sessões; d) o processo permitiu que a cliente passasse pelas fases do 

psicodiagnóstico; e) tornaram-se manifestas na cliente, dentre outras, as características de insegurança ou 

necessidade de segurança; dependência afetiva, pois depositava em outras pessoas, principalmente no 

parceiro, a necessidade de apoio, conforto e validação pessoal; tendência para evitar as emoções; 

necessidade de apoio e ansiedade; f) a dinâmica de personalidade da cliente advêm de produções sociais que 

a potencializaram a depositar expectativa de satisfação pessoal em terceiros, sobretudo na figura masculina. 

Conclusão:  

Portanto, após a análise no que diz respeito às experiências simbolizadas e não simbolizadas, considerou-se 

que a cliente deveria continuar as sessões de psicodiagnóstico, a fim de que fosse orientada sobre as relações 

de gênero que interferem na prevenção e na promoção de saúde. 

Referências:  

BOCK, A. M.; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. 

13 ed. ref. e amp. São Paulo: Saraiva, 2001. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (2003). Resolução 

CFP nº 007/2003. Institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, 

decorrentes de avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP nº 17/2002. CRITELLI, D. M. Analítica do 

sentido: uma aproximação e interpretação do real de orientação fenomenológica. São Paulo: EDUC: 

Brasiliense, 1996. CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico-V. 5.ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2000. ROGERS, 

C. R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1976.  
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A INFLUÊNCIA DA GREVE NO PREÇO DA CESTA BÁSICA  

ENIC201836841 

 
PAULA FONSECA OLIVEIRA  

Orientador(a): JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO  

 

Introdução:  

A greve dos caminhoneiros comprovou algo que há muito tempo se comenta no Brasil: a dependência do 

transporte rodoviário de cargas nos fluxos de produtos entre as regiões do País. A matriz de transporte 

desbalanceada e tendo em torno de 60% dependente das rodovias, provou sua relevância com a greve, 

alterando os níveis de abastecimento de todos os produtos acabados e de suprimentos nas indústrias. 

Independente dos motivos da paralisação, o fato foi de que o impacto durante todo o período da greve no 

abastecimento foi extraordinário, à medida em os preços de alguns produtos subiram de forma 

estratosféricas. Tendo em vista este fato a pesquisa tem como objetivo identificar o impacto desta no grupo 

de produtos hortifrúti na Cidade de São José dos Campos. Com a paralisação dos caminhoneiros o 

desabastecimento gerou aumento abusivos de preços e os consumidores de rendas menores foram os mais 

prejudicados. 

Metodologia:  

A metodologia de pesquisa é a pesquisa de campo realizada pelo NUPES – Núcleo de Pesquisa Econômico 

e Social, da Universidade de Taubaté. A pesquisa coleta os preços de 05 supermercados semanalmente e 

mede a variação dos preços na cidade com base nesses dados. Como a cesta avalia o comportamento de 

preços de 43 produtos, segmentados em três categorias de produtos, o grupo de produtos alimentícios que é 

composto por 34 produtos permitem a identificação das variações de preços do grupo hortifrúti. Os 

supermercados são: Carrefour, Walmart, Cooperhodia, Extra e Piratininga da cidade de São José dos 

Campos, e o período de análise é de Maio de 2018. 

Resultado:  

A pesquisa mostrou que com a paralisação dos caminhoneiros e o não reabastecimento dos mercados, o 

preço de alguns produtos se destacaram mais com o aumento do seu preço, como por exemplo a cebola com 

o aumento de 17,06%, a batata que obteve um aumento de 58,93% e o tomate que aumentou 29,14%. 

Conclusão:  

Conclui-se que o custo logístico de transporte tem peso expressivo na variação de preços de todos os 

produtos disponíveis nos mercados da região. O grupo de hortifrúti se torna muito sensível devido às regiões 

produtoras estarem distantes dos grande centros de consumo, assim como devido ao nível de perecibilidade 

que torna o tempo um grande fator para garantir as condições de qualidade dos produtos. A paralisação criou 

uma escassez temporária dos produtos e devido aos hábitos de consumo baseados fortemente neles, fez com 

que não tivéssemos como substitui-los e a consequência foram os preços subirem abruptamente. 

Referências:  

Como referências bibliográficas utilizei Notas feitas pelo NUPES que coletam informações de 

supermercados da região para gerar o preço médio da cesta básica nas cidades, em especifico, a coleta da 

segunda onde os preços estavam normais e quarta semana de maio 2018 na qual foi afetada pela greve dos 

caminhoneiros. 
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CARREIRA FEMININA: CONCILIANDO A VIDA PROFISSIONAL E A VIDA FAMILIAR  

ENIC201811125 

 
MARIANA TUDAN XAVIER DA ROCHA  

Orientador(a): ADRIANA LEONIDAS DE OLIVEIRA  

 

Introdução:  

A família sofreu muitas mudanças com o passar do tempo. Ao longo dos anos a mulher está cada vez mais 

se inserindo no mercado de trabalho, buscando estabilidade financeira e até mesmo igualdade de gênero. 

Segundo Rocha Coutinho (2004), a mulher tem aumentado as funções que desempenha, porém não dividiu 

as responsabilidades, além de desempenhar dupla jornada. A presente pesquisa visa analisar como é feita a 

conciliação da dupla jornada da mulher, ou seja, como ela concilia a vida profissional e a vida familiar.  

Metodologia:  

Trata-se de um estudo quantitativo e estudo de campo. Para coleta de dados foram aplicados questionários 

num total de 87 mulheres. Tomou-se todos os cuidados com a ética, assim os dados dos participantes foram 

mantidos em sigilo e também foram somente aplicados os instrumentos a partir do consentimento da 

participante. Após aplicação, os dados foram lançados no software do Google Forms, onde foram 

automaticamente acumulados e agrupados em tabelas e gráficos. 

Resultado:  

Os questionários foram aplicados em mulheres a partir de 20 anos, sendo que a maioria possui o ensino 

superior completo (44,8%), é casada (75,9%), e possui filhos (83,9%). Elas estão inseridas no mercado de 

trabalho, em média, de 10 a 35 anos (63,2%), e a maioria atua na área em que se formou (71,3%). Foi 

possível perceber também que as mulheres estão trabalhando de 10 a 20 horas semanais (33,3%). As 

principais palavras que elas associam à carreira (Figura 1) são: realização (36%), satisfação (36%), e 

vontade de crescer (25,6%). As principais dificuldades encontradas na carreira no momento são: excesso de 

responsabilidade (49,4%), e dupla jornada de trabalho (45,9%). Já os aspectos que facilitaram o 

desenvolvimento da carreira são: determinação (90,8%), e dinamismo (73,5%). Elas consideram que as 

principais conquistas da sua carreira (Figura 2) foram: realização pessoal (72,1%), e estabilidade financeira 

(29,1%).  

Conclusão:  

Pode-se concluir que a mulher está cada vez mais buscando se inserir no mercado de trabalho e desenvolver 

uma carreira. A escolaridade é outro aspecto que vem aumentando, quando comparado com tempos atrás, 

quando a mulher ficava em casa e a minoria estudava. Atualmente elas conseguem autonomia, estabilidade 

financeira, realização pessoal, aumento da confiança e independência, apesar das dificuldades encontradas 

para conciliar a vida profissional e a vida familiar, devido à dupla jornada exercida pela mulher. 

Referências:  

CERVENY, C. M. O. Visitando a família ao longo do ciclo vital. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. (2) 

ROCHA-COUTINHO, M. L. Novas opções, antigos dilemas: mulher, família, carreira e relacionamento no 

Brasil. Temas psicol., Ribeirão Preto , v. 12, n. 1, p. 02-17, jun. 2004. Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

389X2004000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 19 mar. 2018.  
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GESTÃO DOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: O RESULTADO DA LOGÍSTICA 

REVERSA  

ENIC201847763 

 
RENAN LOPES DA SILVA GIULIANO DIAS GARCIA  

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA  

 

Introdução:  

Os REE ( Resíduo de Equipamentos Eletrônicos ), se descartados de forma inadequada, constituem um sério 

risco para o meio ambiente, pois possuem em sua composição metais pesados altamente tóxicos, como 

mercúrio, cádmio, berílio e chumbo, além de outros compostos químicos como os BFRs ( Brominated Flame 

Retardants ) que em contato com o solo, contaminam o lençol freático sendo muito perigoso e oneroso ao 

meio ambiente. 

Metodologia:  

A metodologia adotada baseia-se por intermédio de pesquisas acadêmicas, buscando referências 

bibliográficas de natureza exploratória, afim de capturar dados qualitativos. A abordagem do tema será 

elaborada em dados qualitativos e assistida por estudo de caso por envolver o estudo da logística reversa em 

empresa do setor de eletrônicos reduzindo custos e preservando o meio ambiente 

Resultado:  

A implantação da Logística Reversa na empresa traz como resultados, uma possível redução de custos de 

produtos, outro aspecto verificado é que com a logística reversa é na preocupação em reduzir ou ainda 

mitigar a geração de resíduos e com isso diminuir os custos operacionais e gerenciais que envolvem a 

logística reversa. 

Conclusão:  

Pode-se concluir que após a implantação efetiva da Gestão dos Resíduos Eletrônico, a empresa torna-se apta 

a melhoria significativa nos processos da geração consciente dos resíduos, na geração de resultados nos 

processos organizacionais, obtendo o retorno financeiro, a melhoraria nos indicadores de qualidade e obter o 

reconhecimento da geração atual e da futura pelo respeito ao meio ambiente. A logística reversa contribui 

para a diminuição e ou eliminação dos gases nocivos, poluição das águas, contaminação do solo 

extremamente onerosos ao meio ambiente. 

Referências:  

Abinee. Eletros. CNC. Abras (2012). Proposta de Logística Reversa Tecnologia de Informações – TI. 2012. 

ABRASA (2012). Pós-vendas e sustentabilidade ambiental 2010/2012.  
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O PROCESSO DE REESCRITA COMO MEIO PARA A LEITURA E ESCRITA CRIATIVAS  

ENIC201835217 

 
TACIANA COSTA DE SOUZA  

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA  

 

Introdução:  

Este estudo relata o planejamento, a implementação e a avaliação de um projeto de reescrita do final de uma 

lenda folclórica, contribuindo para o desenvolvimento da competência leitura e escritora dos discentes, visto que 

segundo o Instituto Pró-Livro a média de leitura para a população brasileira é de 2,54 livros por pessoa. Tendo 

em vista que a leitura e a escrita são de primordial importância no ensino da Língua Portuguesa, este estudo se 

justifica. Trabalhar o folclore auxilia o docente na busca cultural de forma lúdica com seus discentes. É uma 

troca de experiências e de aprendizado, pois o docente pode enriquecer muito sua formação ensinando a partir da 

cultura folclórica. Isto possibilita infinitas abordagens e metodologias, descobertas regionais, lúdicas, culinárias, 

que leva o aprendiz a aprender fazendo. Com este projeto o estudante aplica o que aprendeu sobre gênero 

narrativo de forma criativa e em equipe, desenvolvendo a cooperação. 

Metodologia:  

O projeto foi aplicado em uma sala do 6° ano do ensino fundamental, em uma escola no interior do estado de São 

Paulo, em forma de oficina com duração de três aulas. Foi realizado como projeto para o estágio obrigatório não 

remunerado. Primeiramente, a estagiária se vestiu a caráter para contar a lenda do boto cor de rosa, do curupira e 

do Saci-Pererê aos estudantes. A sala estava dividida em seis grupos para a realização das próximas atividades. 

Foram distribuídas as lendas para cada grupo (juntamente com uma imagem que representava a lenda, cortada 

como um quebra cabeça para ser montado). Os grupos discutiram e criaram um final diferente para a lenda. Em 

seguida, os alunos montaram o quebra-cabeça feito com a imagem da lenda e pintaram o mesmo. Para finalizar o 

projeto foi feita uma socialização do final da história com a classe e aplicado um questionário contendo três 

perguntas, duas com respostas fechadas e uma com resposta aberta, relacionado ao projeto realizado com os 

discentes para análise. As perguntas foram: Você gostou da forma como foi feita a atividade sobre as lendas 

folclóricas?; O conteúdo trabalhado ficou claro? ; e O que você mais gostou nessa atividade? Feito isso as 

respostas dos alunos foram analisadas de acordo com o que escreveram no questionário.  

Resultado:  

Dos 27 alunos que participaram do projeto e responderam o questionário todos gostaram da forma como foi feito 

e 100% disseram que a atividade ficou clara. Na última pergunta referente à que parte eles mais gostaram as 

respostas foram: montar o quebra cabeça, reescrever a história, pintar, ouvir as histórias e o trabalho em equipe. 

O resultado foi positivo, visto que por meio dele foi possível alcançar 100% dos alunos despertando diferentes 

habilidades como escrita, pintura e trabalho e equipe e percepções nos mesmos. Os estudantes conseguiram 

entender e gostaram da atividade proposta. Cada um teve um maior interesse em determinada parte do projeto o 

que ajudou na realização e participação da turma. O trabalho em equipe foi muito valorizado e eles souberam 

trabalhar e realizar as tarefas propostas. Foi possível perceber que quando se trabalha com o folclore e com o 

lúdico a aceitação dos estudantes é maior.  

Conclusão:  

Trabalhar com folclore nas aulas é contribuir para a formação do aluno e do professor de forma interdisciplinar e 

dinâmica, indo além da leitura e da escrita, porém partindo destas. O professor deve auxiliar o aluno na busca 

pelo conhecimento e fornecer meios para que isso aconteça.O estudante deve aprender fazendo, pois assim a 

aprendizagem é mais significativa e eficaz para o mesmo. Com o folclore o discente é inserido no valor do 

respeito e da sabedoria popular, sem discriminar e ser preconceituoso, estando mais aberto e receptivo ao 

conhecimento que o mundo a sua volta pode oferecer. 

Referências:  

BRASIL. Parâmetros CurricularesNacionais (PCNs). Introdução. Ensino Fundamental. Brasília:MEC/SEF, 1998. 

___. Leitura dos “retratos”:o comportamento leitor do brasileiro. In:____(org).Retratos da leitura no Brasil 4. São 

Paulo:Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Instituto Pró-Livro,2016. P 246.  
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A DECADÊNCIA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO 

PARAÍBA  

ENIC201827516 

 
VICTOR BORGES DA SILVA ALINE APARECIDA DA SILVA ARAUJO  

Orientador(a): AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA  

 

Introdução:  

Entende-se por logística, segundo DIAS(2012, p.5), como parte essencial da cadeia de suprimento, que 

planeja, controla e implementa os bens, serviços e informações de toda a cadeia, com o principal objetivo de 

satisfazer o cliente. Dentro deste contexto, abordaremos neste estudo toda a construção e desenvolvimento 

da região do vale do paraíba, desde seus primeiros cenários econômicos influenciados pelo ouro e café, 

desenvolvendo em paralelo toda a importância do transporte ferroviário para a expansão econômica e 

comercial da região do vale na época. Outrossim, a logística ferroviária com o passar dos anos teve seus 

desenvolvimentos, estagnações e retrocessos, devido a novas tendências mercadológicas, cenários 

econômicos contrários e politicas contrárias ao desenvolvimento do modal em questão. Nesse contexto, 

observamos por intermédio deste trabalho que o transporte ferroviário de cargas não é utilizado como 

deveria e que o transporte ferroviário de pessoas não vem sendo utilizado a mais de duas décadas. 

Metodologia:  

Esta pesquisa visa analisar o desenvolvimento do transporte ferroviário, bem como sua decadência. Para isso 

o estudo foi estruturado de formas a criar uma linha de raciocínio do desenvolvimento do modal em questão. 

Concomitante a isso, abordaremos o crescimento econômico da região do vale do paraíba. Numa primeira 

etapa, para conhecer a estrutura do transporte ferroviário de cargas e de pessoas, vê-se necessário a 

identificação de todos os modais de trasporte e sua importância para estratégias logísticas, crescimento 

econômico para empresas, organizações e regiões. O estudo segue com o histórico da região do vale do 

paraíba, seguido do desenvolvimento econômico causado pela exploração do ouro e da produção cafeeira, 

bem como toda construção das primeiras ferrovias na região de estudo. Seguindo uma linha de raciocínio 

para enquadrar o tema proposto dentro do contexto abordado, foram analisados os principais fatores 

contribuintes para a decadência do transporte ferroviário, como a expansão industrial na década de 50, 

construção em massa de rodovias e privatização das malhas ferroviárias. Nessa fase inicial recorreu-se ao 

levantamento de dados em materiais textuais como: livros, revistas, jornais, artigos científicos, monografias, 

internet. A obtenção de informações em mapas, figuras e tabelas foram de suma importância para elucidar os 

fatos abordados. Em uma segunda etapa, seguindo com o desenvolvimento do trabalho, parte-se para a 

análise do problema proposto, que visa compreender os fatores que contribuíram para a estagnação e o 

retrocesso do transporte ferroviário no vale do paraíba . A analise desses fatores iniciou-se com a 

delimitação das variáveis que causaram essa decadência, onde também foi realizado o levantamento de 

informações em referenciais teóricos como: livros, monografias, artigos e internet. Um exemplo de pesquisa 

realizada na internet, foi o aumento da produção de automóveis, visível na década de 50, com a expansão 

industrial no vale.  

Resultado:  

Percebe-se que a região metropolitana do vale do paraíba passou por diversas transformações econômicas e 

sociais, tendo sido como uma das principais regiões de escoamento logístico de ouro e café do Brasil. Porém 

com o passar dos anos os investimentos em infraestrutura logística foram diminuindo e a região deixou de 

ser referência como outrora. Vê-se a necessidade de adequamento das malhas ferroviárias no Brasil e 

principalmente no trecho Rio-São Paulo, bem como a reativação de ferrovias que hoje estão abandonadas. 

As ferrovias além de ajudarem as industrias e empresas com o transporte de longas distâncias e para cargas 

em grades quantidades, pode ajudar a população, transportando as pessoas em longas distâncias, como por 

exemplo de São Paulo até o Rio de Janeiro, trazendo assim aumento do turismo para as cidades do vale e 

consequentemente geração de emprego, qualidade de vida para a população. 
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Conclusão:  

A região metropolitana do Vale do Paraíba, como supracitado teve seus momentos de brilhantismo e 

infelizmente não é mais visto como potencia econômica, tampouco como referência quando se trata de 

transporte ferroviário. Vários fatores foram críticos para o declínio econômico da região e do modal 

ferroviário, como por exemplo, criação massiva de rodovias, investimentos e industrias automobilisticas e 

entre outros diversos fatores contribuintes para a decadência do transporte ferroviário. Por fim, a perspectiva 

é positiva, investimentos vem sendo realizados no transporte ferroviário e as chances de crescimento do 

referido modal nos próximos anos é mais animadora que se imagina. 
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Introdução:  

Este artigo tem como objetivo demonstrar questões relacionadas à internacionalização da empresa Uber. 

Buscando analisar estratégias adotadas e demonstrando as barreiras e vantagens que a internacionalização 

pode trazer. O trabalho justifica-se pela importância da internacionalização das empresas, considerada um 

meio eficaz para o aumento da competitividade, promovendo o desenvolvimento do país e facilitando o 

acesso a recursos e mercados. Sendo assim, a empresa foi escolhida, pois hoje apresenta um grande 

diferencial no mercado e um processo de internacionalização rápido, estando presente em menos de 10 anos 

em mais de 600 cidades em 65 países. Essa internacionalização acelerada pode ser explicada pelo diferencial 

da empresa, que apresenta um serviço inovador, simples e de fácil acesso. A Uber se trata de uma empresa 

de tecnologia, e seu principal objetivo é conectar usuários e motoristas, promover mobilidade, gerar 

dinheiro, emprego e um meio de locomoção diferenciado e fácil, aliado a baixo custo. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa exploratória. Apresentando o processo da 

internacionalização da empresa Uber, procurando entender e demonstrar como esse processo ocorreu e 

ocorre ainda hoje. Analisando os fenômenos responsáveis por essa internacionalização, identificar os fatores 

que contribuíram e foram determinantes para essa empresa se tornar referencial em transporte digital. 

Resultado:  

A Uber foi fundada em 2009 na Califórnia. A proposta inicial de solicitar transporte através de um aplicativo 

inovou o segmento de motoristas particulares e táxis, revolucionando o modo de se movimentar nas cidades 

a um preço mais acessível. O aplicativo pode ser utilizado em smartphones com sistemas operacionais 

Android ou iOS. Para a empresa além de se internacionalizar houve uma transformação digital que é uma 

vantagem comparativa aos táxis. No Brasil a empresa surgiu no Rio de Janeiro em 2014 durante a Copa do 

Mundo, hoje atua em mais de 100 cidades do país. O processo de internacionalização se deu por meio de 

grandes investimentos econômicos e por desafiar a mobilidade atual, oferecendo um produto novo e 

diferenciado que chamou a atenção das pessoas ao redor do mundo. Além disso a ideia de diminuir a 

necessidade de se ter um carro, e a praticidade pelo aplicativo agrada aos clientes. 

Conclusão:  

Conclui-se que a internacionalização do Uber foi e é uma inovação que colaborou para o cotidiano dos 

usuários de modo geral. O fácil acesso por meio de aplicativo de celular deu-se por conta da maior agilidade, 

flexibilidade e avanço tecnológico que a globalização proporcionou. Pelo fato do grande acesso, 

popularização e sucesso do serviço em curto período de tempo, o Uber enfrentou desafios dos concorrentes, 

o que o levou a sofrer ataques de servidores de outros tipos de serviços de transporte. Mesmo assim, o Uber 

continua sendo destaque e preferência das pessoas mundialmente. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva junto ao Centro de Estudos de Psicologia 

Aplicada da Universidade de Taubaté vinculado ao estágio obrigatório de Psicologia, Saúde e Processos 

Clínicos I, na modalidade de psicodiagnóstico, com abordagem Humanista Existencial. Como a Psicologia 

trabalha com fenômenos psicológicos expressados por meio da subjetividade, a questão colocada neste 

trabalho se refere a como o psicodiagnóstico na abordagem utilizada considera as produções de 

subjetividade no contexto de relações cotidianas.  

Metodologia:  

O método utilizado foi a análise de dados de documento, relatório psicológico de um caso clínico de estágio 

de um caso de um jovem de dezoito anos, solteiro, residindo com a mãe e irmã, cursando o ensino médio, 

trabalhador da área do comercio. Para evidenciar a subjetividade do cliente foi utilizado o psicodiagnóstico 

compreensivo que busca um entendimento global do cliente, envolvendo a investigação ampla dos aspectos 

de sua personalidade. As etapas do psicodiagnóstico adotadas foram os pressupostos da teoria humanista, 

durante os atendimentos foram utilizadas atitudes e técnicas, como o acolhimento, a epoché, a consideração 

positiva incondicional com escuta ativa, juntamente com a entrevista, observação, aplicação de atividades 

expressivas, integração de dados, entrevista devolutiva; e, por fim, a elaboração de Relatório Psicológico.  

Resultado:  

Os resultados alcançados evidenciaram que: a) a estagiária conseguiu manter a hipótese de que no processo 

psicoterapêutico o cliente tinha capacidade para reorganizar de forma construtiva seus conflitos e 

potencialidades ao alcançar a percepção consciente de suas atitudes; b) o material subjetivo da cliente pôde 

se manifestar; c) a cliente teve suas atitudes compreendidas e aceitas, com espaço para discutir e analisar 

material subjetivo expressado nas sessões; d) o processo permitiu que a cliente passasse pelas fases do 

psicodiagnóstico; e) tornaram-se manifestas na cliente, a discrepância entre as experiências vivenciadas, a 

realidade e o seu self; f) percepções incongruentes nas relações com a mãe, os irmãos e com o meio social; 

g) subjetividade demarcada pela dependência da avaliação de terceiros sobre si; h) expressão afetiva de 

tensão e angústia.  

Conclusão:  

Por essas considerações embora o cliente tenha conhecimento de suas experiencias, ele reage ao presente 

partindo das percepções das experiências do passado que se manifestam no seu campo fenomenológico. 

Embora, esta atitude seja manifestada individualmente, está contida num contexto social de produções de 

subjetividade que são fragmentadas, consequentemente causando sofrimento e interferindo na saúde 

integral.  
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Introdução:  

As guerras sempre apresentam um lugar em nosso imaginário, por elas se erguem monumentos, criam-se canções 

e mitos. Neste ano a Guerra do Paraguai completa 154 anos. Nela a Tríplice Aliança, composta por Brasil, 

Argentina e Uruguai, lutou contra o Paraguai. Hoje, os conflitos continuam, mas não nos campos de batalha e, 

sim, no papel. Ou seja, os livros de história apresentam diferentes vertentes do conflito. Os motivos da Guerra do 

Paraguai são elucidados de acordo com três visões: uma patriótica em que a guerra foi tratada como forma de 

defesa da integridade brasileira, outra imperialista, que retratou a Inglaterra como causadora da guerra e, a mais 

recente, que apresenta a guerra como parte de um processo de definição de fronteiras e formação dos Estados 

nacionais. Este trabalho, objetiva mostrar um balanço sobre a historiografia da Guerra e se justifica frente a 

necessidade de um estudo amplo de diferentes abordagens. 

Metodologia:  

Esse estudo valeu-se de um levantamento de dados bibliográficos a respeito da Guerra do Paraguai, buscando 

sempre entender o cerne do conflito, por meio de suas diferentes explicações. Dessa maneira, foram selecionadas 

para leitura, obras das três linhas da historiografia brasileira sobre a guerra. Esses livros foram lidos e fichados de 

maneira que se pode compreender os argumentos centrais de cada linha estudada, como segue. Em um primeiro 

momento, que vai do fim da guerra até a década de 1960, os livros dão ênfase ao heroísmo nacional, esse período 

é também dominado pelos feitos e fatos militares. A historiografia do pós-guerra é composta pelos próprios 

relatos de quem lutou na guerra, composta por cartas a parentes e pelas memórias da guerrilha. Como 

representante dessa vertente temos: “Memórias do Almirante Barão de Teffé” (HOONHOLTZ, 1865). Os 

historiadores até 1980 ressaltam que Francisco Solano Lopez, ditador do Paraguai na época da guerra, era um 

grande administrador e que o Paraguai era um país sólido, que não precisava da ajuda da Inglaterra ou de seus 

países vizinhos e por isso havia sido atacado pelo Império Brasileiro. Que deste modo, queria demonstrar sua 

força, sendo ludibriado pela Inglaterra. Dessa vertente foi estudado o livro: “Genocídio americano: a Guerra do 

Paraguai” (CHIAVENATTO, 1990). Da década de 1980 em diante, temos novas pesquisas acerca do tema que 

nas palavras de Ana Paula Squinelo são “menos tendenciosas” (2002). Tais como: “Maldita Guerra: a nova 

história da Guerra do Paraguai” (DORATIOTO, 2012) e “O cerne da discórdia: a Guerra do Paraguai e o Núcleo 

Profissional do Exército” (IZECKSOHN, 1997). 

Resultado:  

A pesquisa tornou possível observar, como a fonte documental estudada por cada autor foi decisiva. Entretanto, 

permanecia a pergunta: com tantas interpretações, qual seria a certa? Nunca poderemos reconstituir a história tal 

qual ela ocorreu, todavia, nosso trabalho é tentar o máximo possível, com as evidências do passado reconstituir a 

nossa história. Fica claro que cada autor tem uma vertente que influencia o seu trabalho, esta vertente está 

relacionada às preocupações e necessidade de seu próprio tempo. Com os escritos do pós-guerra foi possível 

entender que a história precisaria de mais documentos para ser escrita, com a segunda historiografia aprendemos 

que os documentos são interpretados de acordo com a visão de cada historiador, influenciado pelas perguntas 

importantes em seu tempo. Por fim, a nova historiografia, nos mostrou que mesmo após tantos anos ainda temos 

novos documentos e novos olhares. Dessa forma podemos ver que a história está em constante construção. 

Conclusão:  

Por meio das três historiografias, foi possível entender que a história não é uma ciência morta e parada no tempo. 

É uma área de produção de conhecimento com métodos e exigências, que estabelece, continuamente, um diálogo 

entre presente e passado. Isto pois, homens e mulheres de um presente escolhem escrever sobre eventos do 

passado, normalmente munidos das inquietações e demandas daquele presente. Com isso cada autor deu sua 

contribuição para a escrita de histórias sobre a Guerra do Paraguai. Estudar esse movimento de construção 

historiográfica nos faz lembrar a diferença entre a história acontecida e a escrita da história. 
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Introdução:  

A Síndrome de Alienação Parental (SAP), definida por Richard Gardner na década de 1980, caracteriza-se 

por um conjunto de comportamentos, sentimentos e pensamentos nas crianças e adolescentes durante ou 

após a separação dos pais. Na SAP, um dos genitores exerce abusivamente seu poder sobre a criança, 

impedindo o convívio com o outro genitor, caracterizando abuso e maltrato por parte do genitor alienador. 

Nesses casos, comumente, o genitor alienado é acusado falsamente de abuso sexual. As implicações da SAP 

para os filhos são sofrimento psíquico, dificuldades no desenvolvimento e nos relacionamentos. 

Metodologia:  

Caracterizada como uma pesquisa quantitativa, foi realizado um levantamento bibliográfico na base de 

dados da Scielo com o descritor “alienação parental” e foram analisados 17 artigos através do software da 

Microsoft Excel, as categorias foram colocadas em tabela quanto ao ano de publicação, região onde estudo 

foi realizado, tema, população, fontes bibliográficas, abordagem do estudo, delineamento do estudo e 

instrumentos utilizados no estudo. 

Resultado:  

Os temas abordados nos artigos variam entre a caracterização da SAP (47%), papel dos profissionais 

envolvidos (18%),validação de instrumentos psicológicos (18%), implicações da SAP (12%) e análise da 

Lei no 12.318/10. O ano com maior número de publicações foi o ano de 2017 com cinco publicações (29%), 

seguido do ano de 2016 (24%). Quanto à região do país, o Sudeste foi a região que mais realizou estudos 

publicados na Scielo sobre a Síndrome de Alienação Parental (41%). Com relação às questões 

metodológicas, a abordagem qualitativa (59%) e o delineamento de pesquisa documental (41%) foram os 

mais valorizados, enquanto que o instrumento mais utilizado nas pesquisas foi a entrevista (27%) e as fontes 

bibliográficas mais utilizadas foram artigos científicos junto com leis (33%), além disso, a população mais 

abordada foram os atores legais (57%) como juízes, assistentes sociais, psicólogos, entre outros. 

Conclusão:  

Ao analisar os artigos, conclui-se que o tema é extremamente delicado, complexo e, por isso, restrito para 

profissionais que atuam nessa área para realizarem pesquisas, o que explica a maior incidência de pesquisas 

documentais e bibliográficas. Percebe-se, também, a preocupação dos profissionais em conseguir identificar 

corretamente quando as crianças sobre da Síndrome da Alienação Parental ou se estão expostas a abusos 

físicos e sexuais reais, além de procurarem amenizar os efeitos nocivos da alienação parental. 
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Introdução:  

O plebiscito para votar sobre o futuro do Reino Unido, conhecido como Brexit é a junção das palavras 

“Britain” (Bretanha) e “Exit” (saída), essa expressão foi usada para identificar quem estava a favor da saída 

do Reino Unido da União Europeia, com o objetivo de unificar e intensificar a economia na Grã-Bretanha. 

Uma das promessas do ex-ministro David Cameron, caso fosse reeleito em 2015 ao cargo, era a de um fazer 

um referendo para determinar se os países do Reino Unido continuassem no bloco econômico europeu. 

Então em 2016, 52% da população eleitoral votou na proposta, a favor da saída do bloco. O objetivo deste 

estudo é a de analisar o impacto da saída do Reino Unido, do bloco da União Europeia na economia, tanto 

do Reino Unido quanto da Europa. 

Metodologia:  

As informações demonstradas foram encontradas por meio da pesquisa bibliográfica em artigos da internet, 

sobre a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Com o apoio da pesquisa exploratória, verificou-

se que a existência de fatos ainda é especulativa, devido a falta de uma postura concreta sobre as metas que 

o Reino Unido quanto a sua saída do bloco. Os impactos na economia do Reino Unido, refere-se à 

instabilidade da moeda, a libra esterlina, que no dia seguinte ao referendo, registrou uma forte queda, assim 

como o dólar australiano e o dólar neozelandês; a bolsa e o mercado mobiliário sofreram uma forte queda na 

semana. Por isso, o governo britânico abaixou as taxas de juros e fez empréstimos bancários para conter uma 

possível perda de capitais. Para o bloco, o impacto econômico com a saída refere-se à criação de 

instabilidade econômica na União Europeia, uma vez que o Reino Unido, ao lado da Alemanha e da França, 

é um dos pilares da economia, com grandes contribuições para o bloco, como a de 2014, no valor de 11,3 

bilhões de euros, o segundo maior valor oferecido pelos países-membros. Com a saída, essa 

responsabilidade recairá quase totalmente sobre os alemães, que se não conseguirem manter a estabilidade 

do euro, o bloco poderá se desestruturar. Outro impacto refere-se a participação do Reino Unido no 

comércio exterior, pois no bloco, os países compram e vendem produtos e serviços entre si sem a aplicação 

de taxas e impostos. O Reino Unido então passa a ter taxas diferentes no comércio exterior com os países 

europeus em relação às praticadas agora, podendo inclusive trocar de parceiros. Com a saída do bloco o 

comércio britânico pode se prejudicar, pois deixará de contar com a livre negociação do bloco. 

Resultado:  

Os estudos apontam que a economia britânica irá sofrer com a saída do Reino Unido da União Europeia que 

deverá ‘esfriar’ durante vários anos, independentemente do tipo de acordo para manter uma relação 

comercial com o bloco, chamado “hard Brexit”, em que passam a vigorar as regras da OMC, o reflexo 

imediato é a queda de 8% do PIB que se iria prolongar durante os 15 anos seguintes. Dessa forma, a receita 

britânica deverá cair sem a livre circulação de mercadorias e pessoas entre os países do bloco. Mas como 

impacto positivo tem-se a união aduaneira permitiria ao Reino Unido buscar seus próprios acordos com 85% 

do mundo e se aproximar de parceiros históricos como Estados Unidos e Austrália bem como o comércio 

com novos mercados como China dentre outros. 

Conclusão:  

A inevitabilidade da saída do Reino Unido manifestada por um referendo popular para sair da União 

Europeia, causará impactos para ambos, contudo, o Reino Unido enfrentará situações incertas sobre o futuro, 

pois o mundo não é o mesmo economicamente, politicamente e diplomaticamente, dificultando a conclusão 

do rompimento do bloco, demandando do governo ampliar a discussão, bem como da necessidade de dispor 

de planos de reserva financeira para uma variedade de possibilidades para a economia do país, e qualquer 

ato político, pode levar essa saída para uma bem sucedida medida ou o convívio com problemas a curto e 

médio prazos. 
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IDEALIZAÇÃO FEMININA DA AUTOIMAGEM  
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo analisar a prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e 

Processos Clínicos II, na modalidade de psicoterapia, com abordagem Humanista Existencial, no Centro de 

Psicologia Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). Como a Psicologia trabalha com fenômenos 

psicológicos expressados por meio da subjetividade formada por relações nos variados âmbitos do contexto 

histórico. A questão colocada neste trabalho se refere a seguinte questão: a psicoterapia na abordagem 

humanista existencial considera que a subjetividade é produzida também num contexto de relações 

cotidianas? As intervenções possibilitam mudanças de atitudes e de comportamentos na pessoa atendida no 

referido estágio? 

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi análise de relatório psicológico e discussão de relatos de experiência do 

estagiário. Foram levantados os referenciais teóricos, instrumentos e procedimentos utilizados no 

atendimento do caso clínico que sustentaram a identificação dos fenômenos psicológicos encontrados, 

posteriormente, houve análise comparativa se as produções de subjetividade presentes nestes fenômenos se 

vinculavam ao contexto coletivo. A intervenção realizada foi sobre o caso de uma jovem estudante de um 

curso preparatório para vestibular. A abordagem utilizada no processo psicoterápico foi fundamentada no 

referencial teórico humanista e existencial. No decorrer dos atendimentos, a estagiária apresentou escuta 

ativa, a autenticidade ou congruência, a compreensão empática e a Consideração Positiva Incondicional. 

Resultado:  

Dos resultados, evidenciou-se que: a) os conteúdos subjetivos do cliente puderam se manifestar e o mesmo 

teve suas atitudes compreendidas e aceitas; b) o processo permitiu que o cliente passasse pelas fases da 

psicoterapia; c) tornaram-se manifestados na cliente a busca pela conquista da “perfeição” como pessoa, de 

acordo com o seu ideal de pessoa; d) manifestou-se o sentimento de inadequação ao meio, em decorrência 

da alta exigência em relação a si mesma; e) a experiência, em relação à imagem do eu, revelou-se distorcida; 

f) durante os atendimentos a cliente começou a perceber a si mesma como sujeito de sua própria vida e agir 

sobre esta; g) algumas ações de autonomia pessoal interferiram na reorganização perceptiva da autoimagem. 

Portanto, houve mudanças de comportamentos e atitudes da cliente, pois ao reorganizar suas percepções, a 

cliente pode atuar em seu cotidiano de maneira diferenciada do início das sessões psicoterápicas.  

Conclusão:  

No processo psicoterápico ocorreram atitudes e procedimentos interventivos que permitiram a cliente 

expressar seus sentimentos e refletir sobre suas atitudes. A cliente apresentou novos comportamentos em seu 

cotidiano e começava a se responsabilizar por seus atos. Considera-se que os modelos idealizados da figura 

feminina interferiam negativamente na autoimagem da cliente e os fenômenos psicológicos manifestados 

revelaram contextos que desestimularam sua autonomia e sua emancipação social enquanto mulher. Com a 

psicoterapia, a cliente reagiu ao campo fenomenológico se direcionando a metas mais objetivas de seu 

cotidiano, revelando que a abordagem utilizada considera o contexto coletivo em que as subjetividades são 

produzidas. 
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Introdução:  

No âmbito das indústrias, ou em qualquer outro lugar que demande produção de algum bem, os benefícios 

da automação industrial podem ser considerados ilimitados. Isto porque, ao automatizar um processo, é 

possível aumentar significativamente o seu desempenho global. Este motivo, por si só, já é um grande 

responsável por fazer com que a automação industrial seja cada vez mais popular em todo o mundo. No 

intuito de se automatizarem, as indústrias precisam, primeiramente projetar, avaliar e adquirir componentes 

automatizados a fim de construir um sistema industrial automatizado e, consequentemente, gerir a inovação 

se torna a chave para o sucesso. Um processo de fabricação automatizado hoje, na indústria, significa um 

produto final com maior qualidade e mais competitividade, devido a fatores como padronização do processo 

e produto, rapidez de produção, produção programada e contínua, diminuição de desperdício e menores 

chances de errar, conferindo credibilidade e qualidade ao produto final.  

Metodologia:  

O objetivo desse trabalho é levantar a importância da automação nos dias de hoje, dentro de empresas de 

grandes e pequenos portes, é mostrar que a automação veio para nos ajudar a crescer, quanto empresa e 

empresário. Do ponto de vista dos objetivos apresentados, esse trabalho se enquadra em pesquisas 

exploratórias e no que se refere aos procedimentos técnicos utilizados para o desenvolvimento, este também 

se enquadra em pesquisa bibliográfica. As pesquisas exploratórias buscam uma abordagem do fenômeno 

pelo levantamento de informações que proporcionam ao pesquisador a busca pelo conhecimento de 

determinado assunto (GERHAEDT e SILVEIRA, 2009). Para Gil (2002), as pesquisas exploratórias 

proporcionam maior familiaridade com o problema, tornando-o mais claro e objetivo, permitindo a 

construção de hipóteses e o aprimoramento de ideias. Nesse caso o planejamento é mais flexível, o que 

permite várias considerações em relação ao fato que está sendo estudado, além disso, a pesquisa envolve 

levantamento bibliográfico, exemplos que auxiliam a compreensão e textos que retratam experiências 

práticas do problema em estudo. Segundo Yin (2001) o estudo de caso é uma das diversas formas de realizar 

pesquisa, como experimento, informações e analise de informações que compreende um método que 

abrange na obtenção de dados.No estudo de caso são utilizados diversos métodos de pesquisa e coleta de 

dados, sendo: documentação, registro, entrevista, e analise dos envolvidos e evidenciais. A pesquisa 

cientifica tem fundamental importância sendo esta responsável por comprovar e argumentar o conteúdo que 

está sendo apresentado (YIN, 2001).No estudo de caso deste trabalho será feita uma simulação de uma linha 

automatizada e alguns dados de melhoria na produtividade x qualidade com o surgimento da automação.  

Resultado:  

O estudo de caso nos demonstrou que um dos benefícios mais significativos atingidos com a automação 

industrial é a melhoria e o aumento da produtividade(figura 1) com redução de custos, garantindo uma 

qualidade aprimorada, pois máquinas automatizadas são capazes de fornecer resultados consistentes e 

repetíveis, com resultado de diminuição ou eliminação de erros de processo e consequentemente aumento de 

qualidade.A Automação industrial apresenta um processo com precisão, podendo controlar o resultado dos 

processos industriais, atingindo melhor exatidão durante as atividades realizadas, onde as indústrias 

necessitam conhecer a fundo os tipos de erros e seus níveis de controle(figura 2) para fabricar produtos com 

padrões internacionais e confiáveis ao seu consumidor final.Além do que se pode executar um 

monitoramento remoto,supervisório, ainda estabelecendo uma conexão Wi-Fi, ou pela internet, para se 

comunicar a partir de uma distância muito maior, baseados em sinais de rádio, infravermelhos ou Bluetooth. 
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Conclusão:  

Conclui-se que são grandes os benefícios oferecidos pela automação industrial. Por muitos anos os 

engenheiros e designers de tecnologia estiveram focados em desenvolver soluções altamente tecnológicas. 

Observa-se, no entanto, que recentemente este avanço atingiu um estado muito mais amadurecido. Os custos 

de aquisição diminuíram e as alternativas aumentaram, ao passo que cada vez mais diferentes indústrias 

passaram a implantar sistemas de automação industrial para acelerar a capacidade de produção. Os 

benefícios da automação industrial tornaram-se muito evidentes, o que fez da automação uma alternativa 

mais atraente. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e 

Processos Clínicos I, na modalidade de psicodiagnóstico, com abordagem Humanista Existencial, no Centro 

de Psicologia Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). A questão colocada é se a intervenção 

realizada considerou que os fenômenos psicológicos revelados pela subjetividade do cliente foram 

produzidos na condição humana do contexto da vida cotidiana.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi análise de relatório psicológico e discussão de relatos de experiência do 

estagiário. Foram levantados os referenciais teóricos, instrumentos e procedimentos utilizados no 

atendimento do caso clínico que sustentaram a identificação dos fenômenos psicológicos encontrados, 

posteriormente, houve análise comparativa se as produções de subjetividade presentes nestes fenômenos se 

vinculavam ao contexto coletivo. 

Resultado:  

Dos resultados, evidenciou-se que: a) os conteúdos subjetivos do cliente puderam se manifestar e o mesmo 

teve suas atitudes compreendidas e aceitas; b) o processo permitiu que o cliente passasse pelas fases do 

psicodiagnóstico; c) tornaram-se manifestados no cliente a ansiedade e insegurança, sobretudo advindas do 

trabalho que afetaram sua saúde e sua relação com as outras pessoas, principalmente a família; d) 

apresentava necessidade de frequentemente portar arma de fogo; e) percebia que seus conflitos deveriam ser 

solucionados por meio de violência; f) usava medicação psicotrópica contínua; g) evitava permanecer em 

lugares fechados e com aglomeração para não precisar tomar atitudes consideradas negativas socialmente. 

Neste sentido, havia conflitos no que dizia respeito ao autocontrole de sua agressividade e isto se 

manifestava frequentemente nos relacionamentos interpessoais, causando-lhe prejuízos e sofrimentos. 

Conclusão:  

Portanto, os fenômenos psicológicos dos registros revelaram que, embora a subjetividade do cliente tenha 

sido explicitada por meio individual e singular, revelaram conteúdos próprios do contexto histórico atual em 

que o mundo, sobretudo o ambiente de trabalho, é desencadeador de distúrbios psicológicos, não facilita o 

acesso a situações saudáveis, e responsabiliza exclusivamente o próprio sujeito por seus conflitos. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e 

Processos Clínicos I, na modalidade de psicodiagnóstico, com abordagem Humanista Existencial, no Centro 

de Psicologia Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). A questão colocada é se o psicodiagnóstico 

realizado na abordagem considera que os fenômenos psicológicos revelados pela subjetividade da cliente 

são produzidos na condição humana do contexto da vida cotidiana.  

Metodologia:  

Os dados obtidos são decorrentes de documento, relatório psicológico, a partir de estágio clínico. Foram 

levantados os referenciais teóricos, instrumentos e procedimentos utilizados no atendimento do caso clínico 

que sustentaram a identificação dos fenômenos psicológicos encontrados, posteriormente, houve análise 

comparativa se as produções de subjetividade presentes nestes fenômenos se vinculavam ao contexto 

coletivo. 

Resultado:  

Dos resultados alcançados, identificou-se que: a) os procedimentos utilizados na intervenção do caso clínico 

foram a autenticidade, empatia, escuta ativa e aceitação positiva incondicional da estagiária que 

possibilitaram a manifestação da subjetividade da cliente; b) os conflitos manifestavam se relacionavam a 

insegurança pessoal; c) dificuldades de se responsabilizar por si mesma; dificuldade para resolver questões 

pessoais. Desta forma, os conflitos psicológicos surgidos revelaram tensão, à medida que o organismo não 

conseguia satisfazer necessidades que não eram admitidas a consciência. No caso atendido havia 

necessidade da cliente em reorganizar conteúdos não simbolizados de sua trajetória de vida, do cliente, pois 

estas experiências lhe traziam sofrimento e isto se mostrava incoerente com estrutura do self.  

Conclusão:  

Portanto, os fenômenos psicológicos dos registros revelaram que, embora a subjetividade da cliente tenha 

sido explicitada por meio individual e singular, revelaram conteúdos próprios do contexto histórico da 

sociedade em que a mesma pertence, que é estimular as pessoas a colocarem em terceiros a 

responsabilidades de suas próprias vidas. Neste sentido, não nos referimos a ausência do Estado na 

legitimação de direitos sociais, mas que no processo de formação coletiva há pouco investimento nas 

potencialidades pessoais, e este fenômeno, interfere diretamente na questão da autonomia pessoal.  
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Introdução:  

Objetivou-se com esse estudo buscar parâmetros analíticos sobre a eficácia ou ineficácia do Programa Bolsa 

Família do governo federal no cotidiano de vida das famílias vulneráveis atendidas no âmbito da política de 

assistência social. Há que se destacar que existem contradições sobre o Programa e segundo Denubila, 

Ferreira e Monteiro (2010) há divergências de opiniões sejam elas positivas ou negativas a respeito de sua 

eficácia. O Programa Bolsa Família surge em um contexto histórico do capitalismo monopolista, com o 

objetivo de combater a pobreza por meio da transferência de renda direta à população vulnerável.  

Metodologia:  

Para o desenvolvimento deste estudo realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental, com base em 

material oficiais do Programa Bolsa Família, publicações acadêmicas, artigos e livros. Para atender sua 

totalidade pautou-se na abordagem qualitativa, pois “ao invés de trabalharmos com grandes temas, com 

grandes cronologias, o fazemos de forma a poder aprofundar tanto quanto possível a análise, e não para 

conhecê-los apenas de uma forma sumária, a partir de uma primeira apresentação. Nesse sentido, 

priorizamos não os fatos épicos, os fatos de grande dimensão, mas aqueles que estão mais próximos do 

sujeito e que repercutem diretamente na sua vida” (MARTINELLI, 1999, p.22). O estudo em tela permitiu-

nos uma compreensão mais apurada sobre o Programa Bolsa Família.  

Resultado:  

Existem autores que afirmam que os programas de transferências de renda podem desmotivar os indivíduos 

pobres a procurar empregos ou a buscar sua qualificação profissional, tornando-se dependentes dessas 

transferências. Nesse sentido, explicitam que muitas famílias se "acomodariam" na pobreza para receber os 

benefícios sociais, como aponta Carvalho Jr (2006). No entanto, outras vertentes afirmam a sua importância 

no combate a pobreza e a miséria, constituindo-se parte dos direitos sociais no campo de Seguridade Social 

brasileira. É nessa linha de análise que nos apoiamos como estudantes de Serviço Social, pois é preciso 

ampliar os direitos e não reduzi-los. O Programa bolsa Família mediante a transferência de renda promove o 

enfrentamento da pobreza, reforçando o acesso a direitos sociais básicos nas áreas da educação, saúde e 

assistência social e suas ações complementares objetivam o desenvolvimento social das famílias, de modo 

que consigam superar a situação de vulnerabilidade que se encontram.  

Conclusão:  

Compreender sobre o Programa Bolsa Família, discutir sua eficácia e/ou ineficácia ajuda-nos a abrir novos 

horizontes e vislumbrar a necessidade de políticas para os segmentos pobres da sociedade brasileira. No 

contexto que vivemos de desemprego em massa é mais que urgente a manutenção desse Programa. Muitas 

ações podem ser qualificadas dentro da política de assistência social, mas não podemos corroborar com mais 

retrocessos e ataques aos direitos dos trabalhadores. Portanto, devem-se mensurar os atuais resultados, 

positivos ou negativos para melhorá-los, bem como, a amplitude do Programa Bolsa Família à sociedade 

para trazer novos rumos à difícil realidade social e econômica.  
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Introdução:  

Este trabalho de graduação é baseado no estudo do funcionamento dos principais componentes do sistema de 

alimentação automotiva, análise e solução de problemas relacionados a injeção eletrônica e suas diferenças ao 

carburador, e os pontos negativos e positivos desses sistemas de alimentação. A injeção veio para substituir o 

carburador, que foi importante na história automobilística, pois como as exigências ambientais pediam uma 

evolução, houve uma proibição da produção de novos modelos de carro que utilizam alimentação por carburação. 

Com a crescente produção de veículos que utilizam injeção de combustível, houve um grande aumento de 

problemas relacionados a injeção eletrônica devido ao desgaste, perda de programação e a maioria desses 

problemas eram comuns e recorrentes. Assim houve a necessidade da invenção de aparelhos que analisam e 

apontam problemas relacionados a este sistema de alimentação, para reduzir custo e o tempo de reparo dos 

veículos, como o Scanner Automotivo 

Metodologia:  

O trabalho científico começa quando não detemos os dados satisfatórios e será preciso levanta-los para 

solucionar o problema, porém necessitam ser sistematizados antes de verificados O estudo é elaborado através de 

um processo com diversas fases, a partir do início na elaboração do conteúdo a ser investigado à exposição dos 

resultados e conclusões As pesquisas de exploração têm o objetivo de promover maior proximidade com o 

problema e torna-lo compreensível, visto que o mesmo pode ser construído baseado em suposições e/ou intuições 

englobando investigações bibliográfica citações e casos que contribuam para a compreensão do tema além de 

entrevistas com pessoas que tiveram conhecimento prático com o problema pesquisado. Estudos bibliográficos e 

estudos de caso são muito empregados nas pesquisas de exploração, pois utilizam muito a intuição do 

pesquisado. A Pesquisa de Explicação busca detectar e mostrar as causas de determinado problema a ser 

pesquisado. Costumam oferecer continuidade a estudos descritivos e de exploração, pois oferecem uma visão 

mais precisa do assunto e do conteúdo investigado Os procedimentos técnicos são classificados em: investigação 

Bibliográfica cuja qual é formulada baseada em materiais já elaborados, formado especialmente por livros e 

pesquisas cientificas, porém refere-se a materiais que ainda não foram analisadas e de maneira crítica 

investigação Experimental, consiste em estabelecer formas de gestão e de análise dos resultados que a variável 

origina Após definir o problema a ser compreendido, a próxima fase deverá ser a seleção do modelo de 

investigação que encaminhará os seguintes processos. Metodologia aplicada no trabalho de graduação, foi a 

pesquisa explorativa bibliográfica, trazendo informações sobre os principais componentes do sistema de injeção 

eletrônica, o funcionamento do scanner automotivo e como solucionar problemas na injeção eletrônica.  

Resultado:  

Após a realização dos estudos para adquirir o conhecimento necessário para entender sobre os principais sensores 

de veículos e suas funções, foi possível fazer o uso do Scanner Automotivo para analisar problemas em um 

automóvel Corsa 1998 em que as luzes vermelhas (emergência) e amarelas (advertência) acendiam 

esporadicamente no painel do veículo. A luz acessa no painel representava a injeção eletrônica que estava 

causando a falha no carro. As falhas obtidas foram tensão baixa do sinal MAP e falha no circuito do sensor de 

posição da borboleta – tensão baixa. Após análise e substituição do sensor de borboleta e do sensor MAP e 

apagado as falhas da unidade de comando os problemas foram solucionados. A rápida solução destes problemas 

só foi possível devido a análise pelo Sensor Automotivo e poderia ter levado horas, elevando o custo da 

manutenção.  

Conclusão:  

O presente trabalho de graduação possibilitou o entendimento sobre o funcionamento e a manutenção da injeção 

eletrônica e seus componentes e a importância dos sensores e atuadores pra o bom funcionamento do carro, pois 

qualquer alteração nesses componentes já pode causar falhas no veículo. Confirmando que a tecnologia 

eletrônica aliada à mecânica só tem benefícios a oferecer à população, como a diminuição dos gases poluentes, 

passando de carburador pra injeção eletrônica e otimizando recursos para manutenção de veículos.  
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Introdução:  

A previdência social está presente no Brasil desde o Século XVI, em 1543,mas fortaleceu-se com o 

desenvolvimento industrial, que trouxe mudanças nas relações entre empregadores e empregados, uma vez que 

estes passaram a um nível de exposição e de risco, gerando a necessidade de criação de mecanismos de proteção 

por parte das empresas no contexto do trabalho. Ou seja, ocorrendo qualquer circunstância que o impedisse ou 

limitasse a capacidade de trabalho do empregado, caberia ao Estado garantir a sua subsistência, provendo e 

garantir as condições de proteção necessárias. Já a previdência complementar ou privada surgiu no Brasil, de 

forma regulamentar, com a lei nº. 6.435/77, como forma voluntária de valores, baseada na constituição de 

reservas. É vista como uma alternativa de renda, uma reserva financeira para complementar o benefício do 

INSS.Sua importância está no fato de ser uma das formas de garantir um futuro mais tranquilo na velhice. 

Metodologia:  

Como instrumento de pesquisa foi realizado um levantamento bibliográficosobre o processo de aposentadoria no 

Brasil pelo INSS e as modalidades de previdência privada como alternativa de renda futura. A pesquisa 

exploratória demonstrou que a previdência privada é uma aplicação financeira que funciona como uma 

alternativa de renda complementar para quem não quer depender apenas dos valores pagos pela previdência 

social, vinculada ao INSS. É um tipo de investimento de longo prazo, mas com aplicações frequentes, o 

investidor consegue acumular uma quantia para usufruir após determinado período, quando já estiver parando de 

trabalhar, isto é, aposentando-se.O valor a ser resgatado ao final pode variar de acordo com alguns critérios, 

como:valor inicial investido; valor total investido; prazo do investimento; tipo de previdência privada e 

rentabilidade. Tem-se então, a previdência privada como alternativa segura para se obter um valor maior, pois o 

dinheiro poupado hoje será resgatado no futuro, mantendo assim, os padrões de qualidade de vida do segurado. 

Resultado:  

O total de reservas de planos de previdência privada bateu a marca de R$ 756,16 bilhões em 2017, uma evolução 

nominal de 17,6% em relação aos R$ 643,16 bilhões registrados em 2016. Os dados são da FenaPrevi 

demonstram que as contribuições a planos de previdência complementar somaram R$ 117,66 bilhões no ano 

passado, resultado 2,5% superior ao montante acumulado no mesmo período em 2016, quando os aportes 

totalizaram R$ 114,71 bilhões. A captação líquida apresentou um saldo positivo de R$ 56,94 bilhões no 

período.Na análise por produto, o VGBL fechou 2017 respondendo por 76,2% das reservas. Os planos PGBL 

somaram 18,46% das provisões. Os planos tradicionais somaram 4,4% do total. Verifica-se que desde 2008, as 

reservas crescem a uma taxa de dois dígitos ao ano, refletindo o interesse crescente dos brasileiros por formação 

de poupança de longo prazo para complementação de renda na aposentadoria. 

Conclusão:  

Com previsão de mudanças estruturais, o sistema previdenciário brasileiro, com base na proposta de reforma do 

Congresso Nacional, visa reduzir o déficit nas contas públicas gerado com a concessão de aposentadorias; pela 

tendência de envelhecimento da população, fraudes, entre outros, o benefício fornecido pelo INSS; já não se 

sustenta como garantia de aposentadoria, dada a dificuldade do governo de arcar com esses custos. Para tanto, é 

preciso buscar alternativas e a previdência privada é uma delas, ao complementar o valor oferecido pelo INSS. 
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Introdução:  

A Previdência Social surgiu na Constituição Imperial de 1824, ainda não como previdência social, mas sim 

como algo voltado ao assistencialismo social. Somente com a Constituição Federal em 1888, que a 

aposentadoria foi regulamentada, inicialmente somente com os empregados dos correios. Já em 1934 foi 

instituído a tripartição de financiamento da previdência (empregado, empregador e Estado). Nos anos 

seguintes, várias formas de atuação da previdência foram surgindo (seguro acidente, seguro invalidez, 

seguro de vida), até serem consolidados pela Lei nº 3.807/60. Durante os governos militares, surgiram outras 

formas, como o seguro-desemprego, inclusão dos trabalhadores rurais, entre outros que acabaram sendo 

consolidados pela Constituição de 1988, que veio como principal foco na regulamentação das relações entre 

contribuintes e beneficiários com o sistema de previdência social, garantindo assim os direitos fundamentais 

sociais. A pesquisa teve por objetivo estudar as causas e as consequências do atual déficit da previdência 

social brasileira. 

Metodologia:  

A pesquisa foi realizada por meio de levantamentos bibliográficos sobre a previdência social no Brasil. E 

apoiada na pesquisa exploratória realizada por meio de sites do Ministério da Previdência, do INSS, IBGE e 

RGPS, demonstrou que a previdência social possui um dos maiores déficits da história, segundo o Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS), o déficit total da Previdência Social em 2017 foi de R$ 268,8 bilhões, 

ou seja, em 2017, a Previdência arrecadou R$ 414 bilhões e gastou R$ 685 bilhões. O dinheiro que entrou 

até aumentou, foram cerca de R$ 9 bilhões a mais, mas, as despesas com aposentadorias e benefícios 

cresceram mais rápido: R$ 48 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. O Gráfico 1 demonstra esses 

dados para todas as categorias com referência a aposentadoria.A diferença entre a arrecadação e despesa foi 

de quase R$ 270 bilhões, isto é, o resultado total e inclui todos os regimes de Previdência: iniciativa privada 

e poder público, trabalhadores urbanos e rurais, servidores civis e militares. 

Resultado:  

As causas são relacionadas pela crise econômica, acompanhada das questões políticas, que impactou 

significativamente, afetando o mercado de trabalho, que aumentou o número de empregos informais 

superando o número de formais, e consequentemente, as contribuições. Os dados em 2016 demonstram que 

de o número de pessoas no mercado informal passou de 66,7 milhões para 71,4 milhões. Associado a isso, 

tem-se o aumento da expectativa de vida média da população, que em 2015, era de 75,5 anos. Com esse 

aumento, haverá um número menor de pessoas em idade de trabalho para contribuir e sustentar os 

aposentados. Outras causas se relacionam a ordem estrutural, com a deficiente fiscalização para evitar 

sonegação, concessões a empresa favorecendo a desoneração e renúncias fiscais, as isenções concedidas a 

vários setores da economia e a desvinculação das receitas da União, que permite o governo utilizar até 30% 

do dinheiro da previdência. 

Conclusão:  

São muitas as causas do déficit da previdência brasileira, demandando a atuação do governo para criar 

medidas que possam minimizá-lo. Iniciativas como a reforma da previdência e a atuação rigorosa no sistema 

de auxílios (doença e acidentes do trabalho) minimizariam o déficit. Essas e outras propostas associadas são 

um primeiro passo para tornar a previdência social um setor superavitário. Adiar ou não exercitar o poder de 

escolha não resolve o desafio; pelo contrário, deixa que o desafio se torne mais grave e sua superação venha 

a exigir no futuro medidas drásticas e frustrar as expectativas de pessoas. 
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Introdução:  

Neste trabalho de graduação foi desenvolvido uma carreta para movimentação de cargas dentro de um 

galpão industrial. Projeto desenvolvido para uma empresa a fim de diminuir o fluxo de empilhadeiras dentro 

do galpão sem diminuição da capacidade de movimentação das cargas. Ao ser implementada atingiu os 

resultados esperados. As carretas são engatadas em um rebocador elétrico, engatada primeiro uma carreta 

maior com capacidade de transportar 6 toneladas seguida de duas carretas menores com capacidade de 

transportar 3 toneladas cada. Projeto solicitado ao autor que foi desenvolvido e implementado que será 

descrito passo-a-passo.  

Metodologia:  

Foram realizados estudos para fabricação das carretas, incluindo o tipo de produto solicitado pelo cliente e 

também a trajetória dentro do galpão, refazer layout entre os materiais estocados, tivemos que calcular o 

tempo para carregar e descarregar as cargas, verificando a quantidade e caminhão que podiam descarregar, e 

com isto sabíamos a quantidade de empilhadeiras que reduziríamos, as movimentações das cargas 

Resultado:  

Diminuição de empilhadeiras dentro do galpão, onde foi o principal objetivo da empresa, redução de tempos 

de descarga e carregamento, reduzir o numero de operários. 

Conclusão:  

O projeto ao todo foi concluído com exato, atendendo o cliente. Tivemos um ótimo resultado com a 

diminuição de empilhadeiras, .  

Referências:  

utilizamos os softwares Inventor e Solidworks, para representação em 2D e 3D e detalhamento das carretas, 

lista de materiais, também utilizamos o software Ansys para calcular as propriedades dos materiais nas 

carretas e cálculos infinitos. 
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Introdução:  

No Brasil, muitas empresas fecham a portas ou pedem falência judicialmente porque não conseguem cumprir o 

recolhimento de tributos, assim ser empreendedor torna-se difícil, principalmente, para as micro e pequenas 

empresas, que tem ainda que conviver com a burocracia e as barreiras impostas pelo mercado. Portanto, abrir 

uma empresa exige conhecimento e comprometimento, tanto na gestão humana, quanto na gestão fiscal. Na 

prática, isso significa que uma empresa precisa de investimentos e estar em conformidade com a lei fiscal. O 

Brasil, entre 19 países, tem a 9ª maior carga fiscal para assalariados de baixa renda (que ganham US$ 25 mil ao 

ano).  

Metodologia:  

Abrir um negócio parece ser a solução para quem quer ser dono do próprio negócio e, ao mesmo tempo, 

contribui para impulsionar a economia do país com a criação de empregos e do aumento da produção. A Pesquisa 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que 80% dos jovens desejam empreender nos próximos dez anos. 

Entretanto, no caso do Brasil, os novos empreendedores deverão estar cientes para alta carga tributária, que terão 

a responsabilidade em pagar, e em geral torna-se inimiga das novas empresas. De acordo com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a taxa de mortalidade das empresas com até dois 

anos de funcionamento corresponde a 24,4%. Na prática, uma em cada quatro novas empresas fecham até dois 

anos após a criação. A constatação foi feita pelo estudodo Sebrae no ano de 2017, que relata que dada as 

incertezas no início da vida de qualquer empresa, as mesmas são afetadas pelas contas e pelos impostos que, no 

Brasil, são altos. Na atualidade, a carga tributária, atingiu mais de um terço do produto interno bruto brasileiro e 

para reduzir estes valores e estimular o crescimento, possibilitando o surgimento de novos empreendedores, o 

governo federal aprovou a Lei Complementar 123/2006, denominada Simples Nacional para diminuir os valores 

da carga tributária na economia brasileira. É uma tentativa de alavancar os empregos formais no País. Assim, as 

micros e pequenas empresas estão atentas as mudanças que ocorrerão a partir da vigência da Lei do Simples 

Nacional para obter vantagens no que se refere à competitividade perante os seus concorrentes e fazer os cálculos 

de maneira detalhada para não formularem opções que gerem uma tributação mais onerosa. 

Resultado:  

A tributação é um dos temas mais abordados pela sociedade, principalmente quando se relaciona a tributos para 

as micro e pequenas empresas. E, mesmo sendo representativas para a economia; pela geração da maioria dos 

empregos, sofrem com os tributos incidentes. Além disso, encontram dificuldades em concorrer com as grandes 

empresas, devido aos seus recursos limitados. Muitos micros e pequenos empresários justificam a falta de 

expansão de suas empresas à tributação excessiva, impedindo a geração de novos empregos formais. A carga 

tributária brasileira acaba por minimizar a possibilidade de competitividade das micro e pequenas empresas. 

Conclusão:  

Dada a representatividade econômica das micro e pequenas empresas na economia, elas necessitam de um fator 

crucial para seu desenvolvimento, a diminuição da carga tributária, fortalecendo a competividade com igualdade 

de condições com as grandes empresas. Dessa forma, requer a mudança da legislação tributária que ocasiona a 

impossibilidade de cumprir com todas as obrigações tributárias exigidas corretamente e, principalmente, sem 

comprometer o controle de custos. Frente a isso, as micro e pequenas empresas, a partir da vigência da lei do 

Simples Nacional, deverão ter uma possível redução da carga tributária e influenciando no preço final do 

produto.  
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Introdução:  

A grade curricular de alguns cursos da área da saúde inclui a realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), favorecendo e incentivando ao questionamento de problemáticas vivenciadas na pratica profissional, 

estimulando a continuidade e a valorização da produção de conhecimento permitindo descobertas mais reais, 

inovadoras do cuidado e associadas à realidade.  

Metodologia:  

: Estudo descritivo, exploratório, retrospectivo, documental, investigativo de natureza quantitativa, foram 

levantados 80 trabalhos até o presente momento, existe um total de 254 TCC. A pesquisa foi realizada em 

uma biblioteca de domínio publico e de acesso livre para estudos. A referida biblioteca conta com livros, 

periódicos, teses, monografias e trabalhos de conclusão de todos os cursos da área de biociências que ficam 

expostos em prateleiras de livre demanda aos interessados. Os trabalhos avaliados foram do período de 31 

de janeiro de 2007 a dezembro de 2010. O instrumento foi elaborado pelas pesquisadoras, com perguntas 

abertas, fechadas e questões pertinentes ao tema do estudo.  

Resultado:  

Dos 80 trabalhos levantados identificou–se que os estudos eram 83,75 % quantitativos; 55% na área de 

saúde do adulto, seguidos por 16,25% na área de saúde da mulher e 7,5% em gerenciamento de 

enfermagem. Local de realização: 55% em hospitais; participantes: 37,5% pacientes e 35% enfermeiros. 

Para a coleta dos dados: 50% usaram questionário; 50% da apresentação dos dados foram em tabelas e 

gráficos.  

Conclusão:  

essa proposta de estudo, apesar de não estar finalizada, mostra um cenário de que as pesquisas na sua 

maioria foram quantitativas, os enfermeiros e os pacientes fizeram parte da população escolhida, os 

questionários foram os instrumentos mais usados para a coleta dos dados e área da saúde do adulto a de 

maior escolha. Apesar dos trabalhos fazerem parte da grade curricular os graduandos devem ser estimulados 

a desenvolver pesquisas e publicar as mesmas, entender que os estudos evidenciam uma prática embasada 

em princípios científicos. 
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Introdução:  

Com o advento da crise econômico-financeira e a escassez de oportunidades no mercado de trabalho, 

critérios de seleção extremamente rigorosos e um mercado onde empreender tem sido um grande desafio, 

modelos de negócio de franquias vêm ganhando cada vez mais espaço como oportunidade para o jovem 

empreendedor adentrar ao mercado. O sistema de franquia tem ganhado muitos adeptos, devido à segurança 

transmitida desde a aquisição, mercado, marca, projeto, gestão e crescimento de mercado. O modelo de 

negócio já abrange plano de marketing, crescimento da marca, modelo de gestão e cadeia de suprimento. 

Metodologia:  

O propósito deste estudo é apresentar o potencial de marcas brasileiras, que atuam em âmbito internacional, 

evidenciando que mesmo diante de uma concorrência extremamente rigorosa, o modelo de negócio de 

franquias brasileiras é bem aceito nas mais diversas partes do mundo. Amparamo-nos de metodologia 

bibliográfica de caracter explotatória, documental de natureza qualitativa para o perfeito entendimento e 

aproveitaento das informações disponibilizadas em portais, livros, monografias e teses realcionadas ao 

estudo de cado em epigrafe – Havainas. 

Resultado:  

Enquanto a economia brasileira apresentou o tímido crescimento de 1,04% no último ano, o setor de 

franquias avançou 8% em 2017. O salto foi de R$ 151,2 bilhões para cerca de R$ 163 bilhões, de acordo 

com balanço da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O qual mostra que mesmo em tempos de crise, 

o mercado de franquias manteve um crescimento acendente demosntrando assim segurança para o futuro do 

mercado empreendedor, evidenciando a atuação da Havaianas, o qual domina 80% do mercado de chinelos 

no Brasil, com decorrência ocasiona o franqueado entrar no mercado com consumidores já consolidados. 

Conclusão:  

Através dos estudos realizados, pecebe-se que o mercado de franquias é um mercado que tem crescido na 

contra-mão da crise brasileira, que a cada ano o número de empreendedores que iniciam a vida empresarial 

como franqueado tem crescido de forma constante sendo assim um modelo de negocios interessante para se 

investir, tanto dentro do país como no exterior, seja pela lucratividade, estabilidade ou segurança. O caso da 

Havaianas que tem sua participação no mercado internacional a partir de 1990 e vem ganhando cada vez 

mais visibilidade e adeptos ao redor do mundo marcando sua presença em mais de 100 paises. 
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https://www.google.com.br/amp/s/guiafranquiasdesucesso.com/franquia-havaianas-como-abrir-e-quanto-

custa/amp/ 
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ASPECTOS OPERACIONAIS DA IMPORTAÇÃO: SEUS PROCEDIMENTOS CAMBIAIS E TRIBUTÁRIOS  
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Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA  

 

Introdução:  

A entrada e a saída de uma mercadoria de um país para o outro são aspectos rotineiros do Comércio 

Exterior, nessa sistemática tanto para a chegada quanto para a saída de produtos, compreendem 

procedimentos específicos, controles, e principalmente o cumprimento de normas entre exportador e 

importador. A pesquisa realizada se encaixa no campo de Teoria e Prática Cambial, aonde foi abordado os 

Aspectos Operacionais de uma Importação e seus bens de consumo.  

Metodologia:  

Para a perfeita compreensão do assunto abordado e desenvolvimento do trabalho, a metodologia está 

classificada como descritiva e explicativa quanto aos fins e quanto aos meios bibliográfica e documental. O 

trabalho norteia-se ainda em ao acompanhamento do tema abordado, que possibilitou a formulação dos 

procedimentos na operação de importação e seus controles específicos operacionais, realizamos ainda 

levantamento de material bibliográfico para a formulação dos Aspectos Operacionais realizados no processo 

de Importação de um determinado bem em específico dentro do Brasil 

Resultado:  

Os resultados da pesquisa foram concisos, o cenário atual econômico é cada vez mais competitivo e 

expansivo, sendo assim exigindo um domínio cada vez maior sobre a área da Importação de bens e serviços, 

na qual exige correta identificação dos produtos e cumprimento de normas e controles para o ingresso de 

qualquer mercadoria dentro do país. 

Conclusão:  

Em vista dos argumentos apresentados neste trabalho foram abordadas as questões operacionais da 

importação, e procedimentos indispensáveis para que uma mercadoria ingresse no país com toda a 

documentação e exigências necessárias. Compreendendo todos os controles específicos necessários para o 

desenvolvimento da operação de Importação no país. 

Referências:  

VIEIRA, Aquiles. Teoria e Prática Cambial Exportação e Importação. 6º edição. São Paulo: Aduaneiras, 

2014 VIEIRA, Aquiles. Importação: Práticas, Rotinas e Procedimentos. 6º edição, São Paulo: Aduaneiras, 

2015. ZIMMER, Carolina. Importação e Exportação de Serviços e Intangíveis. 1 º edição, São Paulo: 

FiscoSoft, 2014.  
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ESTUDO DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMBRAER  

ENIC201807676 

 
RICARDO MARQUES DE LIMA LUCAS GARCIA BARBALHO  

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS  

 

Introdução:  

A intensificação do processo de globalização tem exigido maior grau de abertura comercial e financeira das 

empresas contribuindo por acirrar a concorrência em nível internacional, fazendo com as empresas buscassem 

novas formas de aumentar sua competitividade. Assim, a internacionalização passou a ser utilizada como 

estratégia para aumentar a participação das empresas no comércio internacional. Entende-se por 

internacionalização o processo gradual e contínuo de uma empresa com países fora do seu local de origem. No 

caso da Embraer, a estratégia de Joint Ventures (união de duas ou mais empresas já existentes com o objetivo de 

iniciar ou realizar uma atividade econômica comum) e Holding (empresa que detém a posse majoritária de ações 

de outras empresas, geralmente denominadas subsidiárias, centralizando o controle sobre elas) foram 

considerados fatores determinantes para a expansão em mercados globais. 

Metodologia:  

Para a realização deste trabalho, realizou-se pesquisas bibliográficas a respeito de internacionalização da empresa 

Embraer, que após ser criada em 1969 pelo governo, buscou o mercado externo e tornou-se uma das principais 

fabricantes de aviões do mundo, exportando aviões comerciais e jatos executivos. E, cerca de 90% do que fabrica 

vai para o exterior. Adotou-se também, a pesquisa exploratória apoiada em um estudo de caso da empresa 

Embraer, elencando as principais estratégias adotadas pela empresa no seu processo de internacionalização. Em 

geral, o processo de internacionalização, envolve estratégia, estrutura, recursos, a fim de inseri-las no mercado 

internacional com maior competitividade, gerando o desenvolvimento e fortalecendo a própria reestruturação 

econômica, além de passar a não depender somente do mercado interno. No entanto, a decisão de 

internacionalizar exige preparo e demanda que a empresa interessada planeje os processos com critério, conheça 

o mercado, forme parcerias locais, aperfeiçoe estratégias eficientes e busque por inovação. A Embraer utilizou a 

estratégia de otimizar todos os recursos de produção, vendas e serviços e, por isso, possui fábricas, escritórios, 

centros de serviço e distribuição de peças de reposição em diversos locais do mundo. Por ser uma empresa de 

atuação em nível global e possuir diversas parcerias com fornecedores de várias partes do mundo, a empresa 

escolheu seu mercado internacional, uma vez que o mercado de aeronaves, peças e bens associados é um 

mercado global. Quanto às vantagens de localização, para a Embraer, é vital estar presente em seus principais 

mercados de atuação para ações de marketing, treinamento e serviços de assistência técnica. 

Resultado:  

A Embraer, fabricante de aeronaves mantém-se há anos no topo da lista das empresas que mais vendem ao 

exterior, como pode ser observado no Gráfico 1 com a estimativa de receitas da empresa até o primeiro semestre 

de 2016 em R$ 8.8 milhões. Essa posição de destaque no mercado externo foi conquistada com investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e em parcerias com fornecedores estrangeiros. Nesse cenário, a 

Embraer é vista como umas das grandes empresas mundiais, onde o seu processo de internacionalização é tido 

como um exemplo de sucesso, pois possui escritórios comerciais, centros de fabricação/produção e escritórios de 

negócios/vendas no exterior. Isso refletiu no fortalecimento da marca, criando um diferencial de mercado, 

tornando a Embraer uma empresa transnacional mais competitiva e adequada às exigências do mercado global. 

Conclusão:  

Dentre as formas de internacionalização (Exportação; Escritório e Produçãono exterior; Transferência de 

atividades para mercados-chave e Integração global), a Embraer, num primeiro momento, estabeleceu um 

representante comercial, depois instalou um escritório no exterior e por último decidiu a viabilidade de produzir 

no exterior. Na China, atua como uma joint venture, em Portugal atua como uma holding. E com a americana 

Boeing, anunciou um acordo de intenções para a criação de uma joint venture. A estratégia de 

internacionalização por meio de joint-ventureseholdingfoi considerada determinante para sua expansão no 

mercado, pois o investimento renderá vantagens a longo prazo. 
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Introdução:  

As lesões medulares podem ser divididas grosseiramente e duas amplas categorias: lesões traumáticas e não 

traumáticas. É considerada uma incapacidade de alto custo e que requer mudanças enormes no estilo de vida 

de um indivíduo. As melhoras no tratamento e a tecnologia têm aumentado a expectativa de vida dos 

indivíduos com lesão medular, e com isso, a busca pela qualidade de vida. Este estudo tem como objetivo 

realizar uma revisão integrativa da literatura a respeito dos estudos sobre qualidade de vida nos indivíduos 

com Lesão medular para verificar quais são os questionários mais utilizados na aferição da qualidade de 

vida.  

Metodologia:  

O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura realizada através da verificação de artigos científicos. 

Para identificar os artigos que avaliaram a qualidade de vida dos indivíduos com lesão medular, foram 

realizadas buscas sistematizadas em 3 bases de dados eletrônicas PUBMED, SCIELO e GOOGLE 

ACADÊMICO. Os termos de busca e os operadores (and, or ou not) utilizados nas bases de dados 

eletrônicas foram: Qualidade de vida e lesão medular. As buscas não foram limitadas por língua ou data de 

publicação. 

Resultado:  

Foram encontrados 12 artigos, porém foram incluídos 10 que apresentavam realmente relação com a 

proposta de estudo, dois foram excluídos por duplicidade. Os questionários mais utilizados para verificar a 

qualidade de vida foram os questionários não específicos, como por exemplo, instrumento genérico de 

avaliação da qualidade de vida (SF-36) e instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização 

Mundial da Saúde (WHOQOL-bref). A maior parte dos artigos cita a fisioterapia como ferramenta 

importantíssima para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com lesão medular.  

Conclusão:  

Foi possível verificar a falta de artigos que utilizaram questionários específicos para avaliar a qualidade de 

vida na lesão medular. Pesquisadores apontam que os instrumentos de avaliação específicos e validados são 

capazes de apresentar resultados cientificamente mais robustos com relação a percepção na qualidade de 

vida.  

Referências:  

1. Bampi LNS, Guilhem D, Lima DD. Qualidade de vida em pessoas com lesão medular traumática: um 
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CMLC. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos. Cad Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 2004;20:580-8 3. Vall J, Batista-Braga VA, Almeida PC. Estudo da qualidade de vida em pessoas 
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Introdução:  

O presente trabalho trata da reestruturação do Espaço de Tecnologia e Arte (ETA) de uma instituição 

cultural privada de São José dos Campos. Tendo o conceito de flexibilidade como elemento norteador do 

projeto, buscou-se compatibilizar as necessidades de vários usos solicitados, entre os quais se destacam as 

oficinas e cursos, com capacidade máxima de 18 pessoas, priorizando a circulação, a ergonomia e a 

identidade visual. 

Metodologia:  

Como primeiro passo foi realizada uma visita a instituição na qual foi feito o briefing e explanado o que 

seria mantido no local, qual o programa de necessidades, o cotidiano dos funcionários e a dinâmica do 

espaço. Num segundo momento, com auxílios de instrumentos de medição e fotografias, realizou-se o 

levantamento métrico para verificação das reais dimensões do local objeto do projeto. A partir disso, 

iniciou-se o estudo de setorização e área de circulação, pesquisando referências de mobiliário, estilos e 

tendências, assim, elaborando possíveis layouts dinâmicos do espaço. Por fim, foi elaborado o projeto 

técnico do mobiliário e o layout, o qual priorizou a circulação correta e um melhor aproveitamento do 

espaço e dos móveis de acordo com suas futuras necessidades. 

Resultado:  

Tendo um espaço de aproximadamente 59m², é possível pontuar equipamentos delicados que necessitam de 

um armazenamento adequado dos quais estão mal armazenados e sem sistemas de segurança; mobiliários 

inadequados para a execução das oficinas, cursos e serviços dos funcionários; contendo 1 divisória, entre o 

ETA e outro espaço feito de vidro, contendo uma faixa adesivada limitando o uso na altura de 1,10m; 1 

parede inteira em uso de manutenção técnico do espaço impedindo qualquer outro uso; 2 paredes com 

grandes vãos de janelas de vidro com peitoril de 0,80m, limitando a altura dos mobiliários com ausência de 

identidade visual do espaço. 

Conclusão:  

No projeto final, foram utilizados os móveis indicados pelo ETA e novos mobiliários, para atender as 

necessidades de armazenamento de máquinas e equipamentos de uso regular, nas oficinas e cursos. Optou-se 

pelo de uso móveis desmontáveis e sobre rodízios, para que o espaço possa ser rapidamente adaptado, e as 

peças facilmente armazenadas. A referência foi a linguagem industrial, caracterizada pela informalidade e 

uso aparente das cores e texturas do próprio material, assim como o uso do vidro e da madeira de tons 

neutros contrastado com elementos de cores vivas pontuais, para permitir a sensação de amplitude do 

espaço. 

Referências:  

Sites de materiais de construções e decorações como da Vonder, Leroy Merlin, e Casa Marceneiro. 

http://www.vonder.com.br/produto/bancada. https://www.leroymerlin.com.br/fecho-simples-para-vitrine-de-

correr-140mm-zamac-prata-43140-dovale_88069380. 

https://www.casamarceneiro.com.br/produto_detalhes/FECHADURA--421-30-CROMADO-PAPA-

MOVEIS-PORTA-CORRER-PAPAIZ. 

https://www.casamarceneiro.com.br/produto_detalhes/FECHADURA--870-CROMADO-ESQUERDO-

PARA-MOVEIS---PAPAIZ-. https://www.leroymerlin.com.br/rodizio-plastico-sem-freio-preto-50mm-ate-

40kg-zamar_88329892.  
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Introdução:  

Atualmente podemos destacar 3 polos geradores de qualificação especifica e de oferta de trabalho, sendo eles 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, segundo dados levantados pela pesquisadora Cristiane Fariah, do 

programa de Mestrado, da UEMG, no ano de 2014. Atualmente novas áreas de atuação para a produção 

surgiram, que podem ser consideradas como áreas mais técnicas. Logo essa procura por mão de obra acontece 

não somente na área artística, mas também na tecnológica. Porém, ainda são poucos os locais que fornecem 

especialização nessas áreas profissionais, retirando assim uma mão de obra, que muitas vezes já possui um 

desenvolvimento artístico, para se desenvolver nas capitais e que acaba permanecendo lá, privando outras 

localizações de desenvolver este setor artístico por falta de formas de especialização e oferta de emprego. 

Metodologia:  

O presente trabalho de graduação utiliza para seu desenvolvimento de uma metodologia mista aplicada que 

consiste na pesquisa bibliográficas, de onde foram estudados aspectos importantes para o desenvolvimento de um 

ambiente corporativo e pontos relevantes sobre a história da animação, realização de visitas técnicas e estudos de 

caso para entendimento dos espaços necessários, fluxo e funcionamento de cada local. Para isso foi definido duas 

fases de pesquisa importantes para o entendimento da relevância dos temas abordados. Sendo a primeira parte 

um estudo sobre o desenvolvimento da animação e suas técnicas englobando as seguintes fases: • História e 

desenvolvimento da animação e suas diversas técnicas ao longo da história; • Apresentar a evolução da animação 

no Brasil e seu destaque no mundo; • Expor os benefícios culturais e econômicos que o desenvolvimento deste 

setor iria gerar na região Já na segunda fase teremos uma explanação sobre a influência que os ambientes 

possuem no comportamento e emoções daqueles que o utilizam e os benefícios que podem ser obtidos a partir de 

um ambiente bem planejado e harmonioso de acordo com cada uso. Esta etapa será dividida nas seguintes fases: • 

Pesquisa sobre o desenvolvimento de ambientes corporativos; • Tipologia de organização de salas e mesas; • 

Estudo sobre a neuro arquitetura no ambiente de trabalho. 

Resultado:  

O presente trabalho busca desenvolver um projeto de um estúdio de animação, ao longo do projeto foram 

realizadas visitas técnicas e estudos de casos, permitindo entender a importância e influencia que o ambiente de 

trabalho gera do dia a dia dos funcionários. Ressaltando sempre a necessidade de se estudar e aplicar técnicas 

necessárias, para o conforto e bem-estar para o usuário, prevalecendo a qualidade no ambiente de trabalho e 

como isso pode influenciar positivamente nas atividades de um empresa, destacando sempre a forma que o 

ambiente pode ajudar a estimular a criatividade dos funcionários, já que é um ponto importante para esse setor se 

desenvolver. 

Conclusão:  

Com a presente pesquisa foi possível observar a importância e influência que o ambiente de trabalho possui sob 

os usuários e as técnicas que poderiam ser utilizadas de forma adequada, proporcionando um ambiente de 

trabalho aconchegante e que influencie de forma positiva no dia-a-dia dos funcionários.  

Referências:  

The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, 

Stop Motion and Internet Animators. How to make animated films. História do Ambiente de Trabalho em 

Edifícios de Escritórios - Um Século de Transformações. Como Planejar Os Espaços de Escritórios - Guia 

Prático Para Gestores e Designers. A Psicologia das cores. Como as cores afetam a emoção e a razão. 

Cubiculados, a história secreta do local de trabalho. Constructing productivity Investigating the types of spaces 

preferred for a range of work tasks. Office Design’s Influence on Employees’ Stress Levels.  
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Introdução:  

No século XX, após o fim da Segunda Guerra, iniciou uma das maiores invenções de metodologia, que 

conhecemos como Kaizen, melhoria contínua. Essa melhoria possui um conceito muito simples de ser 

interpretado e sua implementação é de baixo custo, portanto passou a ser um dos conceitos mais utilizados e tem 

sido reconhecido como uma das maneiras mais eficientes de aumentar a competitividade entre empresas 

(BESSANT et al., 1994). Este conceito passou por diversas mudanças, mas atualmente encontra-se bem 

estruturada. Neste trabalho, será abordado um dos principais temas do Kaizen, “Eliminação de Desperdícios”, 

visa diminuir e eliminar os 7 tipos: 1 – Defeitos (qualidade interna ou falhas externas); 2 – Espera de pessoas; 3 – 

Movimento de pessoas; 4 – Sobreprocessamento; 5 – Espera de materiais; 6 – Movimento de materiais; 7 – 

Excesso de produção. Ao analisar, quantificar e qualificar esses desperdícios, a consequência será o aumento da 

competitividade e excelência empresarial.  

Metodologia:  

Para Gil (1991), a definição de pesquisa é um procedimento que utiliza a razão e o processo sistemático tendo 

como finalidade a possibilidade de argumentação em relação aos problemas que eram apresentados. O trabalho 

científico é iniciado quando não se tem informação capaz de satisfazer, por isso tem a necessidade de obtê-las 

para que seja resolvido os problemas ou informações que possam existir, porém precisa ser organizada antes 

mesmo de serem feitas as análises. O desenvolvimento de uma pesquisa é realizado por meio de diversas etapas 

de um processo, vai do início da elaboração do tema a ser analisado, até a etapa em que se apresenta os 

resultados e conclusões (SILVA; MENEZES, 2005).  

Resultado:  

Pode-se identificar que ao longo do estudo nas pesquisas, muitas pessoas sabem ou já ouviram falar sobre a 

metodologia, porém não sabiam como colocá-la em prática, sendo que o Kaizen contribuiu com um crescimento 

e resultados positivos para a organização, além de promover integração do grupo; A maioria de ganhos de 

melhores resultados são nas áreas produtivas, sendo facilmente identificado, pelo fato de que processos de maior 

custo e tempo são os de produção. Uma empresa organizada que alcança seus objetivos e obtém resultados 

positivos é aquela onde há incentivo por parte da gestão em produzir mais com menos, realiza-se um trabalho 

com pouco ou nenhum risco de qualidade, satisfaz as necessidades dos clientes e melhora seus resultados, sejam 

eles lucro, número de horas por produção, é preciso a atenção e empenho de cada participante de forma eficaz.  

Conclusão:  

A competitividade entre empresas está maior, com isso a globalização e o mercado atual ficaram mais 

competitivos, mostrando a importância de identificar os desperdícios dentro das empresas trabalhando em ações 

para reduzir perdas. Não é novidade a necessidade de atualização tecnológica, garantia de sustentabilidade e 

qualidade, comportamentos e climas motivacionais. Cada vez mais as empresas necessitam rápida adaptação as 

inovações do mercado e suas novas exigências. A utilização de ferramentas que visam à melhoria, otimização, 

redução de custo se torna necessárias na indústria e enraizadas nos conhecimentos de todos, pois existem muitas 

pessoas inseridas na realidade fabril. 

Referências:  

ANTONIO, R.; CARINA, L. Medição de desempenho como base, v. 13, n. especial, p. 34, Agosto 2003. 

AURELIO, M.; RICARDO, I. A melhoria contínua nos processos logísticos: O Kaizen como fator de sucesso 

para a competitividade, Bento Gonçalves, 2013. 3. GECHELE, M.; HANASHIRO, A. Proposta de uma 

metodologia para gestão do conhecimento no chão de fábrica: Um estudo de caso de kaizen na indústria 

automotiva, Foz do Iguaçu, Outubro 2007. 3. MESQUITA, C. Estudo de caso: Aplicação da ferramente Kaizen 

no processo de recirculação de tintas no setor de pintura de uma indústria automotiva, Juiz de Fora, Janeiro 2007. 

13.  
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Introdução:  

A gestação e o puerpério são processos que levam à mudanças socioculturais, fisiológicas e principalmente 

emocionais, que somados com a responsabilidade de ser mãe, geram desgastes intensos. Além disso, a sociedade 

moderna impõe esteriótipos sobre a maternagem, que nem sempre condizem com a realidade, levando à 

frustração de inúmeras mulheres predispondo à Depressão-pós-parto (DPP). A doença afeta geralmente mulheres 

até o fim do primeiro trimestre do puerpério, sendo relevante para o âmbito da saúde pública, pois há prejuízos 

tanto para mãe e filho quanto para a família que a circunda. Diante disso, o objetivo deste estudo é mostrar a 

importância da Estratégia Saúde da família (ESF), como preventiva no qual a equipe pode avaliar e fornecer 

amparo para àquelas gestantes que possuem mais fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Atuando 

assim, de uma forma preventiva para o bem estar de mãe e o bom desenvolvimento do filho. 

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisa em artigos científicos nacionais 

disponíveis gratuitamente na base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Ciências da saúde, 

publicados no período de 2005 a 2018 utilizando de forma conjugada os termos “Depressão pós-parto” e “Saúde 

da Família”. Foram encontrados oito manuscritos que após leitura dos resumos resultaram em sete trabalhos que 

atendiam o objetivo proposto. A investigação foi realizada no mês de agosto de 2018 durante a disciplina de 

Saúde Coletiva. De acordo com a Associação Psiquiátrica Americana, os critérios diagnósticos são a anedonia 

obrigatória, somada a quatro desses sintomas: mudança significativa de peso/apetite, insônia/sono excessivo, 

fadiga, agitação/retardo psicomotor, sentimento de culpa/desvalia, diminuição da concentração e ideais suicídas. 

Resultado:  

Por meio da revisão de literatura, foi possível observar que a relação conflituosa com o cônjuge e/ou família, bem 

como do profissional de saúde-usuário, história pessoal e familiar de depressão, ansiedade, não desejo da 

gestação, idade, grau de escolaridade, dificuldade da amamentação, condição socioeconômica, falta de suporte 

social, além de outros fatores, podem ser fatores preditivos para o desenvolvimento da DPP. Embora a maioria 

dos estudos realizados fosse de forma transversal, com técnicas de rastreio e diagnóstico divergentes, com 

desenhos de estudos diversos, sem uma padronização da amostra, a importância do profissional de saúde na ESF 

como primeiro contato à assistência foi de concordância universal entre os artigos revisados. 

Conclusão:  

Mediante os resultados observados durante a pesquisa, concluiu-se a importância da equipe multiprofissional da 

ESF para o amparo durante a gestação e no puerpério. Para a prevenção da DPP é necessário apenas tecnologia 

leve, que possui baixo custo, podendo ser realizado por qualquer membro da equipe. Logo, para o tratamento 

curativo, demanda mais recursos financeiros, além de requerer profissionais especializados, os quais muitas 

gestantes não têm acesso, sobrecarregando essas áreas desnecessariamente. 
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Introdução:  

A ausência ou abandono do pai na infância ou adolescência pode trazer várias consequências, essa ausência 

tende a criar um desequilíbrio, que pode gerar vários problemas na formação da personalidade da mesma. E 

quando as interações entre pais e filhos são mal adaptativas ou desajustadas os resultados poderão levar a 

formas de comportamentos disfuncionais.  

Metodologia:  

O tipo de delineamento utilizado foi a pesquisa bibliográfica, em que foi feito o levantamento de artigos 

publicados, uma revisão integrativa. As base de dados utilizadas foram Pepsic (Portal de Periódicos 

Eletrônicos de Psicologia), Lilacs (A Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

Scielo (Scientific Electronic Library Online ). A análise de dados partiu de três testes de relevância (título, 

resumo e texto), de oito artigos, quatro foram utilizados. Além disso, foram considerados como critério de 

inclusão casais heterossexuais e relações conjugais. O objetivo deste trabalho é apresentar como é a vivencia 

de adolescentes com a ausência paterna. 

Resultado:  

Através dos artigos encontrados podemos observar que a ausência paterna acaba apresentando nos 

adolescentes sentimentos de tristeza e revolta da ausência do pai que acaba gerando conflitos emocionais, o 

impacto desse distanciamento, seja físico e/ou afetivo, reflete em sentimentos de desvalorização, abandono, 

solidão, insegurança, baixa autoestima e dificuldades de relacionamento que começam a ser percebidos na 

infância e continuam interferindo na trajetória de desenvolvimento na fase da adolescência.  

Conclusão:  

Dessa forma, os estudos analisados buscaram levantar alguns aspectos decorrentes da ausência paterna, 

como problemas no desenvolvimento da personalidade, amadurecimento físico precoce, dificuldades na 

conquista da autonomia e dificuldades na interação com as pessoas, dos quais podendo gerar conflitos no 

desenvolvimento psicológico. Os recursos individuais do filho, o manejo dos membros da família, os 

recursos emocionais da mãe e a presença de uma rede social acolhedora com que possam contar, são alguns 

aspectos que merecem atenção no que se refere ao enfrentamento da vivência do abandono paterno bem 

como nas possibilidades de superação desta condição. 

Referências:  
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Introdução:  

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, pela Secretaria Nacional de 

Assistência Social, a população em situação de rua se caracteriza como um grupo de pessoas heterogêneas, 

de diferentes realidades, com a comum condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos e falta de 

habitação regular, assim utilizando a rua como espaço de moradia e sustento, de forma permanente ou 

temporária. Devido a sua grande importância, o princípio da dignidade humana traz à luz dos direitos 

previstos no artigo 6º da Constituição Federal, cláusula pétrea que garante a todos os direitos sociais. A 

saúde, a educação e a moradia são as principais necessidades no que se refere a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, pois merecem ainda mais amparo, sendo tratadas de forma desigual para, desta forma, se 

atingir a igualdade. 

Metodologia:  

Verificada a grandiosidade alçada pelo tema, a presente pesquisa tem a finalidade de tratar sobre o conjunto 

de problemas das constantes violações aos direitos prestacionais intrínsecos às pessoas praticadas pelo 

Estado, que presta o serviço de forma insuficiente ou isenta-se de tal, tornando a lei invisível pelo seu 

descumprimento. Ademais, especificamente objetiva-se apontar constitucionalmente os direitos inerentes à 

pessoa, expor a falta de prestação adequada de serviços e garantias, demonstrar a omissão do Estado e 

propagar uma maior conscientização acerca da importância deste direito social. Do ponto de vista teórico a 

lei deve-se aplicar a todos seguindo a regra do princípio da igualdade, por tanto, deve-se fazer presente a 

todos. A pesquisa utilizou-se do método dialético, sendo o solucionado através de técnicas bibliográficas, 

documentais, estudos de casos e informações de órgãos competentes, estabelecendo uma síntese 

fundamentada em tal fenômeno.  

Resultado:  

As desigualdades de forma de tratamento são gritantes, o que leva a essas pessoas não se verem como parte 

da sociedade, enxergando-se fora do todo, de modo que a partir da pesquisa desenvolvida pode-se perceber 

que o Estado não está logisticamente preparado para acolher essas pessoas, a falta de investimento e 

infraestrutura são os principais obstáculos para solucionar tal ocorrência, veemente contrariando o que 

determina o ordenamento jurídico pátrio, permitindo que cada dia mais pessoas desamparadas migrem para 

as ruas, ficando a margem da sociedade. Indaga-se quais investimentos devem ser feitos para retirar as 

pessoas dessa situação, garantindo uma vida digna para todos?  

Conclusão:  

Conclui-se que o princípio da dignidade humana está atrelado ao direito à vida e não pode ser desprezado 

pelo Estado, fazendo-se necessária uma mudança de posicionamento adotado pelo Poder Público, pois as 

pessoas vulneráveis necessitam de maior proteção e não de descaso.  
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Introdução:  

Os programas de Compliance são políticas organizacionais implementadas para promover a conduta legal e 

ética. Para serem eficazes, eles devem ser apoiados por procedimentos, esforços de comunicação e atributos 

culturais. Embora os principais direcionadores desses programas sejam leis e regulamentações que ofereçam 

tolerância a empresas, há outras razões para adotar a ética e o Compliance como uma prioridade. A lei do 

programa Compliance é, até certo ponto, a codificação de práticas de gestão sólidas. Embora esses 

programas tenham origem principalmente nos Estados Unidos, outros países aprovam cada vez mais a 

legislação para incentivar ou exigir programas de prevenção organizacional. O Brasil atualmente está em um 

patamar que coloca Compliance como um dos pilares da governança corporativa para garantir a 

conformidade com normas, leis e políticas internas e externas à organização, bem como ao fortalecer o 

ambiente ético por meio de controles internos e aumento da transparência.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada para a construção deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, com base no 

levantamento de referenciais teóricos, os quais são publicados por meios escritos e eletrônicos. O estudo 

realizado está voltado para estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, e 

contribui para os futuros profissionais que buscam um maior entendimento ou até mesmo um 

aperfeiçoamento mais detalhado do ramo de auditorias e fiscalização em diversas áreas das organizações, no 

qual o profissional de Compliance tem a função determinante e influente para a prevenção de prejuízos 

organizacionais, fraudes e escândalos financeiros. O objetivo deste trabalho é analisar os riscos operacionais 

do não cumprimento de leis dentro de uma empresa, propondo matrizes para gerenciar os controles internos.  

Resultado:  

O tema escolhido é um dos mais discutidos no ambiente corporativo, o Compliance é considerado uma 

prática mundial e suas ações já são desenvolvidas em inúmeros países. É caracterizado pela segurança da 

informação, imagem, reputação e redução de danos a organização. De acordo com Hoivik (2002), o 

Compliance é uma relação entre cultura organizacional e cultura ética, com base no modelo de gestão e 

estrutura organizacional, o qual tem finalidade de proporcionar melhorias nas empresas, aumentar o controle 

e dar transparência à suas demonstrações financeiras. A Ética e Compliance identificam fatores que 

viabilizam possíveis ilegalidades na organização, para extinguir ações, como desvios de condutas e atitudes 

antiéticas. Assim, proporcionam à empresa redução de riscos, fraudes e perdas financeiras. O Compliance 

agrega valor à organização mediante a inclusão de normas e éticas fundamentais nos negócios, assegurando 

aos seus clientes e colaboradores mais segurança e confiabilidade.  

Conclusão:  

Tendo em vista as análises feitas, a implantação de uma política de Compliance é essencial para empresas 

que prezam pela eficiência e boa conduta do colaborador, sendo inimaginável que a mesma atue sem a 

aplicação dos fundamentos de governança corporativa. Há programas de Compliance nas organizações por 

meio de uma estrutura de incentivos bem delineados. Portanto, a implantação do Compliance auxilia não 

somente no desenvolvimento da empresa, mas principalmente da sociedade, porque os comportamentos 

adotados tendem a ser copiados e replicados, estimulando a transparência, a ética e a confiança em qualquer 

relação, bases para o combate à fraude. 
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Introdução:  

O presente estudo abordará a transição do aluno iniciante na graduação em Psicologia ao aluno do último 

semestre do referido curso, visto a sua formação iminente. Este estudo teve como objetivo observar a 

evolução de alunos da psicologia e suas perspectivas, incluindo aspectos de adaptação ao longo do curso, 

perspectivas circundantes da profissão e construção do papel profissional do psicólogo, identificando sua 

postura em âmbitos comportamentais, de vestuário e de linguagem dos alunos do 2° semestre e dos alunos 

do 10° período do curso de Psicologia de uma universidade no interior de São Paulo, para uma possível 

comparação no sentido de evolução pertinente ao decorrer da formação. 

Metodologia:  

Foram realizadas observações assistemáticas dos alunos do 2°semestre do curso, nos corredores da 

Universidade, nos horários que antecedem o início das aulas e com os alunos do 10° e último semestre nas 

dependências do local onde eles realizam atendimentos clínicos, como sala de espera dos estagiários, 

corredores e portões. Também se utilizou como instrumento uma entrevista semiestruturada com três alunos 

do 2° semestre e quatro do 10° semestre. 

Resultado:  

O estudo foi construtivo para o reconhecimento da diversidade teórica na atuação do psicólogo e dos 

fenômenos psicológicos que regem as vivências acadêmicas dos alunos, trazendo uma profunda reflexão do 

processo como um todo e como se dá a evolução dos alunos no decorrer de sua formação, podendo ser 

expresso nas entrevistas. Outro ponto importante estudado foi a falta de informação e de padronização no 

que se refere aos aspectos de vestimenta e postura dos alunos nos estágios. 

Conclusão:  

Diante dos dados coletados, pôde-se observar que a postura, vestimenta e linguagem constituem fatores 

subjetivos de cada aluno, mas que possuem influências do grupo e o meio com o qual interagem. 
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Introdução:  

O presente trabalho visa analisar a Lei Estadual nº 12.799 de 2008 que dispõe sobre o cadastro informativo 

dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL frente à aplicação da pena 

de multa no Direito Penal, com o mote de explanar acerca do não pagamento da pena de multa regularmente 

aplicada ao sentenciado na fase de conhecimento, sendo esta, por fundamento legal, não adimplida. 

Metodologia:  

Para sua composição, através de pesquisa, foram utilizados acórdãos disponibilizados pelo TJ/SP (Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo), legislação atinente ao assunto (Lei Estadual nº 12.799 de 2008, Decreto-

Lei 2.848 de 1940 - Código Penal Brasileiro) e uso de doutrina de renomados autores como Rogério Greco, 

Guilherme de Souza Nucci e Fernando de Almeida Pedroso, ilustrando-se as condições e requisitos acerca 

da benesse concedida aos apenados através da Lei Estadual, e a jurisprudência formada pelo TJ/SP, e, 

outrossim, a ampla e ilustre doutrina aplicada com relação ao caso concreto. 

Resultado:  

Constatou-se que, em obediência ao princípio da legalidade, aqueles que possuam débitos até a data presente 

na lei em análise fazem jus ao benefício. O “caput” do artigo 11 da referida lei traz em seu texto a seguinte 

redação: ficam cancelados os débitos cujo valor originário, sem qualquer atualização ou acréscimo, desde 

que vencidos até 30 de julho de 2007, não inscritas na Dívida Ativa, seja igual ou inferior a 50 (cinquenta) 

Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs), relativos a: IX - multas impostas em processos 

criminais. Para melhor explanar cabe explicar o valor de uma Ufesp que atualmente está em R$ 25,70, sendo 

assim as multas nos valores de até R$ 1285,00 reais estão enquadradas legitimamente na aduzida lei, 

devendo ser canceladas, uma vez que os requisitos foram preenchidos, ocorrendo uma extinção da 

punibilidade no tocante à pena de multa. 

Conclusão:  

Ultimamos que em ambos os casos presentes nos acórdãos do TJ/SP a decisão tomada pelo Poder Judiciário 

foi semelhante, deixando claro que o benefício foi concedido porque os requisitos legais foram devidamente 

preenchidos. O pedido de cancelamento das multas foi atendido, sendo medida da mais patente justiça.  
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Introdução:  

Desde sua fundação, Taubaté, atualmente localizada na região metropolitana do Vale do Paraíba, utilizou 

diferentes tipos de mão de obra para a composição de seu cenário econômico. O trabalho escravo legitimado pelo 

papado da Europa do século XV, e justificado pela “infidelidade” religiosa foi uma delas que persistiu ativo nos 

séculos posteriores e se tornou o suprassumo de primeira importância do Mundo Moderno, permanecendo em 

atividade no País por 300 anos. Este processo trouxe ao Brasil mais de cinco milhões de africanos na qual boa 

parte ocupou as fazendas do interior paulista, que utilizou desta mão de obra até sua proscrição e teve papel 

contributivo neste processo. Pensando nessa contextualização a pesquisa teve como intuito investigar como se 

iniciará a formação da força de trabalho no período pós-abolição ocorrido no século XIX bem como propor 

temáticas de estudos onde seja possível reconhecer a história social do trabalho nesta região. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada nessa pesquisa recorreu-se à análise documental de uma seleção de bibliografias 

referentes ao tema, onde se mantiveram como foco principal a busca por informações que indica como se 

desenvolveu a formação da força de trabalho em Taubaté após a libertação dos escravos. Discorrendo sobre as 

obras foi possível identificar que a compreensão em primeiro momento do processo da escravidão num âmbito 

geral, era essencial, bem como conhecer os contextos históricos econômicos e sociais pelos quais passava o país 

e obviamente a cidade, dentro do período ao qual esta pesquisa foi submetida. Outro ponto que vale destacar é 

que na esfera historiográfica e de acordo com os autores Costa (1998) e Mattoso (2003) verificou que a sociedade 

escravocrata e, principalmente, como permaneceram após o processo abolicionista nem sempre foi o núcleo de 

estudos para alguns dos pesquisadores que a realizaram, podendo mesmo com os crescentes diagnósticos ainda 

ser assunto para abordagens inéditas. 

Resultado:  

Constatou-se que a articulação econômica ocorrida na segunda metade do século XIX especificamente em 

Taubaté foi motivada pelo avanço da predominância cafeeira, o que ocasionou em investimentos de iniciativa 

privada e do governo, que fomentava não somente os projetos relativos ao espaço imobiliário, mas também a 

vinda dos homens “letrados” para o Brasil, a qual teve como justificativa a necessidade de mão de obra 

especializada. Os mesmos fatores arrolados à pressão da Inglaterra em proibir o trabalho escravo juntamente com 

os movimentos abolicionistas no país resultaram de forma gradual no ano de 1888, na promulgação da Lei 

Áurea. No entanto o treze de maio, dia que os negros tiveram seu status social alterado de escravo para recém-

liberto, passaram a ocupar também o papel de ex-escravo, sem recurso, sem senhor e fadado à sorte na imponente 

sociedade branca que se vê obrigada a conviver com o “preto que queria virar gente”. 

Conclusão:  

A conclusão da pesquisa foi que, na fase de desagregação do regime escravocrata não existiu em nenhum 

momento uma campanha de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, medidas estas que de acordo com 

os autores poderiam realizar a inserção do recém-liberto a este novo panorama econômico. E que as medidas 

estadistas favoreceram os braços imigrantes para o trabalho, que subsidiados ofertaram um menor custo de mão 

de obra, e desta forma passa a ocupar o lugar do ex-escravo nos setores onde se fizessem necessárias. Taubaté 

assim como outras cidades do Vale beneficiou dessa nova intentada econômica. 
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Introdução:  

O conceito de manutenção foi modificado ao longo do tempo, mudanças foram necessárias para tornar as 

empresas mais competitivas, atender as novas exigências da qualidade produtiva, segurança e preocupações 

ambientais. Além disso, as fábricas têm se tornado cada vez mais automatizadas e complexas, exigindo maior 

confiabilidade, pequenas interrupções, causam grandes prejuízos, tornando a manutenção indispensável à 

produção, considerada como base de toda atividade industrial, exigindo dos profissionais da manutenção desde 

gerentes a executantes, buscarem as melhores práticas, que inclui, analisar bem as falhas para melhorar a 

performance dos equipamentos como também das empresas. Este estudo de caso apresenta uma pesquisa clara e 

objetiva da eficiência da metodologia 8D, em uma aplicação pratica da ferramenta na solução de uma falha 

recorrente de uma quebra do eixo da roda de uma ponte rolante, destacando resultados significativos no que se 

refere a interrupção, custo e melhoria na interação dos colaboradores envolvidos no processo.  

Metodologia:  

Foi utilizado a metodologia global 8D pois corresponde a um excelente método, com objetivo da melhoria e 

solução de problemas. Desenvolvida nos anos 1980 pela FORD direcionada ao trabalho em equipe, devido sua 

simplicidade e eficiência, caracteriza-se por ter uma abordagem formal, meticulosa e muito rápida na resolução 

de problemas, trazendo sinergia e valorizando as pessoas envolvidas. Consiste em oito passos com o objetivo de 

identificar, corrigir e eliminar as “não-conformidades” procurando a causa raiz. Define também ações corretivas 

imediatas, procurando eliminar o problema no momento, e ações corretivas para haver reincidência, avaliando os 

impactos ao nível de custo, tempo, e efeito na organização. Caso da quebra recorrente do eixo da roda de tração 

do carro da ponte AC 14 15/15t do pátio de sucata de uma aciaria, foi aplicado os oito passos, implementando 

ações de contenção imediatas para contenção dos efeitos do problema, diminuindo a interrupção da produção. 

Identificado potenciais causa e definido qual foi selecionada a causa raiz, com auxílio de ferramentas da 

qualidade, como a pratica do Brainstorming, Diagrama de Pareto e de Ishikawa, também 5W2H, que 

posteriormente gerou possíveis soluções. Escolhido e aplicadas soluções corretivas e preventivas permanentes 

que eliminaram a falha. Após análise do encerramento houve o reconhecimento dos esforços dos envolvidos, 

sendo todos parabenizados, levando lições a todos e compartilhado os aprendizados que motivou muito a equipe 

e comprovou a eficácia do método.  

Resultado:  

No presente trabalho constatou-se perdas na capacidade produtiva do carregamento dos fornos devido a parada 

da ponte rolante AC 14, por constatastes interrupções por conta da falha, impactando assim aos indicadores da 

aciaria. Diante disso foi caracterizado como problema crônico de grau de complexidade moderado, que no 

sucesso da aplicação do método, seguindo o ciclo da melhoria continua PDCA para manutenção e 

sustentabilidade dos resultados, a sua solução eliminou os prejuízos causados pelo custo das peças para 

reposição, mão-de obra da manutenção utilizada com os reparos corretivos emergenciais, e a interrupção do 

processo produtivo. Impacto sobre os indicadores: -Redução do número de falhas mês em pontes rolantes. -

Redução do custo da manutenção com peças. -Redução do custo da manutenção com mão-de-obra e horas 

extraordinárias. -Redução da interrupção do Forno da aciaria.  

Conclusão:  

De acordo com os objetivos estabelecidos, conclui-se que o presente trabalho possibilitou a aplicação da 

metodologia 8D no setor da manutenção de pontes rolantes de uma empresa siderúrgica do Vale do Paraíba, 

proporcionando excelente resultado e benefício à companhia. A competividade cada vez maior no cenário 

industrial, exige alternativas e métodos qualitativos capaz de melhorar continuamente a produtividade e reduzir 

prejuízos causados por quebras e interrupções de manutenção. A ferramenta proposta possibilitou identificar a 

causa raiz do problema e modo de falha, que causava a quebra do eixo da roda da ponte, proporcionando a 

tomada de ações corretivas e preventivas.  
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Introdução:  

A nespereira é uma frutífera tipicamente de origem subtropical, porém com ampla adaptação a regiões de 

clima temperado com frios moderadamente rigorosos e regiões tropicais onde predominam inverno ameno. 

Possui origem asiática, sendo os países orientais os maiores produtores e consumidores dessa fruta. A 

nêspera é uma das frutas mais valorizadas em todo o período de cultivo no Estado, fato que se deve ao seu 

aspecto atraente, sabor suave e agradável e, principalmente, à época de maturação, que se estende de maio a 

outubro, quando há escassez de outras frutas estacionais no mercado. O objetivo deste trabalho foi verificar 

o efeito da retirada das inflorescências na época de colheita das nêsperas, buscando épocas de melhores 

preços.  

Metodologia:  

O experimento foi realizado no pomar didático do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de 

Taubaté, nos anos de 2016, para a retirada das inflorescências, e 2017, para avaliação e comparação dos 

resultados, utilizando-se nespereiras de seis anos de idade, espaçadas 4 metros entrelinhas e 4 metros entre 

plantas, e conduzidas em forma de taça. Utilizaram-se duas plantas para retirada das inflorescências e duas 

para comparação dos resultados. As inflorescências, assim que eram emitidas, foram retiradas, não havendo 

produção de frutos nas plantas utilizadas no presente ano. A avaliação foi feita no ano seguinte e comparada 

com duas plantas, escolhidas de forma aleatória, de um total de 50 plantas no pomar.  

Resultado:  

Os resultados foram bastante animadores e mostraram que é possível a alteração da época de colheita das 

nêsperas. Mais de 50% das inflorescências foram emitidas nas duas primeiras floradas, mês de janeiro e 

fevereiro, o que corresponde a uma colheita durante os meses de maio e junho, início do período de safra e 

época de melhores preços, enquanto nas plantas testemunhas, isso só ocorreu nos meses de maio e junho, 

correspondendo à colheita nos meses de setembro e outubro, época normal de colheita e menores preços.  

Conclusão:  

Concluiu-se que a retirada das inflorescências alterou a época de colheita dos frutos de nespereira para o 

período de melhores preços de mercado. 
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Introdução:  

O Papilomavírus Humano (HPV) é transmitido por via sexual com alto potencial de transmissão. 

Aproximadamente 75% dos indivíduos que iniciam a vida sexual tornam-se infectados em algum momento 

da vida. O câncer do colo do útero (CCU) é uma doença grave e um problema de saúde pública nos países 

em desenvolvimento devido à alta incidência e mortalidade. O Ministério da Saúde adotou a vacina 

quadrivalente, a qual protege contra quatro tipos de HPV 6, 11, 16, 18. Dados globais apontam que o 

número estimado de mulheres infectadas é de aproximadamente 291 milhões, correspondendo a 10,4% de 

todas as mulheres no mundo, com predomínio de 16,9% em mulheres com menos de 25 anos. São 

aproximadamente 500 mil novos casos de câncer do colo de útero no mundo, resultando em 270 mil mortes. 

O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia das estratégias adotadas para a vacinação contra HPV no 

Brasil. 

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisa em artigos científicos nacionais 

disponíveis gratuitamente na base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Ciências da saúde, 

publicados no período de 2013 a 2018 utilizando de forma conjugada os termos “Vacinação contra o HPV” 

e ‘’Estratégia e Adesão à Vacinação Contra o HPV ”. Foram encontrados 18 manuscritos que após leitura 

dos resumos resultaram em oito trabalhos que atendiam o objetivo proposto. A investigação foi realizada no 

mês de agosto de 2018 durante a disciplina de Saúde Coletiva. 

Resultado:  

Pode-se observar, de acordo com a revisão da literatura, que a cobertura vacinal contra o HPV na rede 

pública e suas estratégias para adesão da população alvo, tais como programas escolares e campanhas 

televisivas, tem mostrado evolução no combate ao câncer de colo de útero. Porém, alguns impecílios 

impedem que a vacinação ocorra de forma integral e completa, como falta de informação sobre a existência 

da vacina, seus benefícios na prevenção do câncer de colo de útero e o conhecimento errôneo sobre o que é 

o HPV, sua transmissibilidade e suas consequências. 

Conclusão:  

O Brasil apresenta histórico de programas vacinais e políticas de adesão em desenvolvimento que têm se 

mostrado eficazes para atingir a população alvo. Diante disso, é possível combater a infecção pelo HPV ao 

associar a estratégia vacinal com testes sorológicos e triagem colpocitológica. Porém, ressalta-se que o 

programa de vacinação deve ser ainda mais abrangente e esclarecedor, objetivando informar o público em 

geral, profissionais da saúde e educação sobre sua importância no combate ao câncer de colo de útero e seus 

benefícios, como meio de elevar a adesão à vacina e prevenção das implicações causadas pelo HPV. 
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Introdução:  

O ensino da geometria visa introduzir no cotidiano do aluno formas geométricas que causam interação e 

costume. O autista tende a se adaptar com texturas, cores e formas de uma maneira particular. Quando 

alteramos características desse processo mesmo que mínimo em seu padrão podemos causar estresse e 

inquietação. A geometria espacial traz então uma forma de se comunicar com o ambiente autista colocando 

em prática os conceitos matemáticos.  

Metodologia:  

É necessário criar um ambiente confortável para aluno, utilizando o conhecimento prévio, respeitando suas 

particularidades, como por exemplo, se ele não gosta de determinada cor, deve-se evitá-la para não causar 

uma inquietação em seu aprendizado. O abstrato pode ser um obstáculo para uma criança autista. 

Utilizarmos estímulos sensoriais e visuais podem facilitar o aprendizado. Para trabalhar o abstrato com uma 

aluno autista é preciso, por exemplo, selecionar um gosto, uma preferência, da criança. A partir desta 

preferência podemos então selecionar atividades com círculos, com encaixe, desenho, colagens, e construção 

das formas. 

Resultado:  

Precisamos entender que alguns materiais muito utilizados na educação básica, tais como livros, podem não 

funcionar na educação especial. Através de demonstrações onde ele já relacionando quantidades 

conseguimos mostrar inicialmente dezenas, centenas, e assim por diante, com o autista precisamos mostrar 

um referencial onde ele posso observar e criar a relação entre as quantidades. Através de estímulos visuais e 

contato que auxiliam na coordenação motora. A partir disso, podemos reforçar os passos como tarefa diária, 

criando rotina de aprendizado. Já que na matemática devemos ir passo a passo, sem presumir o óbvio uma 

vez que o humor do aluno pode mudar bruscamente e toda evolução do processo pode ser perdido.  

Conclusão:  

A matéria específica de geometria pode ser um início para construção do conhecimento, mas deve-se tornar 

interdisciplinar para assim melhorar o relacionamento com ambiente. Repetição, rotina e regra podem 

auxiliar no costume com o tema e matéria, mas introduzir o novo também pode prepará-lo melhor para 

desafios do cotidiano.  
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Introdução:  

Este trabalho foi realizado a partir da análise do filme “Viva - a vida é uma festa” da Pixar, lançado em 

janeiro de 2018, fundamentado nos conceitos referentes a teoria sistêmica boweniana. Tratando-se da Teoria 

Familiar Sistêmica, Bowen demonstra uma preocupação com os sistemas familiares multigeracionais. De 

acordo com o autor (apud NICHOLS, 2007), o maior problema nas famílias é a fusão emocional, e o 

principal objetivo, a diferenciação. Esta teoria descreve de que forma a família, como uma rede 

multigeracional de relacionamentos, molda a interação entre individualidade e proximidade, partindo de oito 

conceitos interligados: diferenciação do self, triângulos, processo emocional da família nuclear, processo de 

projeção familiar, processo de transmissão multigeracional, posição de nascimento entre irmãos, 

rompimento emocional e processo emocional societário. 

Metodologia:  

O método adotado para atingir este objetivo foi através da pesquisa documental, na qual “o conceito de 

documento, por sua vez, é bastante amplo, já que este por ser constituído por qualquer objeto capaz de 

comprovar algum fato ou acontecimento” (GIL,2017, p.29). Dessa forma, foi utilizado o filme como 

documento para análise, identificando os conceitos de Bowen a partir do que foi exposto ao decorrer das 

cenas do filme.  

Resultado:  

Todos os principais conceitos da teoria de Bowen, sendo eles: diferenciação do self, triângulos, processo 

emocional da família nuclear, processo de projeção familiar, processo de transmissão multigeracional, 

posição de nascimento entre irmãos, rompimento emocional e processo emocional societário; foram 

relacionados e explicados através da análise de cenas do filme, explicitando vinte cenas em que se encontra 

os conceitos. Ou seja, foi possível enquadrar todos os oitos conceitos alcançando maior compreensão com o 

filme “Viva - a vida é uma festa”. 

Conclusão:  

Assim, trazendo para o centro das discussões essa teoria, explicada de maneira prática e clara, através de um 

longa-metragem de animação, voltado para toda família, foi possível demonstrar como os relacionamentos 

familiares intergeracionais impactam diretamente a vida de cada indivíduo. 
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Introdução:  

Esta pesquisa discute o processo de responsabilização da mulher na sociedade capitalista sobre a própria 

violência sofrida e os impactos decorrentes desse processo na sua vida cotidiana. Desvendar os fatores diante da 

violência vivenciada pelas mulheres permitiu-nos confirmar a cultura machista e opressora cristalizada na 

sociedade de classes. Assim, enfocar como a sociedade reage diante das diversas manifestações de violência 

contra a mulher é o ponto enriquecedor desta pesquisa, pois muito se fala da mulher como culpada ou 

provocadora do fato e não da sociedade como reprodutora da violência. Michaud (1989, p. 119) afirma que a 

sociedade participa ativamente da violência,pois "há violência quando, numa situação de interação, um ou vários 

atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em graus 

variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em participações 

simbólicas e culturais". 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa como suporte principal de 

investigação da realidade social. Tal abordagem "pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados em lugar da produção 

de medidas quantitativas de características ou comportamentos." (RICHARDSON, 1999, p.46). A pesquisa 

bibliográfica e de campo também foram fundamentais no processo de construção do conhecimento, 

complementando e enriquecendo nossos pareceres. Para realizar as entrevistas contamos com a participação de 

duas mulheres atendidas pelos serviços da Associação de Amparo a Mulher Sebastianense – AAMS, uma 

Instituição voltada às vitimas de violência localizada na cidade de São Sebastião Litoral Norte de São Paulo. Os 

dados foram coletados por meio de entrevistas guiadas por um questionário com perguntas abertas. As entrevistas 

foram gravadas em um aparelho celular e serão mantidas em sigilo por um período de cinco anos, conforme os 

critérios estabelecidos pelo Conselho da Ética em Pesquisa com Seres Humanos - resolução n.º 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde. Ressalta-se que empregamos Nesta pesquisa o método marxista como suporte 

teórico-metodológico o que nos permitiu aprofundar Ma temática investigada e desvelar a realidade social em 

sua totalidade. Segundo Goergen (1981, p. 65) "a pesquisa nas Ciências Sociais não pode excluir de seu trabalho 

a reflexão sobre o contexto conceitual, histórico e social que forma o horizonte mais amplo, dentro do qual as 

pesquisas isoladas obtêm o seu sentido". 

Resultado:  

Resultados parciais desta pesquisa mostram com nítidez o quanto à diferença/desigualdade de gênero revela-se 

como ponto de partida para a produção da violência em uma sociedade machista. Percebeu-se que as mulheres 

não tiveram apoio de seus familiares e que também vivenciaram a violência institucional onde buscaram "ajuda" 

cujos serviços constituem-se na verdade em direitos garantidos por lei. Felizmente nas situações apresentadas 

houve superação da violência. No entanto, esse não é o quadro geral da história de milhares de mulheres expostas 

à violência no Brasil e no mundo, pois muitas carregam marcas físicas e emocionais sem condições humanas e 

psíquicas de superação. A violência contra a mulher na sociedade brasileira é um fenômeno crescente; os dados 

sobre as agressões e o próprio feminicídio são assustadores. Essa realidade ocorre por diversos fatores, como 

desigualdade social, machismo, dependência financeira da vitima, questões de gênero, entre outros elementos 

que perpetuam à problemática na sociedade. 

Conclusão:  

A mulher sofre violência por parte de toda sociedade, não somente pela via do agressor. Nestes termos, seus 

direitos são constantemente violados, embora garantidos em lei. Conclui-se que se faz necessário implementar 

mudanças estruturais no sistema vigente e uma reestruturação por parte do Estado, não só nas leis, mas nas 

políticas e programas de atendimento às mulheres vítimas de violência, bem como investir no âmbito cultural e 

na educação, pois são instâncias da sociabilidade que podem ajudar e tem o poder de libertar os homens e 

mulheres no sentido da conscientizá-los sobre a real condição da mulher na sociedade capitalista. 
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Introdução:  

O estágio consistiu em ministrar o curso recolocação profissional para os alunos, de 38 a 55 anos de idade, 

através do programa de assistência da Secretária de Ação Social do Município de Tremembé. Objetivo principal 

foi proporcionar orientações para a recolocação no mercado de trabalho para pessoas em situação de desemprego, 

auxiliando os participantes a traçar os objetivos a serem alcançados na área profissional, proporcionando 

autoconhecimento para inserção no mercado de trabalho, direcionando os participantes a um olhar diretivo para 

área que deseja atuar de acordo com seu perfil profissional. A inserção do profissional no mundo do trabalho 

contribui para a compreensão integral do ser humano, que caracteriza esse amplo espaço de ação da Psicologia, 

construindo a partir daí, estratégias e procedimentos que possam promover preservar e restabelecer a qualidade 

de vida e o bem-estar das pessoas. 

Metodologia:  

Para atingir os objetivos propostos, foi usada a metodologia de roda de conversa, que consiste em um método de 

ressonância coletiva, que possibilita a criação de espaços de diálogos em que as pessoas possam se expressar e 

escutar umas às outras, possibilitando abertura de novos espaços de escuta e troca de experiências entre os 

participantes (Campos, 2000). Por meio desse procedimento foram compartilhadas as experiências e dúvidas 

frente ao processo de recrutamento e seleção. Foram elaboradas dinâmicas em grupo, com a finalidade de levar 

os participante a reflexão sobre a evolução da vida profissional, possibilitando filtrar o olhar no caminho que 

deseja trilhar para alcançar seus objetivos, proporcionando autoconhecimento, crescimento profissional. Em 

grupo, foi elaborado o currículo, neste momento foi ressaltada a importância de ter um bom currículo, bem 

elaborado e que seja apresentado de maneira clara e objetiva para a vaga que se deseja concorrer no mercado de 

trabalho (Najar; Passos, 1999). Em seguida, foi trabalhado o tema entrevista de emprego, abordando os assuntos: 

apresentação pessoal, postura, ética profissional e valorização profissional. Todos os temas foram tratados em 

roda de conversa, com objetivo de esclarecer as dúvidas dos participantes. 

Resultado:  

Mediante a aplicação das atividades, foi possível perceber que todos os participantes compartilhavam das 

mesmas dúvidas como: entrevistas de emprego e maneira de elaborar o currículo de forma clara e objetiva. Este 

cenário proporcionou um olhar diretivo para auxiliar os participantes no esclarecimento de suas dúvidas. As 

dinâmicas foram pautadas na psicologia positivista que possibilita a ter “Uma visão mais aberta e apreciativa dos 

potenciais, das motivações e das capacidades humanas” Sheldon & King, (2001, p.216) enfatizando a busca e o 

desenvolvimento das capacidades do ser humano, no processo geral foi trabalhado a evolução do pensar na área 

profissional e a sua importância. O estágio proporcionou uma ampliação das percepções dos integrantes dos 

grupos contribuindo para o crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, fazendo com que 

os assuntos tratados possam ser levados para o seu dia-dia e para a vida ensinando a pensar nas várias 

possibilidades do seu crescimento profissional. 

Conclusão:  

Mediante os resultados apresentados foi possível identificar as principais dificuldades encontradas na 

recolocação profissional, quando a maior parte das pessoas inicia a busca por um emprego ou quando vão iniciar 

um processo seletivo para se inserir no mercado de trabalho. Trabalhar o âmbito grupal proporcionou melhor 

entendimento das relações interpessoais frente a uma vaga de emprego para os participantes, podendo ser 

trabalhadas outras questões e habilidades que foram possíveis ver no complexo grupal. 

Referências:  

SANTOS, Luiz Augusto Ubirajara.O mercado de trabalho. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 1997, vol.5, 

n.4, pp.109-109 GIL, Antônio Carlos. Administração de Recursos Humanos: Um enfoque Profissional 1ª ed. 5º 

triagem. São Paulo, Atlas, 1994. GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas. Enfoque nos Papéis Profissionais. 1ª 

ed. São Paulo, Atlas, 2007. 



 

545 

 

PROJETO INTEGRADOR: A METODOLOGIA APLICADA À PROPOSTA DE UM CENTRO CULTURAL 

PARA A PRAÇA OITO DE MAIO EM TAUBATÉ-SP  

ENIC201830964 

 
IGOR FERREIRA DA SILVA RIBEIRO CAROLINE SERIANI DINIZ JÚLIA GIL VENTURELLI CAMILA DE 

PAULA SOUSA  

Orientador(a): VINÍCIUS BARROS BARBOSA  

 

Introdução:  

Este trabalho foi desenvolvido durante o 7º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNITAU para 

o projetor integrador das disciplinas de Projeto de Arquitetura IV, Projeto de Paisagismo II e Projeto de 

Restauro utilizando como síntese o tema “O monumento como elemento gerador e transformador do espaço 

urbano” para sua elaboração. 

Metodologia:  

O projeto se inicia com a análise da formação da cidade de Taubaté e sua organização perante o cemitério 

como um monumento que precede o fato urbano. O estudo prévio da área de influência dos cemitérios foi 

realizado em mapas comparativos dos locais de inserção com a época de funcionamento de cada espaço. A 

partir deste conhecimento, foi possível a escolha de uma área que abrigou um cemitério previamente e 

possui potencialidade para se tornar um polo cultural no município, juntamente com as áreas verdes e 

espaços vazios da região da Praça 8 de Maio. 

Resultado:  

Como resultado do processo, obtivemos sucesso ao projetar um centro cultural inclusivo, sem muros e 

proibições, juntamente com um museu em memória à necrópole de Taubaté e um sistema de áreas verdes 

que criam eixos de permanência na região, para que assim todos os moradores ou visitantes do município 

possam desfrutar do local. 

Conclusão:  

Os estudos sobre os assuntos abordados no trabalho nos permitem perceber que não existe um polo 

sociocultural na cidade de Taubaté que consiga suprir a demanda para as atividades de cunho inclusivos e 

livres, como é comum nas metrópoles, como por exemplo o SESC Pompéia ou 24 de maio, em São Paulo - 

SP. A proposta serve para oferecer à população um serviço gratuito sem a necessidade de grande locomoção 

para usufruir disto. 
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Introdução:  

A preocupação com o Sistema de Gestão da Qualidade é algo que surgiu há muito tempo com as necessidades 

que iam aparecendo pelo caminho. Sua utilização, como função gerencial, determinou a introdução de práticas a 

serem empregadas com o passar dos tempos, incitando o surgimento de novas formas e maneiras de organização 

coligadas ao SGQ, como ferramentas características para cada ramo de atuação, à qual se deve ser inserida. No 

final dos anos 80 algumas montadoras americanas criaram uma aliança com o intuito de desenvolver uma maior 

organização para minimizar o número de sistemas paralelos de desenvolvimento de fornecedores e 

desenvolveram alguns manuais técnicos de planejamento, execução e análise para ajudar os fornecedores a 

desenvolver-se, melhorar seus sistemas de gestão e atender de forma mais eficaz os requisitos da Quality System 

Requirement. As obras técnicas foram denominadas Core Tools, que pode ser entendido como ferramentas 

essenciais para o SGQ.  

Metodologia:  

Segundo Gil (1991) procedimento racional e sistemático pode ser definido como uma pesquisa, a qual que tem a 

intenção de dar argumentos aos problemas apresentados. Inicia-se um trabalho científico quando não temos 

informações que sejam satisfatórias, porém é necessário levanta-las para a resolução do problema ou até mesmo 

se as informações existirem, no entanto se precisarem ser organizadas antes de avaliadas. Através de diversas 

fases é que temos o desenvolvimento de uma pesquisa, desde o início, temos no tema, a formulação a ser 

avaliada levando até os resultados e conclusões (SILVA; MENEZES, 2005). Quando definido o problema, o qual 

será estudado, posterior a isso, o modelo de pesquisa que encaminhará as posteriores ações deve ser o próximo 

passo. O que diz respeito à abordagem do problema, conforme Gil (1991) pode ser classificado como qualitativo 

ou quantitativo esse modelo de pesquisa. Uma pesquisa é considerada como quantitativa quando os problemas 

podem ser mensuráveis em busca de análises e soluções, por meio da utilização de procedimentos estatísticos e 

ferramentas da qualidade (SILVA; MENEZES, 2005). De acordo com os objetivos, pesquisas podem ser 

classificadas em Pesquisa Exploratória, Pesquisa Descritiva e Pesquisa Explicativa (GIL, 1991). As pesquisas 

exploratórias têm maior familiaridade com o problema e torna-lo concebível, onde o mesmo pode ser construído 

com base em hipóteses ou intuições envolvendo levantamento bibliográfico, citações e exemplos que colaborem 

para o entendimento do assunto, isso sem citar as entrevistas com pessoas que obtiveram conhecimento prático 

com o problema pesquisado. Nas pesquisas exploratórias são muito utilizadas pesquisas bibliográficas e estudos 

de caso, por utilizarem muito a intuição do pesquisador, Segundo Gil (1991). Segundo Gil, a pesquisa descritiva 

tem o princípio de descrever de uma forma bem explicada o objeto de estudo (população, fenômeno, problema) 

utilizando coleta e levantamento de dados qualitativos, mas principalmente quantitativos (GIL, 1991).  

Resultado:  

A partir do momento que se implanta os princípios do Core Tools, se espera que resultados apareçam, como, o 

aumento da satisfação dos clientes, assegurando que seus requisitos são atendidos, redução de custos, através da 

eficiência e diminuição dos custos da qualidade, alcançado como resultado da prevenção intensificada versus 

correção, melhoria da transferência de conhecimento dentro da empresa entre outras melhorias; Um modelo de 

gestão de qualidade total é uma estratégia administrativa, que busca criar uma consciência de qualidade sendo 

implementada em todas as áreas de uma organização. Existe um elo entre a satisfação dos clientes internos e 

externos, pois quando o funcionário está mais satisfeito ele rende mais e ajuda a empresa no seu objetivo, 

gerando um aumento de lucro significativo, visando o melhoramento ao todo sempre em busca de eficiência e 

eficácia ao objetivo a ser melhorado e alcançado.  

Conclusão:  

Conclui-se que a qualidade total nas organizações abrange a mesma em todo o seu conjunto, onde busca a 

satisfação de seus funcionários, busca a satisfação dos seus clientes, busca a diminuição dos erros, onde as 

decisões são baseadas em fatos e dados, por isso que a importância da qualidade total é fundamental e 

imprescindível para toda organização que busca perfeição em seu processo ao todo. 
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Introdução:  

Os estudos faunísticos no Brasil tem sido realizados para melhor conhecimento da diversidade de um 

determinado ecossistema (SILVEIRA NETO, et al., 1995). Estudos conduzidos em pomares comerciais 

mostraram que embora diversas espécies de moscas-das-frutas estejam presentes, apenas uma ou duas são 

consideradas dominantes (URAMOTO, et al., 2005) e, por conseqüência, teriam que receber maior atenção no 

momento da adoção de uma medida de controle. A dominância das espécies é influenciada por fatores 

ecológicos, como a disponibilidade de alimentos, diversidade de espécies de plantas hospedeiras, a complexidade 

dos pomares, os agroecossistemas próximos e a altitude. (Malo et al. 1987) Para monitorar as populações das 

moscas-das-frutas nos pomares são utilizados os recepientes de McPhail, os indivíduos coletados serve como 

base para a determinação de espécies dominantes. O objetivo desta pesquisa foi analisar a diversidade faunística 

de espécies de mosca das frutas, por meio de instalação de armadilhas com atrativo alimentar.  

Metodologia:  

O experimento foi conduzido durante 54 semanas, entre maio de 2017 e maio de 2018, no Departamento de 

Ciências Agrárias - DCA da Universidade de Taubaté (23°03’00”S - 45°35’46”W). Para a determinação do 

índice faunístico foram distribuídas cinco armadilhas (frascos caça-moscas), tipo McPhail, no interior da copa de 

frutíferas ( a cerca de 1,5 m da superfície do solo) em todo o perímetro produtivo do DCA, contendo solução 

atrativa do produto comercial Ceratrap®: que é uma proteína hidrolisada estabilizada de milho, diluída em água a 

5%, as quais eram trocadas semanalmente (exatamente no dia em que a coleta dos insetos era realizada). As 

armadilhas foram distribuídas em 5 áreas (cada uma com uma espécie diferente de hospedeiros de moscas-das-

frutas): área 1- pomar de nêspera Eriobotrya japonica, área 2- pomar de ameixa Prunus domestica L, área 3- 

pomar de maracujá Passiflora edulis Sims, área 4- região central do jardim e, área 5- plantas isoladas de 

cajamanga Spondias mombin L. O material coletado era levado ao Laboratório de Entomologia Agrícola do 

DCA, onde, inicialmente, era feita a triagem, separando-se os espécimes de Tefritídeos, principalmente 

Anastrepha spp e Ceratitis capitata. Estes eram acondicionados em frascos de vidro, devidamente etiquetados, 

contendo solução de álcool 70%, para a conservação do material, até a sua identificação. Fêmeas do gênero 

Anastrepha foram analisadas removendo-se o acúleo e a asa de cada exemplar para a correta identificação, por 

meio da chave dicotômica para as espécies de mosca-das-frutas (URAMOTO, et al., 2009). A freqüência das 

espécies foram calculados segundo a fórmula proposta por Salas & Chavez (1981) que toma por base o total de 

espécies (incluindo machos e fêmeas). Para as espécies que apresentam características morfológicas externas 

próprias, principalmente no padrão alar, foi possível a identificação das fêmeas, pois a taxonomia do gênero 

Anastrepha é baseada no acúleo.  

Resultado:  

Analisando-se os resultados apresentados na Figura 1 foi possível verificar que apenas a freqüência de A. 

fraterculus foi superior a 50%. De acordo com Uramoto et al. (2005) quando uma espécie está presente em mais 

de 50% das amostras ela é classificada como espécie constante e isso pode ter explicação no fato dela ser uma 

espécie polífaga que encontrou na área disponibilidade de plantas hospedeiras. Todas as demais espécies 

coletadas e identificadas, seriam classificadas como espécies acidentais, por terem freqüência inferior a 25% das 

amostras. (URAMOTO, et al., 2005) O número total de espécies de moscas-das-frutas coletadas e identificadas 

foi de 15 (S=15) o que pode ser considerada relativamente alta, quando se comparado com outros levantamentos 

conduzidos no estado de São Paulo. (URAMOTO, et al., 2005).  

Conclusão:  

Com base nos dados obtidos após a condução deste experimento, chega-se à conclusão que possíveis adoções de 

medidas de controle de moscas das frutas nas áreas de cultivo de frutas do Departamento de Ciências Agrárias 

devem ser direcionadas para a Anastrepha fraterculus por ser esta a mais constante. 
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Introdução:  

Entender a configuração urbana em que uma praça está inserida e a paisagem que a cerca servem para 

entender o desenvolvimento de uma cidade e como seus cidadãos se relacionam, se apropriam e a vivem. 

Muitas praças ficam ociosas, degradadas e inutilizadas o que acaba por torna-las locais perigosos e propícios 

à presença de drogas e violência, as praças que antes serviriam para lazer, convivência e principalmente 

interação da comunidade tornam-se grandes manchas na malha urbana, depredando a paisagem quando 

deveriam agregar valor. Por outro lado poucas praças seguem sua vocação, de acolher, servir de encontro, 

atraindo o público e sendo ativamente movimentadas, onde seus usuários se apropriam do espaço. Analisar o 

sucesso dessas em relação às degradadas é o que gera diretrizes de revitalização e manutenção das praças. 

Metodologia:  

Para que o objetivo da pesquisa fosse alcançado, através de pesquisas em campo, questionários, entrevistas, 

documentação fotográfica, pesquisas bibliográficas e mapeamento nas praças do bairro Areão na cidade de 

Taubaté foram realizados, indicando as mais frequentadas, para então relacionar: Levantamento das áreas e 

localização das praças na malha urbana no município de Taubaté; Identificar os usuários e sua faixa etária; 

Entender quais os principais usos dados aos espaços ; Entender a apropriação do espaço da praça pelos 

usuários; Levantar a frequência dos usuários em cada uma das praças mapeando-as; Elaborar um 

levantamento paisagístico das espécies vegetais existentes; Montar um banco de dados com os layouts das 

praças, com equipamentos urbanos, edificações, caminhos, e demais elementos. 

Resultado:  

Ao final da pesquisa formou-se então um conjunto de diretrizes paisagísticas e arquitetônicas que apontam 

para as soluções mais adequadas e voltadas para o espaço público urbano das praças do bairro Areão e o 

município de Taubaté. Guiando para a recuperação, manutenção e preservação das praças existentes e 

também como fonte de consulta para futuros projetos. 

Conclusão:  

Foi verificado no bairro Areão como resultado de seu crescimentos orgânico e mal ordenado o abandono das 

praças devido a sua ineficiência como um espaço de acolhimento e gerador de interação social, sendo essas 

problemáticas passíveis de correção para que sejam melhor aproveitadas pela população local, evitando o 

deslocamentos para outras praças distantes e melhorando a qualidade dos espaço públicos dessa 

comunidade. 
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Introdução:  

Da vontade de compreender melhor os conceitos estudados durante o curso de Engenharia Mecânica e de coloca-

los em prática, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento analítico de uma planilha de cálculos, a qual 

realizará o dimensionamento de uma viga do tipo I e que terá como resultado a geração de todas as medidas do 

perfil bem como informará a carga crítica necessária para a observação do fenômeno de Flambagem. Após o 

dimensionamento analítico, as dimensões encontradas serão levadas ao software ANSYS R19.1 Academic para 

que o perfil I seja modelado e sua carga crítica de Flambagem seja calculada para a validação dos resultados 

analíticos e computacionais. 

Metodologia:  

A partir do levantamento bibliográfico feito e da reunião inicial do projeto, definiu-se que a instabilidade do 

perfil I deveria ocorrer com uma carga que variasse de 20 a 150 Kgf( 96,2 a 1471,5N) aproximadamente, e que a 

viga tivesse comprimento máximo de 600 mm. Baseado nisso e de acordo com o equações definidas por Young e 

Budynas (2002), pertinentes a Flambagem de uma viga I em balanço com carga aplicada em sua extremidade e 

viga I carregada no centroide de sua seção transversal e simplesmente apoiada em suas extremidades, calculou-se 

as dimensões bases do perfil bem como sua carga crítica de Flambagem. Então, as equações utilizadas foram 

dispostas em uma planilha de Excel de modo a disponibilizá-las da forma mais clara e intuitiva possível, afim de 

torná-la acessível a qualquer pessoa que detenha o mínimo conhecimento do assunto para preenche-la e para que 

consiga realizar o dimensionamento do perfil. Após o cálculos das dimensões, as medidas encontradas foram 

dispostas no software ANSYS R19.1 Academic, onde o perfil foi modelado, fez-se o teste de Flambagem e os 

resultados encontradas analiticamente foram validados.  

Resultado:  

Com a utilização da planilha de cálculos criada, encontrou-se as dimensões necessárias para atender os 

parâmetros inicialmente estabelecidos do perfil I para os casos de viga em balanço e viga bi – apoiada. Mediante 

aos cálculos desenvolvidos, foi possível observar a dependência da carga crítica P' em relação as dimensões do 

perfil conforme descrito por Hibbler (2012), pois quanto maiores elas eram, maior era seu momento de inércia, 

ou seja, maior resistência para alterar seu estado de movimento, o que tornava necessário uma maior carga para a 

observação da Flambagem, da mesmo forma que com o aumento do comprimento maior a esbeltes da viga, ou 

seja, área da seção transversal menor em relação ao seu comprimento, o que diminuía a carga necessária para a 

observação da Flambagem. Os resultados encontrados a partir da modelagem no software ANSYS R19.1 

Academic apresentaram-se bem próximos dos encontrados analiticamente, validando os dois métodos. 

Conclusão:  

Por meio dos estudos feitos, viabilizou-se o dimensionamento do perfil I a partir dos parâmetros estabelecidos 

inicialmente, juntamente com a criação de uma planilha de cálculos que poderá ser usada para auxiliar outros 

alunos em seus estudos e futuras pesquisas. Além disso, a planilha de cálculos mostrou-se apta a determinar a 

carga crítica de Flambagem do perfil do tipo I para diferentes medidas e tipos de material. Já o a modelagem 

computacional tornou visível o fenômeno de Flambagem, assim como comprovou que os cálculos analíticos 

estavam corretos. 
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Introdução:  

A explosão das cidades veio em detrimento do campo, apesar de ser o campo o subtentáculo das cidades. 

Nossas cidades são marcadas enfaticamente pelo fenômeno da urbanização (fator quantitativo) que acumula 

e adensa populações, sem a indispensável contrapartida do urbanismo (fator qualitativo) que regula o uso do 

espaço urbano cria condições favoráveis para a qualidade de vida e as funções da cidade. Elas acabam se 

tornando vítimas da ausência crônica de planejamento e da especulação imobiliária. Esse crescimento 

acentuado e desordenado das cidades vem originando profundos problemas. Este trabalho propõe a 

elaboração de um projeto de assentamento urbano com conceitos sustentáveis em área rural, com técnicas 

que podem ser aplicadas em área urbana, através da iniciação de abordagem sobre o tema ecovilas, e uma 

requalificação na ecovila Viver Simples, localizada na zona rural do município de Itamonte, sul do estado de 

Minas Gerais. 

Metodologia:  

Iniciada por pesquisas documentais, para um entendimento mais profundo sobre o Tema para ter domínio 

sobre ele e assim aplicá-lo de forma coesa e eficiente. Foram abordados assuntos ligados a Permacultura, 

Bioconstrução, energia limpa, saneamento ambiental, agroecologia, tratamento de resíduos e bacia de 

evapotranspiração. Em seguida, realizada uma visita técnica “in loco” com características exploratória na 

Ecovila Viver Simples, localizada na zona Rural do Município de Itamonte-Mg, para fim de conhecer de 

perto o cotidiano de uma Ecovila, mas infelizmente esta Ecovila se desintegrou por falta de uma cola, que 

gerou desentendimentos entre os envolvidos, atualmente ela ainda está parcialmente ativa e movida por 

eventos como retiros de Yoga. Diante deste quadro, esta Ecovila se torna o objeto de estudo da presente 

pesquisa, a fim de mostrar o que deu errado e como seria a conduta para que seu funcionamento e 

permanência se tornem possíveis. Para melhor compreensão o ecossistema foi executado levantamentos 

sobre a região de estudo: flora, fauna, clima e relevo. A partir dos dados coletados geraram mapas temáticos, 

dentro como base a cartografia municipal. Após, identificação a nível nacional e internacional de outros 

projetos com um excelente desempenho energético e na ativa há alguns anos, dentro como métodos os 

estudos de casos, a fim de demonstrar e reafirmar que este projeto não é apenas uma forma de morar sem 

agredir a natureza, mas também um jeito de resgatarmos nossa humanidade, cuidando uns dos outros e 

passando o conhecimento à diante. Foram realizadas pesquisas descritivas com relatos de todo o conteúdo 

visto, em conjunto com um curso de Design em Permacultura (PDC), reconhecido pelo MEC, abordando 

temas como produção de alimentos, recursos hídricos, sistemas econômicos-sociais, energia renovável, 

permacultura e bio-construção, que aconteceu no dia 20 a 29 de julho de 2018, pelo Instituto Pindorama, em 

Nova Friburgo- RJ. 

Resultado:  

De diferentes tipos e tamanhos, as Ecovilas são comunidades que se formam com intuito de prover aos seus 

membros um modo de vida mais ligado aos recursos naturais, onde o respeito ao ambiente seja um pilar 

central. De acordo com uma definição possível, “as ecovilas são comunidades intencionais sustentáveis, isto 

é, são grupos de pessoas que se unem para criar um estilo de vida de baixo impacto ambiental e relações 

interpessoais mais cooperativas e solidárias. A vida numa Ecovila se baseia nos seguintes pilares: pacifismo, 

autogestão, práticas ecológicas, laços comunitários, experiências poéticas ou transcendentes e busca de 

autoconhecimento”, ROYSEN, R. Ecovilas e a construção de uma cultura alternativa (Dissertação de 

mestrado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013, 245 p. E é exatamente esse equilíbrio do ser com o 

cosmos que pretendo alcançar, trazendo uma melhor qualidade de vida para a população daquela Ecovila, e 

consequentemente para seu entorno. 
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Conclusão:  

Já que o atual quadro ambiental em nosso planeta está se agravando, são válidas as ideias que tem como 

escopo principal alterar esse quadro ambiental. Uma ecovila tem como ideal e objetivo a sustentabilidade e 

se todos nós tivéssemos este objetivo em nossas vidas talvez conseguíssemos preservar nosso planeta para 

que as futuras gerações possam usufruir do mundo da mesma forma que nós. A inserção de uma Ecovila não 

só ajuda na preservação do meio ambiente, como também recupera áreas degradas, exerce o contato com o 

próximo, e assim, passa a ser aceita por mais pessoas. 

Referências:  
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Introdução:  

PDC é a sigla para Permaculture Design Course, o Curso de Design em Permacultura que é reconhecido 

internacionalmente como formação oficial para se tornar um permacultor. Este curso foi elaborado na 

década de 70, pelos cientistas australianos Bill Mollison e seu aluno David Holmgren, criadores da 

Permacultura, que inclui todo o conteúdo básico para se começar a fazer a permacultura. Assim, depois de 

fazer um PDC a pessoa passa a ser chamada de permacultor e, segundo a proposta recebeu as ferramentas 

para suas ações como um designer em permacultura. 

Metodologia:  

Com uma metodologia distinta, dependendo do facilitador, este curso tem uma carga intensa de conteúdos, 

com muitas aulas teóricas, em uma jornada exaustiva. Mollison especifica os conteúdos mínimos em uma 

carga horária mínima de 72 horas/aula, e inclui outras práticas que totalizam 80 horas de atividades 

estipulando a obrigatoriedade de 100% de presença para que se receba o certificado. São abordados assuntos 

como introdução a permacultura (ética, princípios, conceitos, padrões, elementos, fluxos, setorização, 

zoneamentos, metodologias de design,  leitura da paisagem, leitura de mapas, construção de mapa de 

informações), produção de alimentos (soberania alimentar, pomares irrigados, viveiro de mudas, enxertia, 

hortas, jardins comestíveis, agrofloresta, espiral de ervas, galinheiro móvel, compostagem de resíduos 

orgânicos, minhocários, Bokashi), recursos hídricos (sistemas de Saneamento Ecológicos, aproveitamento 

de água de chuva, circulo de bananeiras, bacia de evapotranspiração, biodigestores), sistemas sociais 

(ecovilas e comunidades intencionais, histórico do movimento das Ecovilas, Negócios Verdes, Investimento 

Ético), energias renováveis (micro-hidroelétricas, células fotovoltaicas, painéis solares,  energia eólica, 

cozinha solar, iluminação com LEDs, aquecimento de água e ambientes), bio-construção (pau a pique, taipa 

de pilão, cob, adobe, superadobe, ferrocimento, banheiro seco, telhado verde), permacultura urbana (práticas 

ecológicas, hortas verticais, compostagem de cozinha, uso eficiente da energia). 

Resultado:  

O projeto permacultural resulta na integração harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, provendo 

alimentação, energia e habitação, entre outras necessidades, de forma sustentável. A palavra Permacultura 

ainda não existe nos dicionários brasileiros. Como campo de trabalho, a Permacultura é uma carreira 

transdisciplinar reconhecida internacionalmente em várias instituições de ensino superior, embora não seja 

reconhecida como profissão no Brasil. 

Conclusão:  

Permacultura é um planejamento e manutenção de um assentamento humano sustentável, para um 

aproveitamento das energias e dos ciclos locais. Parte da observação de um espaço e da maneira como 

podemos nos integrar a ele sem impactar o meio, promovendo tudo que é necessário para nossa 

sobrevivência. Praticar permacultura é promover a ecologia, compreender que tudo está interligado, 

percebendo os fluxos e processos do local, respeitando e nos aliando a natureza, e assim potencializar e ter 

um melhor aproveitamento dos recursos locais, seguindo os princípios éticos que regem a permacultura, 

cuidando da terra e das pessoas com uma partilha justa. 

Referências:  
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Introdução:  

Pelo elevado potencial biótico, a habilidade de dispersarem e de se adaptarem de diversos hospedeiros e por 

causar danos econômicos, as moscas-das-frutas são consideradas pragas de muitas frutiferas, em regiões de clima 

tropical ou temperado. A mosca sul-americana Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera, Tephritidae) 

é abundante nos pomares de rosaceas e citrus da região sul do Brasil, predominando sobre outras espécies de 

moscas deste mesmo gênero e sobre a mosca do mediterrâneo (Ceratitis capitata, Wiedemann, 1824) (Diptera, 

Tephritidae) ( Chiaradia, 2004). A dinâmica populacional das moscas-das-frutas sofrem interferências diretas da 

disponibilidade hospedeira e das variações dos fatores climáticos. Objetivo desta pesquisa foi conhecer a 

flutuação populacional das moscas das frutas nas áreas de produção didáticas do Departamento de Ciências 

Agrárias visando obter informações capazes de subsidiar medidas de controle destas pragas.  

Metodologia:  

O experimento foi conduzido no período de maio de 2017 a maio de 2018, nas áreas produtivas do Departamento 

de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté, localizado no município de Taubaté – SP. (23°03’00”S - 

45°35’46”W). Para a determinação da flutuação populacional de Ceratitis capitata e Anastrepha fraterculus, 

foram distribuídas cinco armadilhas (frascos caça-moscas), tipo McPhail, no interior da copa de frutíferas ( a 

cerca de 1,5 m da superfície do solo) em todo o perímetro produtivo do DCA, contendo solução atrativa do 

produto comercial Ceratrap®. As armadilhas foram distribuídas em 5 áreas (cada uma com uma espécie diferente 

de hospedeiros de moscas-das-frutas): área 1- pomar de nêspera Eriobotrya japonica, área 2- pomar de ameixa 

Prunus domestica L, área 3- pomar de maracujá Passiflora edulis Sims, área 4- região central do jardim e, área 5- 

plantas isoladas de cajamanga Spondias mombin L. O material coletado era levado ao Laboratório de 

Entomologia Agrícola do DCA, onde, inicialmente, era feita a triagem, separando-se os espécimes de Tefritídeos, 

principalmente Anastrepha spp e Ceratitis capitata. Estes eram acondicionados em frascos de vidro, devidamente 

etiquetados, contendo solução de álcool 70%, para a conservação do material, até a sua identificação. Fêmeas do 

gênero Anastrepha foram analisadas removendo-se o acúleo e a asa de cada exemplar para a correta 

identificação, por meio da chave dicotômica para as espécies de mosca-das-frutas (URAMOTO, et al., 2009). A 

flutuação populacional de cada uma das espécies foi traçadas contando-se os números de indivíduos capturados, 

mês a mês em cada uma das armadilhas instaladas.  

Resultado:  

Os resultados desse trabalho demonstram que ocorreu maior presença de C. capitata na segunda quinzena de 

Outubro permanecendo até o mês de Fevereiro oriundas das armadilhas contidas nas áreas de ameixa, Maracujá e 

nêspera (Figura 1). Por outro lado, nas coletas oriundas das armadilhas contidas nas áreas de cajamanga e do 

jardim interno (Figura 2) ocorreram maior presença de A. fraterculus. As áreas de cajamanga e jardim interno 

obtiveram resultados semelhantes, com pico de flutuação populacional em Março e Abril, posteriormente outro 

pico populacional no mês de Junho e Dezembro, respectivamente. Estes resultados foram confirmados pelo 

trabalho de Moura e Moura (2006), que registrou o início do pico populacional de C. capitata na segunda 

quinzena de outubro e queda subseqüente de janeiro a fevereiro.  

Conclusão:  

C. capitata apresentou a menor predominância, quando comparada ao gênero Anastrepha, ao longo das 54 

semanas de coletas de amostras.  

Referências:  
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Introdução:  

O transporte ferroviário é um excelente meio de movimentar cargas e grandes volumes por longas distancias 

devido a sua capacidade e baixo custo, comparado com o modal rodoviário, utilizando-se de vias exclusivas 

para a atividade. Porém, a malha ferroviária brasileira ainda é inexpressiva na matriz de transporte. Devido 

as altas taxas de financiamento e as falhas apresentadas nos contratos de concessões acordados com as 

empresas privadas, onde principalmente, não existe uma meta pré-estabelecida de ampliação do modal a ser 

cumprida pelas mesmas. O setor não recebe os investimentos suficiente para desenvolver-se e aumentar a 

sua capacidade de transporte e usuários, restringindo sua utilização a um grupo limitado de empresas que se 

propõe a participar do processo de concessão.  

Metodologia:  

O método adotado para elaboração da pesquisa foi um estudo de caso, fundamentado em pesquisa 

bibliográfica em livros e artigos de autores consagrados no setor, onde foi possível comparar informações 

oriundas dessa pesquisa com os dados obtidos através de entrevista realizada em uma empresa na cidade de 

Taubaté, onde o modal ferroviário foi adotado em virtude da distância da fonte de matéria-prima e de haver 

disponível esse meio de transporte. Foi realizado também, uma análise das cláusulas dos contratos de 

concessões outorgados e dos incentivos realizados desde o início das privatizações do sistema ferroviário 

que teve início a partir de 1992 com duração, determinada no mesmo, de 30 anos. 

Resultado:  

Identificou-se os principais limitadores do sistema ferroviário brasileiro que impedem os investimentos 

privados, o desenvolvimento do transporte e seu acesso para qualquer usuário, independentemente do setor 

atuante. Notou-se também como o modal afeta economicamente o desenvolvimento de algumas empresas, 

influência na decisão de novos investimentos e/ou deslocamento da estrutura fabril para outra região devido 

a vantagens logísticas.  

Conclusão:  

Através desse estudo, desenvolvido com a finalidade de destacar as restrições regulatórias do sistema 

ferroviário brasileiro que barram maiores investimentos no setor e a inserção de novos investidores e 

usuários, observou-se que, dentre outros, a inviabilidade logística do transporte ferroviário no Brasil limita 

sua ampliação e utilização do mesmo pelas empresas, assim como, as normas que regem os contratos 

desencorajam investidores a aplicarem capital no setor devido à instabilidade dos acordos de concessão. 
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Introdução:  

Esta pesquisa buscou desvelar como o descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família - 

PBF afeta o cotidiano das famílias beneficiárias mostrando como se dão as relações familiares e sociais 

posterior à advertência, bloqueio, suspensão, ou cancelamento do benefício. Os desabafos das famílias 

beneficiárias em dizer que dependia do programa, não para viver, mas sim, sobreviver, fez com que o tema 

surgisse. A relevância esteve em proporcionar um instrumental para leitura, reflexões e possíveis 

intervenções junto a estas demandas e despertar para novas pesquisas sobre o tema, trazendo novas teorias 

que possam contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária. Em uma perspectiva macro a 

proposta é contribuir para uma revisão do Programa Bolsa Família e respectiva política de assistência social 

e com os Centros de Referências de Assistência Sociais – CRAS, aprimorar o trabalho social e assim 

impactar positivamente na vida das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Metodologia:  

Este estudo se deu pelo uso da abordagem qualitativa utilizando o instrumental da entrevista semi-

estruturada, que prioriza conhecer os entrevistados com seus valores e significados. A população alvo 

envolvida neste estudo foram cinco titulares de famílias beneficiárias do PBF, pertencentes ao território de 

abrangência do CRAS Santa Tereza, do município de Taubaté, que se encontram em descumprimento de 

condicionalidades na área da saúde ou da educação. Utilizou-se como critérios para a realização desta 

pesquisa a aceitação dos entrevistados na participação deste estudo, ser beneficiário do PBF, estar em 

descumprimento das condicionalidades seja por advertência, bloqueio, suspensão ou cancelamento do 

benefício, residir no território de abrangência do CRAS - Santa Tereza e por fim ser titular do PBF. A 

análise dos dados coletados foi norteada pelos seguintes objetivos: conhecer o que pensa a família 

beneficiária do PBF quanto ao programa e suas condicionalidades; identificar as relações afetadas no 

cotidiano da família beneficiária pela advertência, suspensão, bloqueio e ou cancelamento do Programa 

Bolsa Família e identificar como a família enfrenta as dificuldades no âmbito familiar e social posterior ao 

descumprimento das condicionalidades do PBF. As categorias analíticas PBF, Família e Relações Sociais 

foram as bases para as reflexões referente ao Programa de Transferência de Renda continuada Bolsa 

Família.  

Resultado:  

No contexto do PBF os resultados demonstraram que as famílias não conhecem ou entendem sobre o 

programa e suas condicinalidades. Foi necessário que o pesquisador esclarecesse sobre o que é o PBF e suas 

condicionalidades para que pudesse seguir com a entrevista. Quatro das cinco famílias acreditam que o 

programa consegue e pode superar a situação de pobreza das famílias. No contexto familiar observou-se que 

os conflitos se fazem presente pelas vontades e necessidades de consumo de seus membros que não 

conseguem ser sanadas pela falta do benefício. Quanto às relações sociais, obteve-se como resultado a 

existência de conflitos entre vizinhos revelando a falta de solidariedade e vínculos na convivência entre os 

moradores do bairro. 

Conclusão:  

Conclui-se parcialmente que um dos maiores fatores para o não cumprimento das condicionalidades está no 

próprio Estado que não cumpre o seu papel de provedor e mantenedor de políticas eficazes culpabilizando e 

transferindo a sua responsabilidade na forma de condicionalidades às famílias beneficiárias do PBF.  
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2018.  
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Introdução:  

A administração teve diferentes abordagens, teorias e autores que se dedicaram ao estudo da administração 

e, nesse trabalho especificamente, será focada a Teoria desenvolvida por Henry Ford. Henry Ford foi um 

pioneiro no desenvolvimento do automóvel, sua ideia de uso em massa criou uma das mais importantes 

revoluções industriais da história da humanidade e, suas teorias trouxeram uma grande contribuição para a 

Administração das empresas. Algumas dessas contribuições são: Redução do tempo de produção através do 

uso eficiente de máquinas e matérias-primas e da distribuição acelerada de seus produtos; Aumento da 

produção devido à especialização do trabalho e ao uso da linha de produção; Salário mínimo por dia e hora e 

dia útil máximo de 8 horas; Desenvolvimento vertical (da matéria-prima ao produto acabado) e horizontal 

(da fabricação à distribuição); Linhas de crédito próprias para financiamento de veículos e, Fornecimento de 

ações da Ford Motor Co. aos seus funcionários.  

Metodologia:  

A metodologia adotada para o cumprimento da pesquisa será um levantamento bibliográfico que se 

constituiu no estudo de bases teóricas para facilitar o entendimento sobre o tema estudado como 

monografias, artigos, livros, manuais, revistas técnicas, e meios eletrônicos, entre outras fontes que 

forneceram embasamento para o trabalho. A pesquisa foi realizada em bases na língua portuguesa, limitando 

o período da pesquisa em 10 anos. 

Resultado:  

O maior legado de Ford foi a mecanização da produção e a padronização de processos e produtos. Também 

implantou políticas administrativas avançadas para a época, como a aplicação de metas e pagando salários 

maiores do que dos concorrentes sem perder a lucratividade. Segundo CARDOSO (2008), a Ford Motor 

Company define automação como a arte de aplicar dispositivos mecânicos para manipular peças de trabalho 

dentro e fora do equipamento, e entre duas operações, para eliminar o desperdício e, executar tarefas 

sincronizadas com a equipe de produção, de tal forma que, a cadeia de produção seja controlada total ou 

parcialmente por meio de controles e comandos automáticos e digitalizados. 

Conclusão:  

A visão inovadora de Henry Ford, tanto tecnologicamente quanto administrativamente, lhe valeu a 

consolidação e o sucesso de sua empresa. Sua maneira de administrar e tomar as rédeas deixou um legado 

que definitivamente mudou o modelo produtivo. (CARDOSO, 2008). Henry Ford não acreditava em 

obstáculos, pelo contrário, ele derrotou as adversidades e causou um impacto industrial em todo o mundo.  

Referências:  

AMARU, Antonio Cesar. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas. 2015 BERNARDES, R.O.; 

AMBONI, N. Teoria Geral da Administração. 2 ed. São Paulo: Campus/ Elsevier. 2011. CAPELLI, A. 

Automação Industrial. 3 ed. São Paulo: Érica. 2013. CARDOSO, R.F. Ford: Uma história de sucesso e 

decadência. 1 ed. Porto Alegre: ACCD. 2008 CARNEIRO, M. Administração das Organizações: Teorias e 

Lições Práticas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 152 p. FORD, Henry. O Princípio da Prosperidade – Minha 

Vida e Minha Obra Hoje e Amanhã. 3. ed. São Paulo, LFB, 1967.  
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Introdução:  

Através da compreensão e do desenvolvimento teórico dos temas de turismo no meio rural, meio ambiente, 

políticas de conservação da natureza e do município de Santo Antônio do Pinhal, buscou-se elaborar 

parâmetros a serem aplicados em uma área de grande interesse turístico no município de forma a determinar 

um perímetro onde o manejo será controlado através da criação de uma Unidade de Conservação.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório de pesquisa foi através de dados científicos acerca 

dos temas de meio ambiente, legislação ambiental, turismo em meio rural e parques nacionais, identificados 

em pesquisas acadêmicas, relatórios oficiais, etc. Tais dados foram somados às informações coletadas sobre 

o município através do IBGE, SEADE, Plano Municipal de Turismo de Santo Antônio do Pinhal de 2018 e 

de pesquisas acadêmicas. 

Resultado:  

O produto desta pesquisa busca ser capaz de orientar a criação de uma unidade de conservação em Santo 

Antônio do Pinhal dentro da área delimitada, além de implantar as estruturas ofertadas pela unidade de 

conservação 

Conclusão:  

Os benefícios provenientes da criação de uma Unidade de Conservação em Santo Antônio do Pinhal envolve 

a preservação do bioma local bem como a preservação da cultura local e das tradições rurais. O Parque 

Natural do Pico Agudo será provedor de educação ambiental e atividades de alta qualidade para a população 

local assim como dos turistas que visitam a cidade. A ideia de conservação do meio ambiente, por si só já é 

capaz de criar valor substancial ao município sendo capaz de atrair visitantes de toda a região.  

Referências:  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) Fundação SEADE Ministério do Meio Ambiente (MMA) Instituto Florestal (IF) 

Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF) IBGE – Panorama geral Santo Antônio do Pinhal 
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Introdução:  

A codificação de informações em um formato facilmente interpretado por scanners e câmeras tem se 

mostrado uma excelente ferramenta para a área de rastreabilidade. Hoje a melhor forma de se compactar 

informações em forma de códigos legíveis por aparelhos eletrônicos é através dos códigos de barras 

bidimensionais (ou matriciais), como o QR Code, que tem como objetivo imprimir uma grande quantidade 

de informações em uma área exponencialmente menor que a ocupada por um texto. Entretanto, a geometria 

de código que mais se popularizou foi o quadrado, que, dependendo das limitações da superfície em que será 

impresso, pode acarretar em uma grande perda de área útil de informação, visto que seus vértices podem ser 

limitantes dentro de alguns perfis (para isto imagina-se o quadrado inscrito em um círculo ou em um 

polígono regular).  

Metodologia:  

Esta é uma pesquisa descritiva que pretende demonstrar de forma quantitativa a perda de área útil de 

informação que se tem ao utilizar um modelo de código de barras bidimensional quadrado, apontando uma 

alternativa em que se tenha maior proveito desta área, comprovando o ganho de informação em 

determinados cenários. Tendo isto em mente, o autor idealizou um novo modelo de código matricial com o 

perfil circular, comprovando matematicamente o ganho de área disponível para os dados codificados deste 

com relação aos modelos tradicionais quadrados. Para isto, foram dispostos os módulos em um círculo, a 

partir de seu centro, em formato de uma espiral aritmética no sentido anti-horário. Estes pontos podem todos 

ser localizados dentro da área do código com o uso de coordenadas polares. Foi comparado então a 

proporção da área impressa com a quantidade de informação contida em cada um dos casos.  

Resultado:  

Foi comprovado um ganho de área útil em quase todos os cenários analisados, sendo que o ganho aumenta 

proporcionalmente à quantidade de vértices do perfil da superfície (quando utilizados polígonos regulares). 

Admitindo então que esta nova tecnologia tem o potencial de se desenvolver tanto quanto o QR Code, 

poderemos aproveitar melhor a densidade de informação contida nos códigos bidimensionais.  

Conclusão:  

Existe ainda potencial para a evolução da tecnologia utilizada para a codificação de informações através de 

códigos matriciais, e para isto deve ser levado em conta o perfil do código e a disposição de seus módulos. 

Referências:  

DENSO-WAVE. What is a QR Code?. <http://www.qrcode.com/en/about/> Teixeira, R. C. Dos códigos de 

barras aos códigos bidimensionais de resposta rápida. Atlântico Expresso, 2015. 

<http://sites.uac.pt/rteixeira/files/2015/03/Atlântico_Expresso_RT6A.pdf>. Soon, T. J. QR Code. Synthesis 

jornal, 2008. <https://foxdesignsstudio.com/uploads/pdf/Three_QR_Code.pdf>. Karasinski, L. O que 

significa cada quadrado de um QR Code?. Tecmundo, 2013. <https://www.tecmundo.com.br/qr-

code/37372-o-que-significa-cada-quadrado-de-um-qr-code-.htm>. Prass, R. Entenda o que são ‘QR Codes’, 

códigos lidos pelos celulares. G1, 2011. <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/05/entenda-o-que-

sao-os-qr-codes-codigos-lidos-pelos-celulares.html>. Thonky. QR Code tutorial. Thonky wesite, 2015. 

<https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/introduction>. BZ TECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. Saiba 

como funcionam os códigos 2D ou QR Code. Bz Tech website, 2016. 

<https://www.bztech.com.br/blog/saiba-como-funcionam-os-codigos-2d-ou-qr-code>.  
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Introdução:  

A rápida deterioração da economia brasileira surgida em 2014, provocou uma espécie de ‘tempestade perfeita’ 

para a indústria brasileira, em especial para o automotivo, que com a forte queda na confiança das famílias, 

impactou diretamente o desejo do brasileiro em adquirir bens duráveis. A inflação também subiu mais do que o 

esperado, obrigando o Banco Central a conduzir uma política monetária mais rigorosa, promovendo sucessivos 

aumentos na taxa de juros. Essa combinação provocou a queda da renda, aumento do desemprego e tornou o 

financiamento para a compra de veículos escasso e caro. O que se encontra no Brasil, é que as empresas estão 

com a dificuldade em obter dinheiro, pois por dependerem de financiamento externo passam a encontrar menos 

linhas de créditos disponíveis, por consequência, ficam comprometidos os projetos de crescimento dessas 

empresas, que gerariam empregos e renda ao país. 

Metodologia:  

O presente tem como objetivo estudar os efeitos da crise econômica sobre a indústria automobilística no Brasil, 

bem como os resultados da mesma sobre a economia e para isso realizou pesquisa bibliográfica exploratória 

sobre a situação econômica que com a crise econômica combinada com a crise política tem impactado a indústria 

automobilística que repercute grandiosamente sobre a economia brasileira. Assim, tem-se nesse cenário um 

aumento dos custos para a indústria, com a correção de preços administrados, como o da energia e o setor 

automotivo também lida com a volta total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o que encareceu o 

preço dos veículos, puxando para baixo, a produção e as vendas de automóveis. 

Resultado:  

A crise econômica/política, atingiu a indústria automobilística e assolou o país, que vinha de um enorme 

crescimento nesse setor graças a altos picos de vendas e com grandes incentivos do governo como a redução do 

IPI e com o Inovar Auto que foi uma série de regras para incentivar a indústria automobilística. Mesmo com a 

crise afetando o setor automobilístico os preços de carros novos subiu em torno de 10% e podendo variar até 

17% nos carros populares. O resultado foi o aumento da taxa de desemprego impactando diretamente nos 

fornecedores, pois para cada emprego em uma montadora, há outros 12 gerados na cadeia automotiva, assim, ao 

considerar que a cadeia produtiva também abrange segmentos como indústria de autopeças, siderurgia, química, 

plástica e borracha, tem-se uma crise sobre a indústria automobilística que reflete diretamente sobre a economia 

o país. 

Conclusão:  

A crise na indústria automobilística tem causado ou um grande impacto na economia brasileira, pois este setor 

corresponde por 10% da indústria nacional, ou seja, 2,2% do PIB nacional, e como a base fundamental está 

justamente na indústria, onde a queda é expressiva com queda de 6,9% nos primeiros oito meses do ano. No 

acumulado dos últimos doze meses, o recuo é de 5,7%, o pior resultado desde dezembro de 2009 (–7,1%). Essa 

queda industrial no setor automobilístico, aponta que devem ser produzidos este ano de 2017, 2,585 milhões de 

veículos. 

Referências:  
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Introdução:  

Na atualidade, as exportações realizadas pelas das microempresas e também das pequenas empresas 

movimentaram cerca de US$ 5,8 bilhões em mercadorias nos últimos cinco anos, promovendo com o saldo 

positivo o crescimento e o fortalecimento da balança comercial brasileira. E o ano de 2016, as 

microempresas e as pequenas empresas pela terceira vez consecutiva, s fomentaram a evolução das 

exportações, demonstrando que os pequenos empresários brasileiros constituem quase a metade dos 

exportadores brasileiros. Percebe-se que as microempresas e as pequenas empresas têm se desenvolvido e 

posicionado de forma positiva quanto às exportações, mesmo frente às diversas dificuldades, ausência de 

crédito e juros altos. Essas empresas contribuem de modo amplo expressivamente para o incremento 

comercial e oportunidades de emprego no país; esta vem buscando grande destaque e demonstrando bastante 

interesse e competitividade no mercado de trabalho. 

Metodologia:  

Este artigo teve apoio da pesquisa bibliográfica referente ao desempenho exportador das microempresas e as 

pequenas empresas do Brasil, com dados que demonstram seu desempenho no comércio mundial. Com base, 

na pesquisa exploratória os dados mostram o número de microempresas e as pequenas empresas 

exportadoras, os valores exportados e o valor médio exportado por tamanho da firma. De acordo com as 

estatísticas, essas empresas foram as únicas que registraram aumento de suas exportações, o que aconteceu 

pelo terceiro ano seguido. Em 2016, as exportações das micro e pequenas empresas somaram US$ 2,2 

bilhões, um crescimento de 10,6% (ou US$ 218 milhões) em comparação a 2015. Desde 2013, o montante 

de embarques de produtos de micro e pequenas empresas vêm crescendo, passando de US$ 1,7 bilhões 

(2013) para US$ 1,9 bilhões em 2014 e US$ 2 bilhões em 2015. O crescimento de 10,6% nas vendas 

externas das microempresas e das pequenas empresas no ano de 2016 deve-se a um conjunto de fatores, 

entre eles o sucesso do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), um programa de incentivo criado 

pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Atualmente, cerca de seis mil empresas estão 

cadastradas no PNCE, permitiram que as microempresas e as pequenas empresas ingressarem no comércio 

exterior. 

Resultado:  

Apesar da crise financeira vivida na economia brasileira, desde 2014, o número de microempresas e de 

pequenas empresas, os pequenos negócios exportadores registraram um crescimento de 12% em 2016, frente 

ao ano de 2015. Em 2011, essas empresas representavam 32,8% do total de empresas exportadoras. A 

participação subiu para 38%, em 2016, quando mais de oito mil empresas venderam para o exterior, 

alcançando o recorde da série histórica. A tendência é que este número continue crescendo, pois na 

atualidade, as microempresas e as pequenas empresas têm maior facilidade para acessar compradores 

internacionais. O número de microempresas e as pequenas empresas exportadoras em 2012 foram de 10.835, 

sendo 4.725 microempresas e 6.110 empresas de pequeno porte. Elas foram responsáveis por exportações de 

US$ 2,1 bilhões, sendo US$ 167,6 milhões referentes às microempresas e US$ 1,93 milhão referente às 

pequenas empresas. Isso vem demonstrar a importância desse segmento para a economia. 

Conclusão:  

As microempresas e as pequenas empresas em 2001 representavam 23,2% do PIB brasileiro. Já em 2011, 

este percentual passou para 27%. Em valores absolutos é um aumento de R$ 144 bilhões em 2001 para R$ 

599 bilhões em 2011. Isso demonstra a importância dessas empresas para o desenvolvimento econômico do 

país. Além do mais, em 2014, os pequenos negócios representaram 59,4% das empresas exportadoras no 

Brasil, sendo responsáveis pelo valor total de exportações de US$ 2 bilhões e valor médio por firma de US$ 

179,4. Deste percentual, 25,4% são referentes às microempresas e 34% as empresas de pequeno porte. 
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Introdução:  

Em análise de informações do IBGE foi revelado que mais da metade da população brasileira encontra-se 

acima do peso, com IMC igual ou maior do que 25 (sobrepeso ou obesidade). Ao estudar a população 

referida, percebemos que fatores como sexo, idade e hereditariedade influenciam nos dados. Entre vários 

tratamentos disponíveis para a obesidade estão: reeducação alimentar, prática de exercícios físicos, e 

medicamentos. Nessa pesquisa serão analisados os dois primeiros em conjunto com a tecnologia dos 

smartphones. Realizando um levantamento dos aplicativos disponíveis nas plataformas da Apple, a 

AppStore, é notória a quantidade de ferramentas que estão na categoria saúde. Entre muitas promessas que 

os aplicativos dizem realizar, duas são destacadas: guia prático de exercícios físicos e de alimentação com 

foco em emagrecimento. Este estudo pretende analisar os riscos que os usuários enfrentam ao seguir essas 

propostas dos aplicativos sem ter a orientação presencial de um profissional da saúde.  

Metodologia:  

Em análise exploratória na base de dados da Apple, App Store, sobre aplicativos para smartphones voltados 

à área de saúde em alimentação, atividade física e emagrecimento. Com objetivo de reconhecer riscos de tais 

aplicativos na saúde do usuário, quando utilizados sem o respaldo de um profissional. O embasamento 

bibliográfico utilizado, que foi retirado de artigos científicos nas bases Scielo, Google Acadêmico, Colégio 

Americano de Medicina esportiva, e notícias publicadas em revistas e jornais eletrônicos, ressalta a 

gravidade da banalização na utilização inadequada dos aplicativos. O estudo foi realizado através do 

download dos 20 aplicativos no smartphone, os quais foram selecionados por meio do critério de nota dos 

mesmos na plataforma da Apple. Com os aplicativos baixados, fizemos o levantamento como usuários dos 

serviços prestados, testando e criando situações de peso e altura para observar as variações de métodos do 

sistema. Após testarmos todos os aplicativos, estudamos as opiniões dos usuários pelos comentários, que 

também foram observados na App Store, para comparar as promessas do aplicativo com o que os usuários 

realmente conseguiram alcançar. 

Resultado:  

No estudo pudemos observar que nos exercícios físicos realizados sem a personalização ou supervisão de 

um personal trainer, podem ocorrer lesões ao fazer movimentos errados, e parada de emagrecimento, pois os 

aplicativos não possuem programa de progressão de carga ou não possuem uma progressão correta, uma vez 

que há variedade de força física, flexibilidade, e sedentarismo. Os exercícios devem incluir princípios de 

tempo, frequência, intensidade e tipo, que são particulares de cada indivíduo e não podem ser determinados 

sem um profissional. Já na alimentação, a contagem de calorias que os aplicativos oferecem não garante o 

emagrecimento e perda de tecido adiposo. Há riscos de desnutrição, falta de vitaminas e desidratação, se as 

privações ocorrerem a médio ou a longo prazo. Para um emagrecimento efetivo e saudável é necessária um 

equilíbrio de nutrientes e vitaminas, voltados à necessidade específica e pontual de cada indivíduo que o 

aplicativo não faz. 

Conclusão:  

Na realidade da classe média brasileira atualmente faz-se indispensável o acesso em aplicativos móveis para 

auxiliar atividades físicas e alimentação, o que torna a oferta de programas disponíveis para usuários da 

plataforma da AppStore cada vez mais extensa e com propostas relativamente semelhantes: satisfazer a 

necessidade do cliente em obter orientação relacionado ao estilo de vida, da forma mais econômica possível. 

Entretanto, analisando a proposta e o teste dos aplicativos mais baixados com esse intuito é possível 

perceber a grande lacuna existente nos programas, quando se trata do cuidado a saúde individualizado por 

um profissional da área.  
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Introdução:  

Os materiais nanométricos têm sido foco de estudos na atualidade, devido à sua ampla gama de aplicações. A 

busca pela melhoria desses materiais, bem como a possibilidade de delimitar suas propriedades a partir da 

síntese, é um dos principais focos dos trabalhos desenvolvidos. O dióxido de titânio (TiO2) destaca-se dentre os 

materiais em escala nanométrica [1]. Tal destaque deve-se às suas características, como: biocompatibilidade, alta 

estabilidade química, além de possuir band gap semicondutor. Por conta destas características, o TiO2 está 

presente tanto na composição de produtos cosméticos, agentes antimicrobianos ou fotopolimerizadores, quanto 

na constituição de células solares [2]. O desempenho do material está intimamente relacionado às suas dimensões 

(estrutura cristalina, forma e tamanho das partículas). Conhecendo o potencial de aplicações do TiO2, é 

importante estudá-lo objetivando determinar suas melhores rotas de síntese. Desta maneira, é possível otimizar o 

desempenho do material de acordo com sua aplicação específica. 

Metodologia:  

As nanopartículas foram sintetizadas a partir do método hidrotermal. Inicialmente, 0,18 g de dodecil sulfato de 

sódio foram dissolvidos em 10 ml de água deionizada em agitação magnética constante de 600 rpm por 15 min. 

A quantia de 40 ml de álcool etílico anidro e 2,5 ml de ácido acético foram adicionados à mistura, que foi 

mantida sob agitação por mais 20 min, para completa homogeneização. O volume de 5 ml de isopropóxido de 

titânio foi adicionado à mistura, que continuou sob agitação por mais 20 min. Após a homogeneização final, a 

mistura foi transferida para uma autoclave de aço inoxidável, revestido com Teflon. As amostras foram 

submetidas durante a síntese sob a temperatura de 160°C ou 210°C, e pelo tempo de 8 ou 24 horas, para que a 

síntese ocorresse. O precipitado formado foi lavado com água deionizada, utilizando-se uma centrífuga operante 

a 4000 RCF por 15 min em cada lavagem. O processo de lavagem foi repetido até que o volume de água utilizada 

para a lavagem das amostras fosse de aproximadamente 3 L. As nanopartículas, após lavadas, foram levadas à 

estufa a 80 °C durante 24 h até que secasse completamente. O material foi macerado e sua granulometria foi 

posteriormente ajustada entre 200 e 400 mesh. Foram obtidas 4 amostras de nanopartículas de TiO2. Cada 

amostra teve seu parâmetro específico de síntese, sendo para amostra TD-I: tempo de 24 horas e temperatura de 

210°C; TD-II: 24 horas e 160°C; TD-III: 8 horas e 210°C; e TD-IV: 8 horas e 160°C. As nanopartículas foram 

caracterizadas utilizando-se as técnicas de difração de raios X (DRX) e espectroscopia Raman. 

Resultado:  

A Figura 1 apresenta os difratogramas obtidos pela análise de DRX. Através dos picos formados é possível 

observar a predominância da fase anatase em todas as amostras. Ainda utilizando os dados desta análise, 

aplicando na equação de Scherrer, foi possível calcular o tamanho médio dos cristalitos. As amostras 

apresentaram os tamanhos de: 21,7 nm (TD-I); 15,8 nm (TD-II); 18,7 nm (TD-III); 14,5 nm (TD-IV). A Figura 2 

apresenta os espectros obtidos. Foram identificados os modos ativos Eg, B1g e A1g pertencentes à anatase. 

Segundo a literatura [3], há uma relação entre a largura a meia altura (FWMH) dos picos obtidos e o tamanho da 

partícula. Quanto maior FWMH, menor o tamanho da partícula. Observou-se o aumento do FWHM na 

sequência: TD-I < TD-III < TD-II ? TD-IV. Assim, é possível determinar que a amostra TD IV possui menor 

tamanho de partículas corroborando com os dados obtidos pela análise de DRX.  

Conclusão:  

Foram sintetizadas nanopartículas de TiO2 pelo método hidrotérmico com diferentes parâmetros. Todas as 

amostras apresentaram a fase estável anatase. As nanopartículas obtidas com os parâmetros da amostra TD-IV (8 

horas e 160°C) apresentaram menor tamanho médio dos cristalitos (14,5 nm). Trata-se de um resultado coerente, 

já que maiores tempos e temperaturas permitem o crescimento das partículas. Menores tempos e temperaturas 

limitam o crescimento, mas podem não completar a formação da fase esperada, o que não aconteceu. Portanto, a 

amostra TD-IV apresentou as melhores características de acordo com o objetivo de se obter as menores 

nanopartículas de TiO2 com fase anatase. 
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Introdução:  

Esta pesquisa objetiva compreender a influência de gênero do papel materno do cuidado com os filhos. A 

relevância deste estudo está na necessidade de intervenção em demandas permeadas pela lógica de naturalização 

do cuidado com os filhos como função exclusiva da mulher, proporcionando argumentos científicos na luta por 

uma sociedade que amplie o espaço de participação masculina neste cuidado. Esta investigação preocupa-se em 

provocar reflexões sobre a divisão de tarefas no cuidado dos filhos e a condição de homens e mulheres que 

vivem sob influência da questão de gênero capaz de determinar os papéis de cada um. A relevância está também 

em subsidiar novas possibilidades de interrupção da figura feminina como exclusiva do cuidado, nutrindo 

esperanças de uma sociedade que luta e dá condições para promoção feminina. A contribuição está em ampliar a 

participação do homem no cuidado com os filhos, potencializando o conceito da paternagem. 

Metodologia:  

A pesquisa se desenvolveu na abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento a 

entrevista semiestruturada. O público alvo foi composto por três casais constituídos de homem e mulher, que 

moram juntos na mesma casa e não sejam envolvidos com substâncias ilícitas. Foram casais de diferentes 

gerações, residentes no município de Taubaté e Guaratinguetá com mais de um filho, com idades entre um mês e 

dez anos. Dentre os três casais, dois casais estavam inseridos no mercado de trabalho e o terceiro, apenas um dos 

cônjuges estava inserido no mercado de trabalho. A análise dos dados foi realizada com base nos seguintes 

objetivos específicos: identificar se o papel materno do cuidado com os filhos é percebido pelos pais como 

exclusivo da mulher; conhecer como se dá a participação do pai diante da maternagem e conhecer como o espaço 

público reproduz o papel materno do cuidado com os filhos exclusivo pela mulher. Estes dados foram tratados 

com base nas categorias designadas pelo pesquisador: família, gênero e maternidade. 

Resultado:  

Observou-se que embora algumas famílias tenham dificuldades para aceitar que há a reprodução dos papéis 

exercidos pelo homem e mulher no cuidado com os filhos, houve depoimentos subjetivos que se referiam sempre 

à mulher como figura exclusiva do cuidado. Notou-se que a diferença de geração é um fator determinante para 

análise dos resultados, pois os casais mais jovens tende a aceitar mais a participação do homem, ou seja, o 

exercício da paternagem é mais evidente, embora o homem ainda exerça somente cuidados secundários. Vale 

destacar, que os entrevistados até o presente momento, enxergam evolução na sociedade, pois acreditam que hoje 

em dia os papéis de pai e mãe diante dos cuidados com os filhos vem assumindo outros valores, o homem para 

além de “provedor” e a mulher, para além de “responsável do lar”. 

Conclusão:  

A reflexão da figura paterna e materna está diretamente ligada a discussão socio-histórica do Serviço Social, esta 

determinação social é fruto de uma sociedade com princípios machistas, conservadores e coronelistas que 

responsabiliza a figura feminina pelo cuidado. Quando, minimamente o homem ou a mulher ousa a sair deste 

padrão, causa estranhamento. Os interesses do Estado, em favor de uma sociedade capitalista e celetista é 

minimizar discussões que leve a uma consciência crítica em relação aos gêneros (mas. fem.) minimizando o 

potencial de a luta pela emancipação e construção de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como foco discutir a problemática da evasão escolar no âmbito do Curso Libertas. Ressalta-se 

que esse Curso está vinculado a Extensão Universitária da Universidade de Taubaté no eixo do Programa de 

Educação. O Curso Libertas foi criado no ano de 2013 com o objetivo de contribuir para o enfrentamento das 

desigualdades de acesso ao conhecimento universitário. A Universidade enquanto instituição central na produção 

e difusão de saberes tem um papel importante a cumprir em relação à democratização do ensino superior. Nestes 

termos, o Curso Libertas atende gratuitamente estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, oferecendo ensino gratuito preparatório para o vestibular e Enem. Atualmente, atende uma média 150 

alunos entre 16 a 21 anos oriundos do ensino publico do município de Taubaté e região. 

Metodologia:  

Com objetivo de conhecer o fenômeno da evasão no Curso Libertas, utilizamos a pesquisa bibliográfica para 

ampliar nosso conhecimento sobre esse processo, combinado com a realização de entrevistas sociais junto aos 

alunos inseridos no Curso. O método utilizado para a coleta de dados foi à pesquisa empírica e o estudo 

socioeconômico. Utilizando-se dos instrumentos de trabalho do Serviço Social, as estagiárias em conjunto com a 

supervisora de campo, trabalharam no intuito de conhecer o perfil dos alunos e diagnosticar as causas deste 

fenômeno no Curso Libertas. Destaca-se que a evasão escolar é o abandono dos estudos por parte do aluno, que 

apesar de estar matriculado na escola, deixa de frequentar a sala de aula. De modo geral a evasão escolar está 

condicionada à realidade social dos alunos, sendo motivada pela necessidade que eles têm de entrar no mercado 

de trabalho para ajudar na renda familiar. Modificar esse quadro não é tarefa fácil. Variáveis como situação 

social e a dinâmica familiar estão envolvidas, entre outros elementos que vão além dos muros da escola. 

Resultado:  

A pesquisa empírica mediada pelo estudo socioeconômico realizado junto aos alunos do Curso Libertas 

contribuiu para avaliarmos as múltiplas razões da evasão escolar. A relevância deste estudo para o Serviço Social 

consiste em ampliar o conhecimento das graduandas que fazem estágio nesse lócus acerca da problemática da 

evasão escolar. No que toca ao o meio acadêmico o estudo amplia as possibilidades de trabalhos 

interdisciplinares ao passo que para a sociedade orienta e sensibiliza sobre os diversos motivos que levam a 

interrupção do processo educacional dos alunos. Constatou-se que a evasão dentro do Curso Libertas abrange 

algumas causas particulares, como a dificuldade dos alunos para subsidiar seu transporte e sua alimentação, 

porém a mais frequente é o abandono por necessidade do emprego tornando-se prioridade na sua vida, levando-a 

a deixar seus estudos em segundo plano.  

Conclusão:  

Resultados parciais deste estudo mostram que a maior causa da evasão no Curso Libertas é a necessidade de 

trabalho apresentada pelos alunos. Essa situação leva-os a desistirem do Curso, pois não conseguem associar 

emprego e estudos. Com a atual conjuntura brasileira e os fatores que a permeiam, como a crise econômica e 

política e nível alarmante de desemprego, torna-se inevitável o surgimento de questões como a evasão no meio 

escolar. Essa situação gera uma transformação nas prioridades dos alunos, colocando em cheque seu processo 

educacional. 
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Introdução:  

Costalimaita ferruginea (Coleoptera: Chrysomelidae) é considerada uma das cinco pragas-chave da 

goiabeira no Estado de São Paulo. O inseto adulto é um besouro com tamanho aproximado de 5 mm, de 

coloração pardo-amarelada e brilhante (SAMPAIO, 2011). Seu ataque torna a folha rendilhada após 

promover inúmeras perfurações durante sua alimentação, iniciando os danos também nas folhas mais novas 

causando sensível redução na capacidade fotossintética da planta e diminuição da produção de frutos (SÁ, 

2012). Pode atacar também os frutos novos, depreciando-os comercialmente. O objetivo deste trabalho foi 

verificar os danos causados pelo besourinho amarelo C. ferruginea em folhas de dois cultivares de goiabeira 

(Psidium guajava L.), em Taubaté-SP 

Metodologia:  

O experimento foi desenvolvido no pomar didático do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade 

de Taubaté-SP, em goiabeiras de 5 anos de idade, conduzidas em forma de taça e espaçadas de 5 metros 

entrelinhas e 4 metros entre plantas. Foram coletadas 10 folhas de cada planta, do quinto par de folhas dos 

ramos produtivos, de forma aleatória. Foram utilizadas 10 plantas de cada cultivar, totalizando 200 folhas. 

Essas folhas foram levadas para o Laboratório de Entomologia Agrícola para análise foliar, onde se utilizou 

o aplicativo Bioleaf para analisar a porcentagem de desfolha. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualisado, com dois tratamentos, cultivares ‘Pedro Sato’ e ‘Tailandesa’ e dez repetições. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Resultado:  

Os resultados mostraram que não houve diferença significativa entre os tratamentos, ao nível de 5% de 

probabilidade, apesar do cultivar ‘Pedro Sato’ ter apresentado maior nível de desfolha.  

Conclusão:  

De acordo com os resultados obtidos neste experimento, o besourinho amarelo C. ferruginea não apresentou 

preferência por nenhum dos cultivares estudados. 
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Introdução:  

Diante das grandes e rápidas mudanças que vem acontecendo no mundo, as empresas buscam maneiras de 

diferenciar-se da concorrência com a finalidade de se tornarem líderes de mercado neste cenário de alta 

competitividade. A proposta deste estudo é apresentar por meio da metodologia Seis Sigma a necessidade 

atual do mercado de gerir melhor o controle de estoque em microempresas, visando a padronização e melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis. Essa metodologia concentra-se na melhoria de processos por meio 

de análises estatísticas, visando gerar ganhos para a empresa pela redução de custos ou aumento da 

produtividade de processos. 

Metodologia:  

Foi realizada a pesquisa baseada em estudo de caso da otimização do layout do estoque de uma 

microempresa de representação de equipamentos de solda e corte, utilizando a metodologia Seis Sigma e sua 

principal ferramenta, o DMAIC. As informações coletadas foram obtidas por meio de reuniões e análises de 

arquivos utilizados para o controle de estoque no cenário atual da empresa. Para a coleta dos dados obtidos 

foi criado um padrão de avaliação de cada produto utilizado neste estudo de caso, sendo definido como 

critério de medição e avaliação o tempo de ciclo total para a realização das operações logísticas, desde a 

negociação do pedido até a entrega do produto ao cliente. 

Resultado:  

Foi constatado por esta metodologia que caso eliminássemos os principais fatores da gestão inadequada do 

estoque teríamos uma potencial melhoria de 52% no gerenciamento deste. Após a implementação dos planos 

de ação aplicados utilizando o Seis Sigma e de um consequente reajuste do layout do estoque, obtivemos 

uma redução de custo de 51,60% da operação e obtivemos um saving anual de R$ 4644,00. 

Conclusão:  

Podemos concluir que esta metodologia é eficaz, tendo em vista que os resultados foram satisfatórios para 

este estudo de caso. Por se tratar de uma microempresa de representação de produtos de solda e corte, não há 

oportunidade para a replicação deste trabalho em específico. 
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Introdução:  

E-commerce trata-se de uma modalidade de comércio de produtos e serviços onde todas as transações 

financeiras são, necessariamente, feitas através da internet, com a utilização de celulares, tablets, 

computadores e outros. No começo, através de um e-commerce, eram comercializados apenas produtos 

pequenos e com valores baixos como livros, cd’s e outros e dificilmente se via o oferecimento de serviços. 

Hoje, o e-commerce é usado para qualquer tipo de empresa, independentemente do seu porte ou nicho. Um 

ponto importante relacionado a esse modelo de vendas é que ele cresceu absurdamente, se tornando um dos 

maiores fenômenos da internet nos últimos anos. Atualmente, as empresas estão buscando conciliar o e-

commerce com suas lojas físicas visando atender diferentes públicos e o desafio é saber usar o e-commerce 

de maneira a aumentar as vendas sem prejudicar as lojas físicas. 

Metodologia:  

A pesquisa realizada neste trabalho tem como propósito, responder ao objetivo proposto, para isso apoiou-se 

em pesquisa bibliográfica que foram realizadas em sites da internet que abordavam o tema e o assunto. 

Realizou-se também pesquisa de caráter exploratório quantitativo, sobre a expansão a acelerada do comércio 

eletrônico, também conhecido como e-commerce. Já a análise de caso sobre o tema, visa demonstrar que o 

e-commerce, se tornou uma importante vantagem competitiva para empresas e é uma nova alternativa para 

as pessoas ao realizarem suas compras de maneira rápida e fácil em sites. 

Resultado:  

O E-commerce, vem tomando proporções animadoras para quem deseja entrar nesse tipo de mercado. De 

acordo com a 11ª edição da TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação – Domicilíos 2015, que tem 

como objetivo medir o acesso e os hábitos da população brasileira em relação ao uso da tecnologia, 102 

milhões da população brasileira utilizam a internet, ou seja, comprovadamente os consumidores estão cada 

dia mais conectados a internet, e isso leva ao crescimento do comércio eletrônico no Brasil e no mundo.  

Conclusão:  

Após uma análise das informações pode-se concluir que se há pouco mais de uma década o volume de 

negócios feitos pela rede mundial de computadores era inexpressivo, atualmente esse cenário se reverteu 

drasticamente, e qualquer marca ou empresa que não esteja presente nas plataformas digitais está fadada ao 

fracasso e literalmente, parada no tempo. Todo gestor e/ou administrador precisa implementar as estratégias 

necessárias para marcar presença no e-commerce, além de acompanhar as tendências e novidades do setor, 

pois o futuro se mostra mais presente a cada dia, e a gama de consumidores no ambiente virtual se amplia 

rapidamente. 
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Introdução:  

Com a urbanização, muitos rios e córregos foram modificados. Essa ocupação predatória e desordenada do 

território nos apresenta situações de ocupações inadequadas que refletem na necessidade de preservar o meio 

ambiente. Para isso foi criada a Lei nº 12.651/12 que protege nascentes e cursos d’agua chamados de Áreas 

de Preservação Permanente (APP’s). Em Taubaté, a maioria dos córregos que atravessam a área urbana 

foram canalizados. O córrego José Raimundo foi um dos poucos que não foi canalizado totalmente. Mas 

sofre com a ausência de instrumentos de planejamento específicos e pela falta de aplicação da legislação 

ambiental na cidade, já apresentando sérios problemas ambientais e urbanos em sua microbacia. Desta 

forma, a pesquisa visa compreender o espaço e propor diretrizes para o planejamento urbano sustentável, 

investigando usos para as APP’s urbanas da microbacia do Córrego José Raimundo, tendo em vista a 

garantia de uma adequada qualidade ambiental.  

Metodologia:  

A pesquisa foi baseada em levantamentos bibliográficos, compreendidos pela revisão de trabalhos de bases 

conceituais e teóricas, referentes as APPs, Ecologia da Paisagem, Planejamento Urbano, Legislação 

Ambiental e a renaturalização de drenagem. E também, por levantamentos da área, feito através da 

observação e verificação de mapeamentos já existentes, como também pela correspondência com as curvas 

de nível da região, visitas em campo e analise de imagens. 

Resultado:  

Como principais resultados, obtemos a caracterização da Bacia do Córrego Jose Raimundo, dando enfoque 

no mapeamento das áreas de preservação permanente da bacia, níveis de permeabilidade e análise da 

situação atual das APP's da Bacia do córrego José Raimundo. 

Conclusão:  

Através dos fatos levantados, concluímos a necessidade de propor diretrizes para a utilização sustentável das 

Áreas de preservação permanente no meio urbano, visto sua importância economia, ambiental e sua 

potencialidade de utilização. Assim, solucionamos problemas ambientais e urbanos melhorando a qualidade 

de vida da população. 
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Introdução:  

Depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos e do processo pelo qual passavam as colônias 

espanholas, o Brasil estava próximo de se tornar o único país com sistema escravista ainda vigente. Nesse 

contexto, movimentos abolicionistas começam a aparecer, ganhando força de acordo com as novas leis 

relacionadas ao assunto que iam se implementando, tal como a do Ventre Livre. Até que, em 1884, a 

província do Ceará declara formalmente a abolição no território. Contudo, é preciso saber que esse 

movimento só avança para o resto do país com a libertação dos escravos ocorrida no Amazonas, em julho de 

1884. Sendo assim, o presente trabalho busca apresentar a importância dessa região, quase sempre 

esquecida, para a proclamação da Lei Áurea quatro anos mais tarde. 

Metodologia:  

A pesquisa em torno da escravidão no Amazonas e, mais precisamente, sobre a abolição precoce das 

províncias do Ceará e do Amazonas em relação às demais, foi feita primordialmente por bibliografias, 

priorizando artigos, ou textos e livros, vindos de autores conhecidos e/ou da própria região, por ser um 

assunto que entrou nos debates acadêmicos recentemente e, por isso, somente agora se tem uma 

historiografia deste tema. Não foi possível pesquisar documentos por, apesar de abundantes – segundo 

alguns autores–, não serem disponíveis de maneira digital, tampouco houve possibilidade de visitar arquivos 

que possuam tais registros devido à distância. Nessa perspectiva, não foi um trabalho simples de ser feito. 

Entretanto, ele se mostra de relevância, visto sua influência para a criação e assinatura de uma lei que 

acabaria com a vergonhosa escravidão dos negros no Brasil. 

Resultado:  

Algumas cidades, como Redenção da Serra, ou Taubaté, orgulham-se por terem proclamado a abolição da 

escravidão dias antes da Lei Áurea se tornaria oficial. Contudo, é preciso lembrar que, anos antes, tal ato já 

acontecia em províncias como a do Amazonas. Graças a movimentação e a propaganda abolicionista foi 

possível consolidar, no território amazonense, a libertação de escravizados. Em 10 de julho de 1884, o 

presidente da província, Theodureto Carlos de Faria Souto, realiza tal feito histórico, depois do Ceará, 

possibilitando uma, maior concretização do movimento abolicionista pelo restante do Brasil, o que foi 

essencial para abolição da escravatura em 1888 em todo território nacional. 

Conclusão:  

A abolição da escravatura no Amazonas, apesar de pouco mencionada ou pesquisada com frequência, é de 

grande importância entre os motivos pelos quais solidificou-se a decisão de tornar os africanos e crioulos 

escravizados livres em 1888. Se a província, tal como seu presidente, não aderissem ao movimento, talvez, 

demorasse mais tempo para que o Brasil, finalmente, deixasse de ser um país escravocrata. Nessa 

perspectiva, este trabalho cumpre seu objetivo de retomar a memória de uma região brasileira e enaltecê-la, 

apontando o quanto valioso foi o feito de 1884 no Amazonas.  

Referências:  

ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868–1888). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015. CAVALCANTE, Ygor Olinto Rocha. Uma viva e permanente ameaça: 

resistência, rebeldia e fugas de escravos no Amazonas Provincial (1850 -1882). Manaus, 2013. FONSECA, 

Dante Ribeiro da.O trabalho do escravo de origem africana na Amazônia. Revista Eletrônica Veredas 

Amazônicas, v. 1, n. 1, 2011. GOMES, Flávio; SCHWARCZ, Lilia Moritz. Dicionário da escravidão e 

liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.  

  



 

576 

 

USO DE DASHBOARD EM EXCEL PARA ACOMPANHAMENTO DE DEFEITOS QUE RETORNAM DA 

LINHA DE MONTAGEM NA INDÚSTRIA  

ENIC201813538 

 
STEPHANY DE BARROS CAMARGO JOSÉ RUBENS DE CAMARGO  

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS  

 

Introdução:  

Atualmente o programa Microsoft Excel® tem sido essencial no dia-a-dia das empresas. A ferramenta de 

gestão Dashboard pode ser aplicada com o programa a partir da versão 2010 e tem o objetivo de facilitar a 

visualização de dados por meio de várias tabelas e gráficos dinâmicos. Numa linha de montagem industrial 

de bens de consumo são encontradas peças com defeito, que podem ter vindo defeituosas do fornecedor ou 

terem sofrido algum dano durante o processo de montagem. Este trabalho tem como objetivo dar uma boa 

visualização de como a ferramenta Dashboard facilita para a empresa saber a quem deve cobrar a melhoria 

de defeitos, fornecedores ou operadores/montadores, sempre visando atender as necessidades do cliente que 

irá adquirir seu produto final. 

Metodologia:  

Pesquisa empírica por meio da montagem de Dashboard com dados reais de peças retornadas de linha de 

montagem industrial de empresa multinacional. Por meio de uma tabela simples que relaciona data, semana, 

peça defeituosa, defeito, quantidade, motivo do retorno e fornecedor, cria-se uma tabela dinâmica e em 

seguida criam-se segmentações de dados, recurso de filtragem que utiliza um conjunto de botões para filtrar 

os dados de um relatório de tabela dinâmica. Cada segmentação de dados filtra um campo específico da 

tabela dinâmica, logo é necessário criar várias segmentações. Em seguida, criam-se gráficos dinâmicos e 

utiliza-se a opção “Conexões de Filtro” para conectar todos os filtros, deixando todos em função uns dos 

outros. Assim, ao selecionar os filtros desejados, os gráficos do relatório se ajustam automaticamente. 

Resultado:  

Os resultados foram satisfatórios e conseguiu-se boa visualização da quantidade de defeitos e seus motivos. 

Foi feito um Dashboard em versão real com nomes neutros de peças e fornecedores, pois o Dashboard é uma 

ferramenta que pode ser aplicada em qualquer empresa. 

Conclusão:  

Conclui-se que a ferramenta Dashboard é prática e facilitadora para análise rápida de defeitos encontrados 

nos processos produtivos industriais. O trabalho gera base de estudo para ser aprimorado, para futuramente 

adicionar-se o cálculo de ppm dos fornecedores, analisar sua performance e calcular se atingiu o KPI ao 

final de cada período. 
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Introdução:  

O comércio exterior é movido por relacionamento entre os países que visam estabelecer um comércio, ou troca 

de mercadorias, ampliando a economia do país. Desta forma, a China e a Índia estão convergindo de forma 

política e diplomática, tornando-se ícones da economia globalizada, consolidando-se em excelência para tornar 

os seus produtos e mercados mais competitivos. Sabendo-se que China e Índia ocupam, atualmente, parcelas 

quase idênticas de interesses no âmbito internacional, a China tornou-se um ícone desenvolvimentista desde o 

processo de abertura da República Popular, na década de 1980 e hoje, possui um quinto da população mundial. 

Os indianos, mais recentemente, passaram a provocar enorme curiosidade, pela ruptura gradual em um modelo 

de desenvolvimento tradicionalmente fechado, possuindo um grande desenvolvimento científico e tecnológico. 

Os Estados Unidos mediante sua economia expansionista e consolidada observa um período em que sua 

hegemonia fica estremecida perante a entrada destes fortes concorrentes no mercado. 

Metodologia:  

O presente trabalho trata-se de pesquisa feita por meio de revisão bibliográfica e dados coletados com base nos 

indicadores econômicos, com objetivo de apresentar e verificar a busca de competitividade no mercado 

internacional, a demanda dos produtos produzidos e identificar os elementos impulsionadores nos territórios 

China, Índia e Estados Unidos, a partir dos indicadores do desenvolvimento econômico apresentados pelo GCI, 

no Relatório de Competitividade Global. Os dados foram selecionados mediante a metodologia do ranking, na 

qual engloba a competitividade como um conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o nível de 

produtividade dentro de uma economia e, estão fundamentados em 12 pilares que descrevem as instituições, 

infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde e educação primária, ensino superior e treinamento, eficiência 

no mercado, sofisticação empresarial e inovação, agrupados em três subíndices: requisitos básicos, 

aprimoradores de eficiência e fatores de inovação e sofisticação. Para o perfeito entendimento e clareza das 

informações, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de natureza exploratória, com base em material 

disponibilizado na internet sobre o tema. Para apoiar a pesquisa, foram utilizados estudos de caso já realizados e 

os indicadores The Global Competitiveness Report, publicados pela World Economic Forum, nos períodos 

relativos aos biênios: 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, para o perfeito entendimento e apoio aos dados 

inseridos na pesquisa.  

Resultado:  

De acordo com as publicações os principais mercados emergentes como China e Índia, são referências em 

inovação alcançando grandes nações, beneficiando funcionários e empresas com novas tecnologias, 

proporcionando crescimento social e econômico. A China, 27º no ranking, fez grandes progressos excetuando-se 

os ambientes macroeconômicos e infraestrutura, em decorrência do déficit orçamentário do governo e avançou 

nas áreas de tecnologia, TIC, ampliação de novos investidores, proporcionando crescimento na área digital e 

criação de novas indústrias. A Índia estabilizou-se no 40º lugar, suas maiores pontuações estão em infraestrutura, 

ensino e tecnologia. Seu desempenho na utilização dos TIC e qualidade em serviços ligados à área de telefonia e 

comunicação em rede. Os Estados Unidos permaneceram em 2º lugar, desde 2010, mesmo obtendo 

posicionamento ruim em relação à saúde e educação e, seus principais desenvolvimentos estão em eficiência e 

inovação, no qual designam os fatores de produção e mercados de produtos. 

Conclusão:  

Após a leitura do presente trabalho foi possível apresentar uma compreensão geral do processo de crescimento 

dos países da China e da Índia que se iniciou através da busca de mercados apresentando produtos e segurança 

para os investidores que tem interesse em ampliar seus mercados, tendo em vista que a mão-de-obra qualificada e 

baixos custos o que proporcionam benefícios diferentes da grande hegemonia dos Estados Unidos, que está sendo 

enfraquecida mediante ao crescimento do PIB e exportações feitos pelos países emergentes no comércio mundial. 
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Introdução:  

O consignado é uma modalidade de crédito que é utilizada para a realização de empréstimos sendo 

disponibilizada para aposentados e pensionistas do INSS que somente poderá haver comprometimento de 

renda de até 30% designado para o pagamento de parcelas/mês. Com taxas de juros mais baixas, o crédito 

consignado também contribui pra quem está em busca ou precisa economizar dinheiro, pois o requerente 

sabe exatamente o valor que será descontado no pagamento, aposentadoria ou pensão, permitindo a 

possibilidade de fazer uma organização financeira de maneira mais fácil. O crédito consignado é utilizado 

atualmente como alternativa para efetuar pagamentos de dívidas, compra de bens e empréstimos a terceiros. 

A má utilização pode comprometer o orçamento familiar e acarretar prejuízos a saúde financeira e 

comprometer a renda dos aposentados e pensionistas. 

Metodologia:  

A pesquisa bibliográfica coletou informações de sites sobre o crédito consignado e sua utilização pelos 

aposentados e pensionistas. Com apoio da pesquisa exploratória verifica-se que o crédito consignado 

apresentou crescimento, e em dezembro de 2017, essa modalidade foi responsável por 36,5% do saldo total 

de empréstimos, apresentando aumento de 6,7 pontos percentuais, na comparação com janeiro de 2014. E 

desde a sua criação no Brasil pela Lei 10.820/03 tem apresentado índices crescentes, como pode ser 

observado na Tabela 1. O crédito consignado para aposentados/pensionistas do INSS passa por um período 

de ascensão, onde cresceu em torno de 300% entre 2006 e 2011 passando de R$ 7,4 bilhões em 2006 para 

R$ 28,4 bilhões em 2011. Os aposentados e pensionistas são as preferências dos bancos. Dados do INSS 

mostram que o valor total de empréstimos consignados contratados no ano passado alcançou um total de R$ 

61 bilhões, crescimento de 35% sobre 2013 e de 66% sobre 2012. Só em 2015, até o dia 7 de maio, os 

contratos já somam R$ 22 bilhões no país. Contudo, o maior problema é que na maioria dos casos acaba 

ocasionando má qualidade de vida, pois grande parte não verifica a melhor opção para contratar, também 

não realiza pesquisas de taxas e prazos; ocasionam na vida dessas pessoas uma insatisfação com o produto e 

seu endividamento Verifica-se deste modo que a maior parte dos contratos gerados de crédito consignado 

são realizados sem pesquisa. O crédito consignado foi criado com o intuito de estimular o mercado de 

crédito no país, principalmente para o segmento de pessoas físicas. A iniciativa visou ampliar o acesso dos 

trabalhadores e aposentados ao crédito em condições mais favoráveis, principalmente no tocante à redução 

das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras e ao aumento de prazo de financiamento  

Resultado:  

Com risco praticamente zero de inadimplência, sem necessidade de consulta ao Serasa e SPC para ser 

contratado, juros mais baixos do que os cobrados em outras modalidades e excelente negócio para os 

bancos, o empréstimo consignado em folha para trabalhadores públicos e privados na ativa, aposentados e 

pensionistas bate sucessivos recordes no Brasil. O forte crescimento do crédito consignado (só o INSS já 

registra 2,624 milhões de aposentados e pensionistas que já utilizaram esse tipo de crédito), entretanto, pode 

se transformar em uma crise de inadimplência no futuro, na medida em que a capacidade de endividamento 

dos tomadores chegar ao limite.  

Conclusão:  

A oferta de crédito no Brasil vem aumentando e afetando diretamente a vida das pessoas de todas as idades, 

sendo para elas um meio mais rápido e fácil de obtenção de bens e de serviços, ou uma alternativa para 

saldar dívidas. Assim, as concessões de crédito trazem inúmeros benefícios, tanto aos tomadores quanto 

àqueles que concedem o crédito. O reflexo é o aumento da inadimplência entre pessoas com mais de 65 

anos, que saltou de 7,31% para 11,91%. Crédito fácil, juros baixos e prazos longos, como o crédito 

consignado são os atrativos para esse público.  
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Introdução:  

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar os relatos sobre as viagens de Dom Pedro II e da família 

Imperial ao Vale do Paraíba como forma de legitimação da monarquia. A forma de governo despertava 

profundo respeito à instituição Imperial na sociedade brasileira daquele período, em que se observa nas 

visitas da família imperial ao vale do Paraíba uma mobilização local, com o objetivo de hospedá-los.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada para esse estudo foi revisão bibliográfica dos pesquisadores José Murilo de 

Carvalho, Lilia Moritz Schwarcz e Glauco de Souza Santos, que apresentam a passagem de Dom Pedro II no 

Vale do Paraíba com referências ao imaginário popular da época destas viagens e os efeitos causados na 

sociedade. 

Resultado:  

Através desta pesquisa foi possível perceber que o Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX, tinha 

uma expressiva representatividade na economia e na política do Império. 

Conclusão:  

Concluímos a importância das visitas da família real ao Vale do Paraíba para as alianças políticas e 

econômicas do Brasil Império, A relação da monarquia com o vale, também teve aspectos devocionais 

devido à promessa da Princesa Isabel, herdeira do trono, feita a Nossa Senhora Aparecida com o desejo de 

engravidar. 
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Introdução:  

O objetivo deste estudo é apresentar um cenário do que foi a participação do negro brasileiro na Guerra do 

Paraguai, com isso temos por objetivo desmitificar afirmações de alguns autores que abordaram o tema, 

afirmando que o negro foi “usado”, dando a participação negra nesta guerra um enfoque distorcido. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada para esse estudo foi a da revisão bibliográfica, principalmente nas pesquisas de 

Francisco Doratioto, André Toral e Ricardo Salles. Onde se observa fatos contraditórios sobre o 

envolvimento dos ex-escravos no Exército Brasileiro, que era considerado, pela elite paraguaia, como um 

exército de negros macacos, como pode ser verificado em vários exemplares dos jornais estatais paraguaios 

El Sentinela ou Cabichuí. 

Resultado:  

Existe um fato documental na pesquisa de André Toral, no qual o historiador Ricardo Salles, autor de 

Guerra do Paraguai, alega que há uma estimativa da participação de 8.489 escravos e libertos na guerra, num 

total de 123.150 soldados, ou seja, cerca de 6,9% do efetivo que foi para a guerra era negro. A pesquisa nos 

mostra que a vida do negro no Exército Brasileiro era mais extremado que dos soldados brancos pois ele 

tinha a sua frente um inimigo a combater para defender uma sociedade na qual lhe negava dava o direito de 

ser cidadão brasileiro, nem mesmo quando era feito de prisioneiro pelo Exército Paraguaio.  

Conclusão:  

Com base nestes estudos podemos perceber que a afirmação sobre a participação majoritária de negros na 

Guerra do Paraguai, não tem consistência. Concluímos, portanto, que se trata de um campo de estudo que 

deve ser aprofundado. O próprio Historiador Francisco Doratioto afirma que o estudo da Guerra do Paraguai 

deveria ser feito no futuro com a união dos historiadores dos países que se confrontaram para resultados 

mais realistas. 
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Introdução:  

A profissão de Relações Públicas é exercida há muito tempo, seja em empresas públicas ou privadas, ou por 

meio de empreendedorismo e prestação de serviços. Apesar da longa existência, a atividade profissional 

demorou a receber a atual nomenclatura e reconhecimento. Somente a partir do início do século XX, nos 

Estados Unidos, o empresário Ivy Lee ficou conhecido por apresentar uma interessante abordagem de 

relacionamento com a opinião pública, favorecendo a sua imagem e de suas empresas. No entanto, os 

profissionais e estudantes percebem que a profissão ainda é pouco reconhecida pelas organizações e é 

exercida por profissionais de diferentes formações. Por isso, o objetivo da presente pesquisa foi verificar o 

perfil das vagas divulgadas no site de oportunidades de estágio e emprego “Núcleo de oportunidades 

Unitau”, se apresentam as características da atividade ou do profissional de Relações Públicas e se a 

formação na área é realmente exigida.  

Metodologia:  

A análise se caracteriza como pesquisa documental e descritiva. O estudo foi realizado por meio de análise 

de vagas publicadas pelo site “Núcleo de Oportunidades Unitau”, durante dois meses, no ano de 2018. A 

partir dos dados coletados, avaliamos a divulgação de vagas que eram compatíveis com o perfil e as 

atividades do profissional de Relações Públicas definidos na literatura da área. Entretanto, tais vagas não 

eram direcionadas para esses profissionais. Dessa forma, analisamos se as empresas anunciantes têm o 

conhecimento das diversas atividades exercidas por um profissional de Relações Públicas.  

Resultado:  

Verificou-se que as vagas divulgadas, em sua maioria, não indicam o estudante ou o profissional de 

Relações Públicas como apto a desenvolver as atividades claras da profissão. A formação não era exigida 

mesmo em oportunidades em que ficava explícito o perfil da profissão de Relações Públicas, como melhorar 

o relacionamento, a comunicação interna, o atendimento e a alimentação de redes sociais. Muitas vezes, os 

recrutadores direcionam para as vagas estudantes ou profissionais de outras áreas da comunicação como 

publicidade e propaganda, jornalismo ou marketing e administração. Por isso, muitas vezes o profissional de 

Relações Públicas não tem grande participação no mercado ao exercer suas funções básicas.  

Conclusão:  

Concluiu-se que a visão que o mercado de trabalho tem da profissão de Relações Públicas é incerta. Apesar 

das características do profissional serem muito citadas em vagas, a profissão não é regularmente 

mencionada. Essas características, muitas vezes, são atribuídas aos profissionais de administração, 

marketing ou publicidade. Com o levantamento, não se recomenda que estudantes e profissionais de 

Relações Públicas se candidatem apenas às vagas nomeadas para tal. É indicado, portanto, que se 

candidatem a todas as vagas que possuam o perfil da profissão, e dessa forma divulguem a formação para 

conquistar o merecido reconhecimento pelo mercado de trabalho.  
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Introdução:  

No Brasil, devido ao elevado número de descargas atmosféricas anuais, muitas pessoas, animais e 

instalações são atingidos, às vezes com consequências catastróficas. A área rural recebe pouca visibilidade 

atualmente se comparada às atenções dos sistemas de proteções contra descargas atmosféricas (SPDA) nas 

áreas urbanas. A proposta deste trabalho é unificar especificações importantes na instalação de proteções em 

áreas rurais, descrevendo as vantagens desses sistemas em cercas convencionais e elétricas, abordando a 

criação de um manual ilustrativo e descritivo para as instalações. Este trabalho também conta com um 

memorial de cálculo para a criação do projeto a ser implantado em cercas convencionais, e apresenta 

resultados significativos dos riscos gerados pelas descargas atmosféricas, obtidos a partir de uma 

modelagem detalhada utilizando a ferramenta MATLAB®.  

Metodologia:  

O trabalho está sendo desenvolvido a partir da normativa NBR 5419:2015 e suas características, abordando 

de modo enfático as características de proteção de um SPDA em área urbana, colocando em discussão a área 

rural. Também vale ressaltar que a proteção total de uma área rural necessitaria de um projeto volumoso e 

financeiramente poderia ser inviável, porém algumas medidas de proteção são possíveis, e um sistema 

simulado está em fase de desenvolvimento para comprovar os riscos e apresentar valores correspondentes à 

redução de danos a partir de um sistema simplificado, rentável e de fácil entendimento. 

Resultado:  

Realizadas as especificações de projeto, em consonância às normas e bibliografias existentes, está sendo 

obtido o objetivo esperado, validando assim esse trabalho. Estão sendo elaborados um cenário virtual e o 

respectivo memorial de cálculo do projeto, que contribuíram para o bom desempenho do trabalho, atingindo-

se o valor esperado em prol da segurança do trabalho no campo e suas adjacências. Estão sendo 

desenvolvidos desenhos em 3D, além de cálculos necessários para o desempenho e otimização do projeto.  

Conclusão:  

A proposta deste trabalho veio ao encontro da necessidade de informação ao trabalhador rural, que tem 

encontrado pouco acesso a esse tipo de informação. Assim, considera-se que o trabalho deve atingir 

proporções nacionais em referência à segurança do trabalho e da vida no campo buscando soluções 

economicamente viáveis. Destaca-se que o trabalho tem grande potencial de visibilidade no meio, pois 

quando comparado com informações existentes, atingindo os objetivos propostos. O projeto apresentado 

neste trabalho equacionou o problema de proteção rural, não encontrado na literatura, e servirá de modelo 

para outros projetos. 
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Introdução:  

A diversidade biológica, além de ser de grande importância na manutenção da vida, é fundamental para 

atender às necessidades básicas do homem. Os insetos estão presentes em praticamente todo o ambiente e 

estão envolvidos em vários processos e interações ecológicas. Para a plena utilização das informações a 

respeito de qualquer grupo de organismos, incluindo-se os insetos, é imperativa a existência de coleções 

cientificas. (PERES, J. R. R., 2015). Coleções entomológicas, preservadas corretamente, podem durar 

séculos, contendo informações de grande relevância para a sociedade e servindo como fonte de pesquisas a 

agricultura, resistência de plantas a insetos, controle biológico animal e vegetal, apicultura, entomologia 

forense, entre outras. O objetivo deste trabalho foi a conservação, a identificação, a incorporação de novos 

espécimes e a contagem final de todos os insetos para catalogação da Coleção Entomológica Didática do 

Laboratório de Entomologia Agrícola do Departamento de Ciências Agrárias da Unitau (Taubaté – SP). 

Metodologia:  

O trabalho foi realizado no Laboratório de Entomologia Agrícola do DCA. Para a correta identificação dos 

insetos foi utilizada chave dicotômica para as ordens da Classe Insecta e para as Famílias de cada uma das 

ordens de interesse agronômico. Um espécime só era incorporado à coleção, após a colocação de etiqueta de 

identificação a qual continha informações sobre a sua ordem, família, local de coleta, data de coleta e nome 

do coletor. Os exemplares de insetos que compõem a coleção são frutos das coletas realizadas pelos alunos 

do curso de Agronomia, nos últimos 35 anos. 

Resultado:  

A Coleção Entomológica Didática do Departamento de Ciências Agrárias da Unitau possui um total de 

9.623 insetos, pertencentes a quinze ordens distintas e distribuídas em 90 gavetas entomológicas, cujos 

registros datam de 1983 a 2018. A ordem Hemiptera é a que possui maior número de espécimes, com um 

total de 2.599 indivíduos, seguido pela ordem Coleoptera, com 2.280 exemplares, a ordem Hymenoptera, 

com 1.227 exemplares e Lepidoptera contendo 1.187. A relação do número de insetos contidos em todas as 

quinze ordens é demonstrada na Figura 1. 

Conclusão:  

Como todos os componentes da biodiversidade, a fauna composta pelos insetos preserva importantes 

informações dos complexos ecológicos dos quais fazem parte. O conhecimento das espécies, e 

consequentemente seus hábitos e comportamentos, promovem importantes informações para o ser humano, 

tal como o controle de pragas na agricultura ou de métodos de controle de doenças transmitidas por insetos, 

ao mesmo tempo que preserva o histórico da biodiversidade. A base para tais conhecimentos parte das 

coleções entomológicas e da sua correta identificação. 
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Introdução:  

A população idosa possui um maior risco de desnutrir, devido às alterações fisiológicas e sensoriais comuns 

desta faixa etária. Esta condição está associada a um aumento do tempo de internação, taxa de mortalidade, 

percentual de readmissão e custos hospitalares. A terapia nutricional enteral é caracterizada pela infusão de 

dieta via sondas ou ostomias, tendo como objetivo suprir as necessidades nutricionais de pacientes que 

estejam impossibilitados de recebê-la por via oral. Identificar a desnutrição precocemente é de suma 

importância, a fim intervir rapidamente, auxiliando no prognóstico do paciente.  

Metodologia:  

Trata-se de um estudo transversal, com dados secundários, provenientes do banco de dados de um Hospital 

no Município de Taubaté-SP, durante o período de Fevereiro a Junho de 2018. Os dados coletados foram 

idade, peso, estatura, e Índice de Massa Corporal (IMC), sexo, circunferência de panturrilha (CP), espessura 

do músculo adutor do polegar de mão não dominante (EMAPND), e uso de terapia nutricional enteral. Para 

classificação do IMC foram utilizados os pontos de corte propostos por Lipschitz (1994), sendo 

caracterizados como desnutridos indivíduos com o IMC abaixo de 22 kg/m², para CP valores <31 cm foram 

classificados como risco nutricional ou desnutrição conforme preconizado pela Organização Mundial da 

Sáude (OMS), e para EMAPND foi utilizado o ponto de corte proposto por Bragagnolo (2009), sendo 

caracterizado como desnutrição valores <13,1 mm. O estado nutricional dos pacientes foi relacionado com o 

uso de terapia nutricional enteral. Foram excluídos todos os pacientes cujos dados necessários a este trabalho 

estavam ausentes. 

Resultado:  

De 78 pacientes idosos que faziam uso de terapia nutricional enteral, 65 compuseram a amostra final, sendo 

58,46% do sexo feminino (n:38), com média de idade de 73,44 ± 8,72 anos, com prevalência de desnutrição 

de 21,84% (n:28) pelo IMC, com a média de 23,99 kg/m², já pela CP o percentual obtido para risco 

nutricional/desnutrição foi de 21,84% (n:28) e média de 31,81 ± 4,69cm, por fim pela EMAP 89,23% (n:58) 

encontravam-se desnutridos, com a média de 7,26 mm.  

Conclusão:  

Conclui- se que a prevalência de desnutrição pela espessura do músculo adutor do polegar foi superior aos 

demais métodos, podendo relacionar-se a carência de pontos de corte desta medida para diferentes situações, 

não tendo associação com o uso de terapia nutricional enteral. 
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Introdução:  

A competição SAE Aerodesign nasceu na década de 1986 nos Estados Unidos com o intuito de estimular os 

estudantes das áreas de engenharias a promover aptidões em liderança, comunicação, trabalho em equipe, 

planejamento, criatividade, inovação e desenvolvimento de projeto, além de, despertar o interesse na 

aeronáutica. No Brasil, a competição começou a ser realizada em 1999, através da SAE Internetional. O 

gerenciamento da integração do projeto de um VANT (Veículo aéreo não tripulado) consiste em planejar, 

organizar e executar a construção de uma aeronave rádio controlável. Ou seja, unificar as demais aéreas de 

Engenharia Aeronáutica que compõe o projeto Aerodesign, fazendo com que todas as áreas trabalhem de 

maneira sincronizada com o objetivo de que tudo que foi planejado se encaixe perfeitamente. Esta 

ferramenta de trabalho é geralmente utilizada por empresas, independentes do ramo e do porte, visando 

facilitar à comunicação entre os gerentes de projetos de cada setor.  

Metodologia:  

Para o inicio dos trabalhos, foi feita a divisão do projeto da equipe AeroTau MICRO Aerodesign em três 

fases: Projeto Conceitual, Preliminar e Detalhado. O Projeto Conceitual consiste em analisar os 

requerimentos dados pelo regulamento do Torneio de Acesso SAE Aerodesign Brasil 2018 no qual a equipe 

terá que obedecer, e aplica-los na execução do desenvolvimento de VANT. A partir dai, serão gerados dados 

iniciais para a realização dos primeiros cálculos estruturais (Asa, Fuselagem, Empenagem vertical e 

horizontal, Trem de pouso e Conjunto moto propulsor). Ao final dessa fase já se é possível obter um esboço 

inicial do projeto. Enfim, a fase conceitual gera varias configurações de geometrias diferenciadas que 

compõe a aeronave. Na fase Preliminar, são realizadas avaliações de cada configuração gerada pela fase 

conceitual. Essas avaliações são feitas pelas áreas principais que compõe o projeto (Aerodinâmica, 

Estruturas, Desempenho, Estabilidade e controle) por meio de ensaios utilizando softwares próprios para 

cálculos estruturais, assim dimensionando cada componente da aeronave. Após as análises já se é possível 

obter uma configuração da aeronave. O Projeto Detalhado tem a finalidade de fazer a interface entre projeto 

e produção, a modo de se preparar para a construção. Esta fase é responsável em detalhar a estrutura final da 

aeronave, com o intuito de garantir corretamente o encaixe de cada componente durante o processo de 

fabricação. A fabricação do projeto se inicia por meio da construção de um “protótipo funcional”, que tem a 

finalidade de demostrar a viabilidade das analises e cálculos realizados na fase preliminar do projeto. Sua 

concepção é feita de maneira simples com materiais mais rígidos a modo de se testar o limite da aeronave. 

Este tipo de protótipo tem o objetivo de verificar a funcionalidade do projeto de maneira qualitativa.  

Resultado:  

Após o termino das três fases do projeto, deu-se inicio a fabricação da aeronave. Alguns pequenos 

problemas foram encontrados em relação à parte estrutural da fuselagem e o material a ser utilizado, porém, 

tudo se foi resolvido e pode-se dar continuidade aos trabalhos. Por fim, tudo se encaixou, a estrutura em 

geral saiu conforme o planejado e em poucas semanas o projeto estava concluído e a aeronave já pode seguir 

adiante para o seu primeiro voo. 

Conclusão:  

Conclui-se que, o projeto teve resultados satisfatórios em relação a três fases citadas acima até a sua 

concepção final, onde, já tínhamos a aeronave já montada e preparada para voo. Além disso, a experiência 

que tivemos foi de imensa importância, pois, nos trouxe a visão de como se é feito o planejamento de um 

projeto de uma aeronave além de nos amadurecer profissionalmente, devido aos desafios lançados durante o 

projeto, e também de nos preparar para uma carreira profissional qualitativa e quantitativa.  
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Introdução:  

No Aerodesign, o projeto elétrico se aplica em preparar e dimensionar o sistema elétrico e eletrônico de uma 

aeronave rádio controlável contando com servos, cablagens, baterias, receptores, etc., com a finalidade de 

que o mesmo venha responder os comandos dados pelo piloto por meio da utilização de um rádio. Um 

Projeto elétrico consiste em demonstrar com clareza o esboço feito de uma instalação elétrica e eletrônica, 

viabilizando a localização de cada comando distribuído ao longo do projeto e a utilização de energia de cada 

componente elétrico, facilitando assim, a sua leitura. Este dimensionamento da parte elétrica do projeto vem 

através dos requerimentos dos componentes a serem utilizados dados pelo regulamento do Torneio de acesso 

SAE Aerodesign Brasil 2018 e das analises feitas por cada área que compõem a equipe AeroTau MICRO 

Aerodesign residente na Universidade de Taubaté.  

Metodologia:  

Para fazer o dimensionamento dos servos motores utilizados no projeto da equipe AeroTau MICRO, foram 

feitos cálculos referentes a força de deflexão que cada servo-comando deverá exercer em voo para que a 

aeronave seja capaz de realizar movimentos como: • Rolamento: movimento realizado ao eixo longitudinal 

da aeronave; • Arfagem: movimento realizado em torno ao eixo lateral da aeronave; • Guinada: movimento 

realizado em torno do eixo vertical da aeronave. Esses cálculos devem ser feitos de maneira criteriosa para 

que não haja erros. Erros esses que podem ocasionar um acidente por perda de controle de cada superfície de 

comando. Para obter-se essa “força de deflexão” de cada servo-motor, foi feita a utilização de uma equação 

própria para este tipo de cálculo. Cada parâmetro da equação é passado por duas áreas consideradas como 

principais que compõe a equipe, são elas: Aerodinâmica e Estabilidade/Controle. Através dos resultados dos 

cálculos dessas áreas, são passados os ângulos de deflexão de cada superfície de comando junto à densidade 

do ar em relação à altitude. Esses parâmetros são primordiais para se obter resultados precisos na hora de 

selecionar qual tipo de servo-motor entregará o melhor desempenho em voo.  

Resultado:  

Para compor o projeto elétrico, foram escolhidos os micro-servos de modelo TG 9E da marca Turnigy, estes 

não sendo os mais indicados pelo seu torque máximo e sensibilidade, porém os mais adequados ao substituir 

os de modelo TG 9Z. O pack de bateria escolhido foi o LSD Nihm de 2300 mah e 6.0 voltz. Não foram 

utilizadas extensões em Y, sendo assim substituídas em extensões diretas para as chaves do receptor, 

auxiliando no ajuste de movimento das superfícies de comando e bequilha. Com o projeto da aeronave 

concluída, a parte elétrica mostrou-se funcional, satisfazendo os comandos que eram realizados.  

Conclusão:  

A escolha adequada dos equipamentos no projeto elétrico e a realização de testes influenciam diretamente 

no desempenho da aeronave durante o voo. Uma falha elétrica afeta o controle do piloto para com a 

aeronave, e, consequentemente, podendo causar um acidente e danos a aeronave. A equipe AeroTau MICRO 

adquiriu como experiência positiva o desenvolvimento do projeto, somou conhecimento e se motivou para 

continuar projetando e inovando nos futuros protótipos. 

Referências:  

Miranda, L. E. (2011). Fundamentos da Engenharia Aeronáuica - Aplicações as Projeto SAE-AeroDesign - 
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590 

 

EVOLUÇÃO METALÚRGICA E TECNOLÓGICA DOS MOTORES A COMBUSTÃO INTERNA DE QUATRO 
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Introdução:  

O estudo dos materiais utilizados no desenvolvimento de cada componente do motor, nos permitirá conhecer 

como cada material funciona no exercício de suas funções, e analisar quão impactante é o desgaste gerado 

pelo processo de funcionamento em cada componente durante a vida útil do motor. A análise do desgaste 

sofrido por esses componentes demonstrará a agressividade do processo de combustão, entretanto 

evidenciará a evolução dos materiais que constituem os componentes de hoje em dia quando comparados 

aos componentes que integravam os motores de anos atrás. Desse modo o presente trabalho será 

desenvolvido objetivando reunir e registrar os estudos realizados, afim de divulgar e disseminar os 

conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento desse trabalho de graduação.  

Metodologia:  

Para execução do trabalho foi necessário projetar um painel com algumas das peças de um motor a 

combustão, para facilitar a visualização pelas pessoas que não entendem sobre o assunto e, também entrar 

em contato com fabricantes de automóveis e componentes para obter informações sobre processos de 

montagem e tecnologias que surgiram no mercado. Foi realizado estudo da evolução dos componentes e, o 

desgaste gerado pelo combustível no interior do motor. 

Resultado:  

Espera se obter como resultado um painel montado com as peças do motor com suas devidas nomenclaturas 

e, também apresentar um modelo em 3D de um motor em vista explodida. 

Conclusão:  

Esperamos obter como conclusão uma experiencia que proporcione maior conhecimento na area e ajude 

futuros estudantes do curso de engenharia a entender de maneira mais facil o funcionamento e a mecanica 

dos componentes do motor. 

Referências:  
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CORRIDA DE RUA: O ESPORTE DO POVO  
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Introdução:  

A Corrida de Rua é um dos esportes mais populares nos centros urbanos, com grande número de praticantes, 

na maioria atletas amadores que buscam melhorar suas performances e aumentar sua qualidade de vida. Esta 

pesquisa busca, por meio da análise de perfil, identificar qual o fluxo de informação procurado por aqueles 

que praticam a modalidade, já que a maioria dos meios de comunicação visa noticiar os grandes eventos do 

esporte deixando de lado a história daqueles que competem. Essa análise teve como referência a teoria do 

Newsmaking, que abordam o processo de produção jornalística determinando o conteúdo deles, como os 

valores-notícia. A fim de trazer à tona, quais temas e assuntos são deixados de lado pelo jornalismo. 

Metodologia:  

A pesquisa quantitativa utilizou técnica de questionário semi - estruturado, com 13 perguntas fechadas e 

abertas realizada na plataforma online, que atingi um público de menores de 18 anos a mais de 50 anos. A 

amostra foi definida por meio de cálculo amostral mostrou que em um período de 21 dias (do dia 08/03/2018 

a 22/03/2018) contou com um número de 375 respostas. A margem de erro de 2% e nível de confiança de 

99%. A pesquisa foi compartilhada, de forma online, em grupos de Corrida de Rua: FaceRunners, RA 

Assessoria Esportiva, Dicas de Corrida, Corrida Nossa do Dia-a-Dia. 

Resultado:  

Todos os dados apurados na pesquisa mostram que os praticantes buscam, principalmente, o calendário de 

eventos de Corrida de Rua em redes sociais – meio preferido para obtenção de informação – e mostram-se 

insatisfeitos com a abordagem da imprensa em geral sobre o tema, sendo que o que mais gostariam de ver 

em matérias jornalísticas seriam orientações de especialistas e dicas sobre nutrição e lesões relativas a essa 

prática esportiva. 

Conclusão:  

Através desse estudo, a pesquisa permitiu uma análise do perfil dos corredores, descobrir quais os pontos de 

carência quando o assunto é a cobertura do esporte nos meios de comunicação, bem como elencar todos os 

possíveis temas em um produto jornalístico, nesse caso a grande reportagem em vídeo, material para o 

trabalho de graduação.  

Referências:  

EU Atleta (Banco de dados). Disponível em: <http://www.andi.org.br>. MCDOUGALL, C. Nascido para 

correr: a experiência de descobrir uma nova vida. Porto Alegre: Editora Globo, 2009. VARELLA, D. 

Correr: O exercício, a cidade e o desafio da maratona. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.  
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Introdução:  

Com o desenvolvimento de softwares para auxiliar a engenharia nos cálculos e na transmissão de informações, os 

métodos gráficos e manuais de cálculo são substituídos por programas computacionais. Com isso a 

especialização do engenheiro em cálculo é substituída por operação do software a ser utilizado, disso decorre 

uma defasagem no conhecimento teórico que dificulta a percepção de erros nos cálculos. Os resultados obtidos 

por softwares são mais precisos e transmitidos entre as áreas envolvidas no projeto com facilidade e agilidade, 

enquanto os cálculos gráficos e manuais proporcionam resultados mais conservadores e superdimensionam o 

projeto, porém o desenvolvimento e a utilização de softwares são onerosos para as empresas. Portanto, este 

trabalho tem por objetivo, demonstrar a facilidade para se realizar cálculos com métodos gráficos e manuais a 

fim de compará-los aos resultados obtidos por softwares, verificar a disparidade entre os resultados e avaliar o 

tempo despendido no cálculo. 

Metodologia:  

A dilatação térmica é uma propriedade inerente dos materiais metálicos, os quais são utilizados na fabricação dos 

tubos empregados em projetos de tubulações industriais. Ou seja, um objeto metálico exposto em um sistema em 

que há aumento de temperatura, assim recebendo calor, terá suas dimensões acrescidas de acordo com o 

incremento de temperatura ao qual foi exposto. Sendo assim, a expansão térmica é considerada uma das fontes de 

tensão mais importantes em uma estrutura de tubulação industrial. Porém, o cálculo das tensões que surgem 

devido à expansão térmica é de considerável complexidade elevada se comparadas aos cálculos das tensões 

exercidas, por exemplo, pelo peso da estrutura ou pelo vento. Com isso, o engenheiro deve avaliar e interpretar 

os resultados obtidos nos cálculos mesmo quando realizados por computadores, pois esses realizam os cálculos 

com mais rapidez, porém não apresentam nenhum tipo de relatório que garanta a operação correta e segura da 

linha de tubulação. Isso torna a análise de uma linha de tubulação, que trabalhará a quente, uma etapa de custo 

elevado em relação a outras etapas do projeto. O método manual apresentado neste trabalho é o Método Grinnell, 

que também recebe a classificação de método direto, pois com alguns dados de entrada e consulta na tabela do 

modelo de tubulação utilizado, aplicam-se as fórmulas do referente método para obterem-se os valores dos 

esforços e tensões aplicados na estrutura. Um software para tubulação industrial será utilizado para realizar os 

mesmos cálculos feitos com o Método Grinnell, e assim dois resultados para uma mesma situação serão 

analisados. 

Resultado:  

Com os possíveis resultados obtidos, deve-se iniciar a análise de exatidão de cada método e compará-los para 

verificar a diferença e precisão decimal, para que se confirme a eficácia do método manual frente a um método 

computacional, logo após, avaliar qual método é mais conservador e menos oneroso para empresa, considerando 

o tempo relativo a cada método utilizado por um profissional 

Conclusão:  

Com as informações analisadas, espera-se verificar que os métodos manuais ou simplificados possuem 

aplicabilidade no mercado da engenharia de projetos de tubulação industrial, pois o conhecimento especializado 

empregado nesta área de projeto é muito importante para a confiabilidade da estrutura e também possuem 

agilidade na obtenção dos resultados, assim concluindo que entre vantagens e desvantagens os métodos não 

sobressaem um ao outro, mas sim, possuem aplicações estratégicas para aplicação e valorização do projeto. 

Referências:  
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Introdução:  

A contabilidade é um instrumento adequado ao fornecimento de informações de evidências numéricas de fatos 

patrimoniais, com explicações e verdades que sejam válidas para todos os lugares, para qualquer tempo, nas mais 

diversas empresas. O Balanço Social é um importante demonstrativo contábil que vem sendo adotado pelas 

entidades. A adoção desta relevante ferramenta requer das empresas um esforço, no sentido de evidenciar de 

maneira consolidada, as ações sociais e ambientais ao seu público interno e externo. O negócio cooperativista 

têm essência social por sua constituição e princípios, para tanto, evidenciar com a demonstração do Balanço 

Social torna possível avaliar e modelar a atuação administrativa para alcançar resultados tanto para os associados 

quanto a região onde ela atua. Diante disso, o trabalho tem como objetivo a elaboração de uma proposta de 

balanço social para mostrar como uma Cooperativa Agroindustrial atua na responsabilidade social na região Vale 

do Paraíba. 

Metodologia:  

Em um primeiro momento, a metodologia aplicada foi de revisão bibliográfica, com fundamento teórico em 

textos específicos de contabilidade como|: demonstrações contábeis, legislação, pesquisa em artigos científicos e 

em manuais de gestão de sociedades cooperativas. Em um segundo momento buscou-se conhecer com maior 

profundidade o assunto com dados disponibilizados pela empresa, para demonstrar de modo quantitativo e 

qualitativo as informações no modelo de balanço social, adotando o modelo padrão para cooperativas do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE, com adaptações. 

Resultado:  

Com estudo realizado na elaboração da proposta de Balanço Social do exercício anual de 2017, nos indicadores 

de gestão observa-se que é mais forte a participação dos associados em nível de chefia nos conselhos 

administrativo e fiscal. Indicadores sociais internos apresentaram variações em 2017, sem alteração de algum 

tipo de benefício pela política administrativa da cooperativa, embora esses indicadores representem maior 

distribuição social das receitas obtidas pela empresa. Dos indicadores externos, as atividades desenvolvidas em 

favor da comunidade, incluem doações, apoio à atividades esportivas e desenvolvimento de atividades para 

diminuir os impactos ambientais. Observa-se que nos indicadores do corpo funcional a cooperativa apresentou 

maior número de admissões de empregados e menor admissão de cooperados, mesmo que nos últimos quatro 

anos tenha admitido novos associados para fortalecimento da atividade industrial de produção alimentícia. 

Conclusão:  

Conclui-se que no Balanço Social demonstrado, os indicadores sociais e ambientais são de acordo com a 

realidade atuante de uma sociedade cooperativa, assim, o balanço é uma ferramenta de divulgação para todos os 

interessados na empresa, deste modo, com a publicidade das ações praticadas pode-se mensurar o alcance da 

atuação do negócio que a cooperativa desenvolve na região que está inserida. O acompanhamento de 

demonstrativos seguintes é recomendado, a fim de planejar políticas de mais interação com os colaboradores, 

associados e comunidade para melhor atuação social. 

Referências:  
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DESENVOLVIMENTO DE UMA CÉLULA ELETROLÍTICA PARA DESINFECÇÃO MÍNIMA EM FLUXO 
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Introdução:  

Pesquisas apontam que cerca de 1,5 bilhões de pessoas sofrem com a escassez de água de qualidade. 

Efluentes contaminados sejam eles por resíduos industriais ou domésticos, se não tratados adequadamente, 

podem causar serias conseqüências aos recursos hídricos do planeta, acarretando impactos significativos 

sobre a vida aquática e ao meio ambiente como um todo. Otenio (2008) adverte que além do risco biológico 

de efluentes que são tratados inadequadamente, existe também o risco químico de substancias como o cloro, 

que possui em sua composição partículas cancerígena, podendo afetar seriamente a população. Em função 

disso, este trabalho tem por objetivo desenvolver uma célula eletrolítica para a desinfecção mínima de 

efluentes no pós–tratamento, respeitando as normas do conselho nacional do meio ambiente (CONAMA). 

Esse método busca substituir o processo de cloração, usando a eletrólise como forma de desinfecção do 

efluente e, também, demonstrar a viabilidade energética do processo.  

Metodologia:  

Este presente trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a empresa Aratú Ambiental Ltda, com o 

apoio da Empresa de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP, cujo objetivo representa a continuação de 

um conjunto de trabalhos já realizados anteriormente. O polipropileno é o material utilizado na confecção do 

protótipo, devido á sua resistência á corrosão e possuir o fator isolante em sua composição. Assim, a partir 

dele, por processos de soldagem e usinagem foi possível realizar a construção de toda a estrutura básica da 

célula, sendo que o volume é de 1L. O protótipo está sendo validado a partir de testes com um kit 

microbiológico para a determinação simultânea da redução nas colônias de bactérias E.coli e des coliformes 

totais. Nos ensaios foram determinados o mínimo tempo de detenção e o menor consumo energético, 

necessários para uma desinfecção mínima do efluente, de acordo com as normas vigentes. O efluente que foi 

utilizado nos ensaios foi coletado no tanque de decantação, etapa anterior ao sistema de desinfecção com 

cloro na forma de gás, da Estação de Tratamento de Esgoto Taubaté – Tremembé, da SABESP. Para 

determinação dos tempos, a vazão foi controlada por uma válvula, a fim de garantir tempos de detenção de 

1, 5, 10 e 15 min. Os testes foram realizados com os eletrodos alimentados por uma fonte externa. O kit 

utilizado possui uma faixa de operação de 80 á 25000 UFC/100mL. Sendo que UFC refere-se à unidade de 

formação de colônias, uma medida que estima o número de bactérias por unidade de volume. 

Diferentemente das contagens microscópicas convencionais, na contagem UFC as bactérias mortas não são 

consideradas, o que permite observar com maior facilidade a eficácia do processo de desinfecção.  

Resultado:  

De acordo com os testes realizados no primeiro protótipo de bancada, para a desinfecção mínima do efluente 

em fluxo contínuo, os seguintes parâmetros foram registrados: a corrente, densidade de corrente, tempo de 

detenção hídrico, o tipo de retificação, tensão média, pares de eletrodos energizados e, por fim, os resultados 

de coliformes totais. Os parâmetros estão apresentados na Tabela 1 e os resultados estão apresentados na 

Tabela 2.  

Conclusão:  

Este trabalho teve como meta a continuação do estudo e a viabilidade de uma célula eletrolítica para a 

desinfecção mínima em fluxo contínuo de efluente tratado em estação de tratamento de esgoto. Os ensaios 

foram bem sucedidos e comprovaram viabilidade do processo eletrolítico na substituição da cloração como 

forma de tratamento, usando baixas correntes, obtendo valores muito baixos, quando não zerados, de 

UFC/100mL. Espera-se que em breve um novo protótipo possa ser desenvolvido, com atualizações em 

relação ao anterior, que tragam um melhor desempenho buscando soluções de automação para potencializar 

o processo, além de facilidades de manutenção.  
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Introdução:  

O presente trabalho trata-se do relato de uma aplicação de um treinamento de desenvolvimento do trabalho 

em equipe, usando o envolvimento e comprometimento em um grupo de líderes contextualizado a partir de 

uma igreja evangélica que realiza trabalhos voluntários dentro da mesma, no centro da cidade de Campos do 

Jordão, interior de São Paulo. A igreja existe há 20 anos no município mantém cerca de 17 líderes 

voluntários, que exercem suas funções nas equipes interligadas, sendo eles: equipe infantil, equipe de casais, 

equipe de louvor, equipe de artes, equipe pastoral, equipe de intercessão, equipe de jovens, equipe de 

mulheres e equipe de homens. É importante destacar, que alguns líderes exercem liderança em mais de uma 

equipe. O treinamento foi desenvolvido a partir da aplicação e mensuração dos resultados do Inventário da 

Motivação e Significado do Trabalho (IMST), onde foi identificado como necessário o desenvolvimento de 

comprometimento e envolvimento do grupo. 

Metodologia:  

Os métodos utilizados para o treinamento foram dinâmicas em grupo, apresentação de conteúdo em material 

audiovisual e discussão de assuntos em roda. Aconteceram 11 encontros ao todo entre os meses de março e 

junho de 2018, com os 17 os líderes e vice-líderes das equipes, contendo homens e mulheres entre 18 e 45 

anos. Os temas trabalhados foram: envolvimento do grupo, trabalho em equipe, desenvolvimento da 

identidade do líder, cooperação e criatividade e a importância da delegação de funções. 

Resultado:  

A partir dos resultados obtidos foi identificado que um grupo de líderes estavam mais envolvidos que outros, 

tendo mais iniciativa e também dificuldades de delegar funções, se sobrecarregando. O outro grupo de 

líderes era mais passivo, demonstrando pouca iniciativa e falando menos nos encontros. Ao todo, tinham a 

mesma visão de grupo, de estarem dispostos a se envolver e se comprometer com a instituição, buscando 

sempre a melhor forma de desenvolvimento de suas funções, porém não atuavam de modo eficaz para 

executar essas ações, já que alguns dependiam da iniciativa de outros, de modo a sobrecarregar quem 

sempre tinha que dar as direções e orientar para escolhas. E portanto, a outra parte do grupo, não conseguiu, 

ao longo do tempo, na liderança, desenvolver a capacidade de confiar o serviço demandado a outros líderes 

e liderados e isso foi exposto ao longo das dinâmicas e discussões.  

Conclusão:  

A partir dos resultados obtidos e das discussões do mesmo, foi possível identificar que o treinamento 

desenvolvido ajudou o grupo, criando a conscientização de que precisam tomar a autoridade de suas funções 

e que o grupo que tem mais iniciativa e desenvolve mais funções, se sobrecarregando, precisa delegar mais 

as funções e confiar mais no serviço que precisam que outros executem, e o outro grupo necessita ter mais 

iniciativa e expor mais as ideias que tem, alinhando-se a visão do grupo, executando suas funções. 
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SIQUEIRA, M. M. M., Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. 

Porto Alegre: Artmed, 2008. TADEUCCI, M. S. R., Motivação e Liderança. Curitiba: IESDE, 2009. 

  



 

597 

 

ESPAÇO INTERGERACIONAL: RESIDÊNCIA ASSISTIDA E CENTRO DE CONVIVÊNCIA  

ENIC201837036 

 
ANNE CARLINI DE OLIVEIRA  

Orientador(a): REINALDO JOSÉ GERASI CABRAL  

 

Introdução:  

Este trabalho possui como característica principal abordar o âmbito em que o idoso está inserido, 

evidenciando o espaço em que convive, habita e sua relação com a sociedade, possibilitando a analise sobre 

a concepção de um espaço intergeracional na esfera social no município de Taubaté.  

Metodologia:  

Por intermédio inicial de uma tipologia explicativa, o trabalho se desenvolveu com embasamento teórico e 

verificação de relevância do assunto. Aliado ao tipo de pesquisa a abordagem inserida para o 

desenvolvimento da pesquisa foi definido com uma abordagem mista, no qual foi explorado dados, 

narrativas, visitas técnicas e estudos de caso para proporcionar um panorama geral sobre o assunto. A fim de 

conceber um espaço intergeracional no município de Taubaté, foi necessário a visita técnica ao terreno 

escolhido, bem como a analise geral sobre as normas e leis vigentes do local com o intuito da melhor 

adequação do projeto no terreno.  

Resultado:  

Com o auxilio de dados, pesquisas psicossociais, estudos de caso sobre programas intergeracionais, visitas 

técnicas a espaços destinados a idosos foi possíveis entender a relação que a terceira idade possui com o 

espaço e a sociedade, possibilitando que fosse possível propor a projeção de um espaço destinado a 

residência para idosos e um centro de convivência que no qual o principal objetivo seria a integração entre 

as distintas faixas etárias.  

Conclusão:  

A fim de proporcionar um ambiente adequado a moradia digna e a um centro de convivência, o trabalho 

aqui exposto desenvolveu um estudo aprofundado com bases em diferentes fontes de consulta a fim de se 

obter o panorama em que a geração de destaque está inserida e entender como a elaboração de um programa 

intergeracional possibilitaria a inclusão social dessa geração na sociedade. Com isso foi desenvolvida 

possíveis diretrizes para auxilio na concepção do espaço.  

Referências:  

BEAUVOIR, S. de. A velhice. 3. Ed. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1990.; DEBERT, G. G. A reinvenção 

da velhice: socialização e processo de reprivatização do envelhecimento. São Paulo: EDUSP: FAPESP, 

1999.; ESTATUTO do idoso: Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, e legislação correlata. Edições 

Câmara, Brasília, 2016. Disponível em: <<http://www.camara.leg.br/editora>> Acesso em 17/05/2018.; 
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FÉ E TRABALHO: A ATUAÇÃO TRAPISTA EM TREMEMBÉ-SP  

ENIC201871169 

 
ANA CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES  

Orientador(a): MAURO CASTILHO GONÇALVES  

 

Introdução:  

Os monges trapistas, pertencidos a Ordem Cisterciense da Estrita Observância e refugiados no Brasil, devido 

as ações empreendidas contra a Igreja Católica no processo de laicização da República Francesa, no século 

XX, chegam a Tremembé-SP, em setembro de 1904, destinados à fundação de uma abadia na antiga 

propriedade denominada Palmeiras, a nova Trapa Nossa Senhora Maristela. A urgência em iniciar os 

trabalhos, a impossibilidade em esperar o recrutamento ou a chegada de mão-de-obra estrangeira, optam 

pela contratação da mão de obra autóctone, que viviam no interior da propriedade, abandonada pelo 

proprietário desde 1888, por ocasião da abolição da escravidão e pela crise na cafeicultura. Considerando a 

atuação dos trapistas na cidade e sua influência na economia local na época, a pesquisa pretende evidenciar 

seu trabalho de fé, seguindo as orientações do evangelho, da regra de vida que professavam e da doutrina 

social da Igreja, promovendo vários benefícios aos seus colonos. 

Metodologia:  

O procedimento metodológico empregado, nesta pesquisa, tem caráter qualitativo, ou seja, exploratório. 

Partimos de teses e trabalhos acadêmicos sobre o assunto, em especial, a monografia do Prof. Manfredini 

(2011) e a tese do Prof. Silva (2014), além do livro de Audrá.(1951). Dois escritores citam o trabalho dos 

religiosos da Trapa Maristela, Gilberto Freyre— cita “experiência trapista no Tremembé”, descrevendo à 

ação dos monges junto à população de trabalhadores rurais com muito entusiasmo— e Monteiro Lobato— 

ao visitar o mosteiro, publicou um artigo na Revista do Brasil, em abril de 1918, intitulado “A Trappa de 

Tremembé”, elogiando a ação trapista—. As fontes documentais utilizadas para a realização da mesma, 

foram os jornais dispostos na hemeroteca do arquivo de Taubaté, as atas da câmara municipal de Tremembé, 

que iniciou seu trabalho em 1905, um ano após a chegada dos trapistas, além de alguns documentos de 

arquivos particulares. Por fim, realizamos uma pesquisa na Hemeroteca do Arquivo Histórico Dr. Félix 

Guisard Filho, da Divisão de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico de Taubaté, analisando dados nos 

jornais e periódicos do período que a ordem ficou no vale, de 1904 a 1931.  

Resultado:  

A experiência trapista em Tremembé proporcionou certo impacto e repercussão na capital do país e do 

Estado. Isso se comprova pelas inúmeras visitas que o mosteiro recebeu durante o período instalado no 

Brasil e pelo fato dos governantes e a hierarquia eclesial considerá-la como um modelo a ser seguido. A 

dedicação às atividades agropastoril é um dos pontos que caracterizam a Ordem Trapista permitindo um 

aspecto que chamou muito a atenção da imprensa na época: a pretensão em tornar os colonos empregados 

em operários agrícolas. Atitude que incomodou a oligarquia local. As melhores condições de trabalho 

oferecidas pelos trapistas somada à alfabetização gerou um clima de desconforto por parte das camadas mais 

influentes da cidade. Esta pesquisa nos possibilitou apreciar o universo dos trapistas, propiciando reflexões 

acerca da importância da memória e dos impactos culturais, que caracterizaram tanto o período analisado 

quanto a identidade de quem surgirá após o processo. 

Conclusão:  

É inegável a importância da experiência trapista na cidade, à questão do trabalhador nacional— na 

desconstrução da imagem preconceituosa que se tinha desse: o caboclo caipira—, à introdução de novas 

técnicas agrícolas no Estado de São Paulo e em relação ao papel educacional— em contexto de importação 

de mão de obra, formaram trabalhadores agrícolas, preparados para a operação dos maquinários e trabalhos 

de manutenção e construção. Durante os vinte anos de atuação, suas ações foram inovadoras para a época, 

tanto no setor agrícola e o trabalho junto aos colonos. Trabalho que modificou os costumes da vida urbana 

em Tremembé. 
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AMAMENTAÇÁO CRUZADA: UM BENEFICIO AO RECÉM NASCIDO  

ENIC201807033 

 
EDUARDA CRISTINA CESAR MATOS ERIKA DA SILVA ROSA MARLI DA CRUZ RODRIGO ALVES DE 

MORAES  

Orientador(a): SÍLVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO  

 

Introdução:  

Datada do século 2000 a.C a amamentação Cruzada é o ato de aleitamento de uma nutriz ao filho de outra 

mulher que se encontra impossibilitada, por algum motivo, de ela mesmas o fazer, no Brasil essas nutrizes 

eram chamadas de “amas-de-leite” e agiam como membro da família à qual serviam. Em 2011 uma tese, 

elaborada para obtenção de título de doutorado em ciências da saúde da Universidade de Brasília, apresenta 

dados negativos sobre a pasteurização e congelamento sobre a fração lipídica do leite humano. O 

aleitamento materno não recomendado pelo ministério da saúde e pela portaria de número 2.415 de 1996, 

artigo 1° inciso I. 

Metodologia:  

Foi realizado um levantamento bibliográfico em websites, revista e órgãos públicos, onde foram analisados 

três textos informativos que apresentavam dados históricos e curiosidades sobre o presente tema, uma tese 

de doutorado, um artigo do Caderno de Saúde Pública (CSP), uma portaria e uma nota do Ministério da 

Saúde. Posteriormente foram discutidos, pelos integrantes do grupo, uma proposta de projeto de lei para 

regulamentar a amamentação cruzada com um controle médico adequado. 

Resultado:  

A amamentação cruzada é uma pratica antiga e que nos dias atuais cerca de 43 % das mães entrevistadas 

pela CSP, só no Rio De Janeiro, a praticam sem a assistência médica adequada. O banco de leite, mesmo 

que regulamentado e seguro, pode não oferecer a criança todos os nutrientes que teria se fosse amamentado 

por uma nutriz, prejudicando assim fatores como crescimento e desenvolvimento. 

Conclusão:  

Diante o exposto, conclui-se que a amamentação cruzada, se regularizada legalmente e feita com 

acompanhamento médico, só tem a beneficiar a criança, que necessita do leite materno sem a perda de 

fração lipídica, que pode ocasionar em ganho de peso e desenvolvimento inferior para seu lactante. Além de 

que, se aprovada como lei, protegerá o direito fundamental à saúde, direito este expresso no artigo 196 da 

Constituição Federal de 1988. 

Referências:  

Fatores associados ao aleitamento cruzado em duas cidades do Sudeste do Brasil, SPC, disponível em < 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v33n4/1678-4464-csp-33-04-e00038516.pdf>, acesso em 20/07/2018; 
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Introdução:  

As mulheres são historicamente excluídas do ambiente político no Brasil. Conquistaram direito ao voto 

apenas em 1932, sendo direcionado às mulheres casadas, com autorização dos maridos, e às viúvas e 

solteiras que tivessem renda própria. Em 1934, foram eliminadas as restrições ao voto feminino. Mesmo 

após o advento da Constituição Cidadã de 1988 e a consagração do princípio da igualdade, a participação 

feminina nas Casas Legislativas em todo o país é escassa. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi 

avaliar como o implemento de cotas para mulheres no Legislativo contribui para a integral efetivação do 

princípio da igualdade. 

Metodologia:  

Como metodologia, adotou-se o procedimento bibliográfico. Foi realizada abordagem teórica em livros de 

Direito Constitucional, de modo a construir um conceito sólido para o princípio da igualdade. Ademais, 

coletou-se dados estatísticos, referentes às eleições de 2014 e 2016, que comprovam a desvantagem 

quantitativa das legisladoras brasileiras. Por fim, foram analisados dois dispositivos legais: a Lei nº 

9.504/1997 e a Proposta de Emenda à Constituição 134/2015, apresentando seus conteúdos, efeitos práticos 

e correlacionando-os. 

Resultado:  

Os resultados apontam que após 22 anos da Lei nº 9.504/97 que estipula um mínimo de 30% de candidatas 

em cada coligação, grandes avanços não foram perceptíveis. Nas eleições de 2014 e 2016, as mulheres 

representavam 19% dos membros eleitos no Senado, 10% dos eleitos na Câmara dos Deputados, 11% dos 

eleitos nas Assembleias Legislativas, 21% dos eleitos na Câmara Legislativa do Distrito Federal e 14% dos 

eleitos nas Câmaras Municipais. Portanto, para que haja igualdade de representatividade de gêneros, faz-se 

necessário a reserva de assentos para o sexo feminino no Poder Legislativo, igualando, assim, as 

oportunidades. A PEC 134/2015 confere até 16% de vagas reservadas para as mulheres na Câmara dos 

Deputados. 

Conclusão:  

Concluiu-se que, mesmo que haja uma igualdade formal, isto é, tratamento equânime conferido pela lei aos 

indivíduos, é fundamental que haja igualdade material, na medida em que a legislação deverá considerar as 

peculiaridades dos indivíduos e grupos sociais menos favorecidos. Decorrente de fatores históricos e 

socioculturais, as mulheres foram marginalizadas do mundo político, necessitando, portanto, de medidas que 

ofereçam igualdade de oportunidade com os homens, os quais não sofrem as mesmas discriminações. 
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Introdução:  

A pratica de atividade física pela população tem sido tomada como sinônimo de saúde e qualidade de vida. 

Sendo assim, o desenvolvimento de técnicas e métodos de treinamento para proporcionar ao indivíduo uma 

maior eficiência mecânica e energética quanto a execução de movimentos, adequando-se ao seu nível de 

treinamento, consciência corporal e objetivo torna-se essencial. Para que tais métodos de treinamento pudessem 

ser desenvolvidos, além do conhecimento teórico encontrado em livros e sua utilização na pratica, utilizou-se 

muito da tecnologia. Destaca-se então uma técnica chamada de eletromiografia (EMG), que permite uma análise 

bioelétrica do recrutamento de fibras e fadiga muscular. Com isso, este artigo visa expor os reais benefícios da 

realização de uma atividade física acompanhada por um profissional que baseia a aplicabilidade de movimentos 

específicos através de estudos reais.  

Metodologia:  

Quanto ao processo de confecção deste texto, foram utilizados dados reais obtidos por meio de uma pesquisa 

bibliográfica. Tal pesquisa baseava-se em estudos documentados, artigos científicos, revistas e sites que 

apresentavam como assunto principal de discussão métodos de utilização e/ou aplicabilidade do aparelho de 

eletromiografia (ECG), que eram então associados a forma com que se utilizam essa técnica atualmente, sendo 

elas de forma leve como na fisioterapia, moderada para preservar a saúde, ou de forma mais intensa como nos 

esportes de alta performance.  

Resultado:  

Após análise de informações advindas das mais diversas áreas em que a aplicabilidade e efetividade do uso do 

eletromiografo foi confirmada, percebe-se que a elaboração de um programa de treinamento que utiliza destes 

dados como referência para sua confecção, garante uma maior segurança na realização da atividade física, 

proporcionando uma gama de movimentos resistidos adequados, tanto em sua variável carga quando na variável 

tempo de execução. Nota-se consequentemente, um menor gasto energético para a ativação de fibras musculares 

especificas, além de minimizar sobrecargas articulares, ou seja, menor movimento articular com contração 

muscular máxima, abrangendo não só os atletas de alta performance, mas também a área terapêutica. Ademais, 

permite com que indivíduos com limitações articulares e/ou neurais congênitas ou adquiridas possam realizar 

movimentos condizentes com suas capacidades motoras com máxima eficiência e segurança.  

Conclusão:  

Conclui-se que o uso do EMG pode ser útil a diversas áreas da saúde, partindo de um objetivo em questão, seja 

ele performance individual ou coletiva nos esportes de alto rendimento, para uso terapêutico ou esportes como 

hobby. Dados obtidos através do EMG aliados a profissionais capacitados em sua área de atuação, ganham papel 

importante, para não dizer fundamental na formulação adequada de protocolos de treinamento e terapêuticos, 

prevenindo e tratando lesões. Além disso, promovem um maior entendimento da biomecânica envolvida em 

todos os processos físicos realizados pelo corpo humano, desde um simples caminhar ao salto triplo da ginastica 

olímpica.  
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QUEM É O RELAÇÕES PÚBLICAS NAS AGÊNCIAS DE EMPREGO?  
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Introdução:  

A profissão de relações públicas é exercida há muito tempo, mas apesar da longa existência, a atividade 

profissional demorou a receber a atual nomenclatura e reconhecimento. Somente a partir do início do século 

XX, nos Estados Unidos da América, o empresário Ivy Lee ficou conhecido por apresentar uma interessante 

abordagem de relacionamento com a opinião pública, gerando avaliações favoráveis a sua imagem e de suas 

empresas. Os profissionais e estudantes percebem que a profissão ainda é pouco reconhecida pelas 

organizações e é exercida por profissionais de diferentes formações. Por isso, o objetivo da presente 

pesquisa foi verificar junto aos profissionais de agências de emprego e estágio, públicas e privadas, da 

cidade de Taubaté, qual é o nível de conhecimento sobre a profissão e sobre o perfil do profissional de 

relações públicas e as vagas disponibilizadas na cidade.  

Metodologia:  

Os alunos do 4º semestre de Relações Públicas da Universidade de Taubaté (UNITAU) realizaram uma 

pesquisa quantitativa, por meio de um questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas, aplicado 

a profissionais de agências de emprego e estágio da cidade de Taubaté, durante um mês, no ano de 2018. A 

pesquisa abordou o perfil de vagas de estágio e emprego disponibilizadas para a área de relações públicas e 

o conhecimento dos entrevistados sobre a profissão e sobre o perfil do profissional.  

Resultado:  

De acordo com as pesquisas realizadas verificou-se que algumas empresas conhecem a área de relações 

públicas, mas muitas ainda não associam as vagas disponíveis com o perfil do profissional desse segmento. 

Porém, uma minoria tem conhecimento do que faz e onde atua um estudante ou profissional de relações 

públicas.  

Conclusão:  

A pesquisa comprovou a hipótese de que, apesar de vários entrevistados saberem a existência da profissão 

de relações públicas, há certa dificuldade em relacionar as exigências das vagas com o perfil do profissional 

da área. Mas há uma evolução e mudanças no mercado de trabalho, principalmente em decorrência das 

novas tecnologias, e elas demandam uma valorização da comunicação social e do relacionamento das 

organizações com seus públicos. Sendo assim, mesmo com os empecilhos advindos da falta de informação, 

tal desconhecimento pode ser visto como oportunidade para os estudantes e profissionais de relações 

públicas informarem e divulgarem suas próprias funções.  

Referências:  
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Introdução:  

O mercado de serviços é um conceito que surgiu associado aos primórdios da civilização, pois desde o início da 

história da humanidade as trocas já eram realizadas e com isso, os serviços sendo prestados. Na região do Vale 

do Paraíba o mercado de serviços se desenvolveu muito com o crescimento da atividade agrícola do século XVIII 

e XIX, trazendo junto com as plantações os pequenos negócios associados as necessidades básicas dos moradores 

da região. Atualmente o Vale do Paraíba é uma das regiões mais desenvolvidas do país, dentro dessa região 

pode-se destacar São José dos Campos e Taubaté como destaques nesse desenvolvimento. A pesquisa teve como 

objetivo identificar o perfil comercial de parte do centro comercial de Taubaté e quais alternativa para futuros 

negócios naquela determinada região. 

Metodologia:  

A pesquisa foi realizada por meio de levantamentos bibliográficos sobre o mercado de serviços na região do Vale 

do Paraíba e pesquisa de campo feita em Taubaté/SP. A pesquisa exploratória foi realizada por meio do site 

Caged, entre outros e artigos científicos. Já a pesquisa de campo foi feita a partir do levantamento do número de 

estabelecimentos comerciais e tipo de serviço prestado na região enquadrada pelas ruas Jacques Félix (margem 

direita), rua Conselheiro Moreira de Barros (margem esquerda), Avenida Nove de Julho (margem superior) e 

Rua Quinze de novembro (margem inferior). A pesquisa de campo foi feita em 355 pontos comerciais, sendo que 

12% deles estavam disponíveis para negócios em potencial em março de 2018. Do rol de negócios presentes, 

cabe destacar o segmento da Moda e Beleza, com 67 pontos comerciais, seguido por negócios voltados a área da 

saúde com 48 pontos comerciais e na terceira colocação aparecem os pontos comerciais disponíveis para aluguel, 

com 43 locais. 

Resultado:  

Problemas políticos e econômicos vêm afetando o Brasil desde o início dos anos 2010, como o setor de serviço é 

um dos mais sensível, acaba sendo um dos mais afetados. De acordo com o Ministério do Trabalho, em janeiro 

de 2018, após seguida altas no saldo de contratações nos anos de 2013 e 2014 (28.900 e 29.595, 

respectivamente), e quedas drásticas nos anos de 2015 a 2017 (-81.774, -99.694, -40.864 respectivamente), em 

2018 (77.822) a voltou a ser positiva, mostrando uma melhora no mercado de trabalho. Segundo o Caged, no 

Vale do Paraíba em janeiro de 2018 foram criadas 801 oportunidades de empregos formais, sendo que as cidades 

que mais se destacaram positivamente foram Taubaté, Cruzeiro, Pindamonhangaba e Bragança paulista com 

saldo de contratação superior a 200. Já os destaques com saldos negativos de contratação, foram São José dos 

Campos (-85), Caraguatatuba (-201), São Sebastião (-121) e Guaratinguetá (-103).  

Conclusão:  

A partir das pesquisas realizadas pode-se concluir que o setor de serviços e um setor muito sensível. Dos 13 

segmentos categorizados na pesquisa de campo, somente 3 desses segmentos apresentaram 50% dos pontos 

comerciais localizados em uma só rua, sendo que os outros 10 segmentos eram distribuídos de forma mais 

homogênea. Evidenciando dois padrões de segmentação, negócios regionalizados e negócios genericamente 

distribuídos, sendo esses a maioria. Esse estudo se mostra importante para determinação do tipo de negocio a ser 

implantado em determinada região, maximizando a possibilidade de ganho e consequentemente o aumento das 

oportunidades de contratação de novos profissionais. 
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Introdução:  

Este artigo visa fundamentar a aplicação da física quântica no tratamento de crianças autistas por meio de 

ferramentas da tecnologia, cuja manipulação é restrita ao profissional de saúde mental. É sabido que muitos 

dos portadores tem a sua vida dependente das pessoas a volta e quase sempre os quadros clínicos retiram-

nos do mercado de trabalho e até mesmo das vivencias sociais. Outro problema encontrado é das pessoas ao 

redor para com os portadores, estes também sofrem, pois, o sujeito que tem essas síndromes tem vários 

acessos de raiva, principalmente quando contrariados/frustrados. Estes por sua vez, atacam todos a sua volta 

e muitas vezes por ser uma situação de alto estresse, o indivíduo pode perder a memória. Os conceitos da 

quântica a serem estudados aqui é o da reprogramação mental e energética, afim de retroceder, estagnar ou 

ainda anular qualquer dissociação interpessoal dessas crianças. 

Metodologia:  

Com os estudos da física e da química foi possível descobrir e entender que todos os seres e objetos são 

compostos por átomos, estes por sua vez possuem núcleos formados por prótons, elétrons e nêutrons, que 

basicamente são partículas estruturadas por cargas elétricas positivas, negativas ou neutras. Dentro da física 

quântica, compreende-se a física de partículas, onde estuda-se o comportamento dessas cargas elétricas e das 

cargas magnéticas. Algumas teorias apontam que é possível transformar o DNA e outros pulsos elétricos e 

magnéticos, mudando a frequência que estas emitem. Sendo assim, uma das técnicas mais aplicadas em todo 

o mundo em terapias alternativas é a reprogramação mental estruturada na troca dessa constância energética. 

A criança autista tem prejuízos mentais e sociais causados por uma alteração na forma como as cargas 

elétricas e magnéticas interagem dentro do seu corpo, como para a Quântica é admissível esse câmbio 

energético e já temos várias aplicações e confirmações do seu uso para a medicina. Nosso projeto visa 

desenvolver uma ferramenta que realmente mescle a reprogramação necessária ao corpo físico e mental 

desta criança, possibilitando que as perdas causadas pelo transtorno sejam recuperadas. Para sanar os 

problemas levantados anteriormente na introdução, construímos esta tese, utilizando-se de conceitos da 

física quântica, espiritualidade, saúde mental e desenvolvimento tecnológico. O embasamento do presente 

irá contar com autores como CONTI, Cláudio (2006), TEIXEIRA, Evilázio et al. (2004), SALVADOR, 

Nilton (2000), ALVAREZ, Mani (2006), MECCA, Tatiana et al. (2010), PAIVA, Geraldo (2002), 

PEREIRA, Alexsandro et al. (2012), GADIA, Carlos et al. (2004), KLIN, Ami (2006), LISBÔA, Eliana 

Santana et al. (2008), DOMINGUES, Augusto et al. (2018), VENTEU, Kelly e PINTO, Giuliano (2018), 

CRUZ, Vitor e PRETUCELLI, Erick (2018) e CECHINEL, Alexandre (2017).  

Resultado:  

Esta pesquisa teve como objetivo estudar e demonstrar como a física quântica pode afetar nosso 

comportamento e transformar toda a sintonia que temos em nosso corpo. Buscando também, validar a sua 

aplicação em um tratamento mais adequado para crianças com o Transtorno do Espectro Autista, 

inutilizando possíveis tratamentos com medicamentos e potencializando a terapia cognitiva desses pacientes. 

Esta ferramenta, que será de uso restrito do profissional da saúde, será desenvolvida em tecnologias atuais 

para se adequar ao mercado, viabilizando seu uso, alcance e obtenção.  

Conclusão:  

Com esta pesquisa fundamentamos a nossa ferramenta para assim: trazer o problema as claras e colocar nas 

discussões as soluções adequadas para esta intervenção. Também legitimamos o método para ser aplicado 

em crianças que já fazem seu tratamento nas clínicas universitárias da região do Vale do Paraíba, de modo a 

testar seu funcionamento e validar como um produto viável ao uso. 
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Introdução:  

A ovinocultura de corte tem por objetivo obter animais que possam ser abatidos com maior peso em menor 

tempo. Nesse sentido, existem estratégias que podem ser empregadas na fase de cria, como programas de 

cruzamento para obter matrizes de boa habilidade materna e cordeiros de boa capacidade de ganho de peso, e o 

creep feeding, uma forma de conciliar a suplementação de cordeiros com a amamentação natural, a fim de fazê-

los atingir maiores pesos na desmama, permitindo o abate precoce dos animais. A eficácia dessa suplementação 

depende de fatores como a raça trabalhada, o sistema de criação e o protocolo de manejo e fornecimento do trato. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de cordeiros mestiços de sangue Dorper criados em sistema 

semi-intensivo com e sem suplementação em creep feeding. 

Metodologia:  

O experimento foi conduzido com o rebanho de ovinos do Setor de Ovinocultura de Corte do Departamento de 

Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. Foram avaliados 14 cordeiros mestiços, oriundos do cruzamento 

entre fêmeas de variados graus de sangue Santa Inês e Dorper, com um reprodutor Dorper puro. Todos os 

nascimentos ocorreram dentro de um período de 21 dias, sendo os cordeiros alocados nos lotes-tratamento com 

similar homogeneidade de sexo e tipo de parto. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 

dois tratamentos: T1 – com suplementação em creep feeding; e T2 – sem suplementação, e sete repetições. Os 

cordeiros foram mantidos confinados junto das respectivas mães pelos primeiros 15 dias de vida, até a cura e 

secagem do umbigo, quando então passaram a ser liberados junto ao restante do rebanho. Durante o dia os 

animais tiveram acesso à pastagem de tifton 85, sendo recolhidos ao aprisco no período noturno, quando então 

eram separados nos lotes-tratamento. O fornecimento da ração de creep 16% PB ocorreu conforme os cordeiros 

eram liberados, com 15 dias de idade. O consumo foi controlado, iniciando a 40 g/animal/dia, aumentando 

gradativamente até atingir 200 g/animal/dia aos 45 dias de idade. O fornecimento continuou até o desmame, com 

70 dias de idade.  

Resultado:  

Não foram encontradas diferenças significativas quanto ao peso na desmama com 70 dias (T1: 20,407 kg e T2: 

19,044 kg), no ganho de peso diário (T1: 233 g/dia e T2: 218 g/dia) e na idade ao peso de 15 kg (T1: 50 dias e 

T2: 54 dias). Contudo, os mesmos parâmetros foram próximos ou superiores aos encontrados em trabalhos com a 

raça Dorper e seus cruzamentos. O desempenho satisfatório dos animais avaliados pode estar relacionado à 

pastagem de boa qualidade, formada por Tifton 85, à qual os animais tiveram acesso durante todo o período 

experimental. A ausência de efeito da suplementação em creep feeding pode ser devida ao fornecimento da ração 

em quantidade inferior às citadas na literatura, além da alta qualidade da pastagem. 

Conclusão:  

A suplementação de cordeiros em creep feeding criados em sistema semi-intensivo com pastagem de Tifton 85 

não afetou o desempenho corporal até os 70 dias de idade em termos de ganho de peso diário (GPD) e peso à 

desmama. O desenvolvimento dos cordeiros do Setor de Ovinocultura do Departamento de Ciências Agrárias foi 

satisfatório, sendo próximo ou superior aos parâmetros observados na literatura para cordeiros mestiços de 

sangue Dorper. 
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Introdução:  

A criação de ovinos de corte depende do manejo reprodutivo das ovelhas, que são as responsáveis pela renovação 

do plantel e da geração de cordeiros machos, que são a fonte de renda da atividade. O planejamento das 

coberturas permite que as fases mais críticas da criação ocorram em épocas propícias dentro da dinâmica da 

propriedade, levando em conta mão de obra disponível e oferta de alimento. A adoção de monta controlada, junto 

de uma estação de monta (EM), possibilita que todos os partos ocorram dentro de uma faixa de tempo previsível, 

sem coberturas indesejadas. Para a execução da EM, estratégias para indução e sincronização de cio podem ser 

necessárias. O acompanhamento do cio através de marcação visual, como buçal marcador, é prática importante 

para avaliar a eficácia dessas estratégias. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho reprodutivo de 

ovelhas mestiças em criação semi-intensiva, submetidas à estação de monta. 

Metodologia:  

O estudo foi realizado com os animais do Setor de Ovinocultura do Departamento de Ciências Agrárias da 

UNITAU, sendo utilizadas 18 ovelhas mestiças de variados graus de sangue Santa Inês e Dorper. As matrizes 

foram submetidas à estação de monta de 60 dias, de setembro/2017 a outubro/2017, com pastejo de Tifton 85 

(Cynodon dactylon x Cynodon nlemfluensis) e Brachiaria decumbens durante o dia e confinamento noturno no 

aprisco com capim napiê picado e ração flushing 12% PB a 400 g/animal/dia. Para induzir e sincronizar o cio, 

utilizou-se efeito macho com o rufião do Setor, munido de buçal marcador para monitorar a ocorrência de cio 

durante os 30 dias anteriores a estação, período no qual as ovelhas também foram suplementadas com flushing, a 

fim de garantir a manutenção do escore corporal. O reprodutor empregado foi um Dorper puro, também munido 

de buçal para acompanhar eventuais repetições de cio. As coberturas foram realizadas em regime de monta 

controlada, no qual o reprodutor tinha acesso às fêmeas somente no período noturno. O diagnóstico de prenhez 

foi realizado com ultrassonografia 30 dias após o termino da estação de monta. Durante a gestação, as matrizes 

receberam ração de manutenção 12% PB a 200g/animal/dia. Não se forneceu ração especifica de pré-parto no 

terço final de gestação.  

Resultado:  

Das 18 ovelhas avaliadas, 17 foram diagnosticadas prenhes, resultando em taxa de prenhez de 94%. Como todos 

os partos ocorreram entre o final de janeiro/2018 e meados de fevereiro/2018, as ovelhas emprenharam no início 

da estação de monta. Ocorreram coberturas anômalas em ovelhas já supostamente prenhes, levando em conta a 

data de parto dessas ovelhas, compatíveis com a primeira cobertura observada. A taxa de natalidade foi de 111, 

76% com 19 cordeiros nascidos vivos, e 13, 64% de natimortos. A taxa de abortos ficou em 5, 88%. Quanto à 

natureza dos partos, 35, 29% deles foram gemelares. Dos cordeiros nascidos vivos, 89, 47% foram fêmeas, e 

10,52% foram machos. A taxa de desmame ficou em 105, 88%.  

Conclusão:  

O desempenho reprodutivo do rebanho avaliado foi satisfatório, assim como a sincronização de cio, uma vez que 

todos os nascimentos ocorreram dentro de um período de 30 dias, com cobertura efetiva logo no início da estação 

da monta. A taxa de prenhez foi alta, assim como a de natalidade. A mortalidade durante a fase de cria foi baixa, 

uma vez que a taxa de desmame foi próxima à de natalidade. Não foi possível concluir se o emprego de flushing 

e das demais estratégias afetaram o desempenho reprodutivo. Não foi possível determinar a razão das coberturas 

anômalas em ovelhas provavelmente prenhes. 
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Introdução:  

Esse trabalho visa estudar a viabilidade técnica e econômica de se adicionar um agregado (PET granulado) 

ao cimento, com o intuito de diminuir a proporção de solo utilizado por metro cúbico, dando destino nobre a 

um material que leva décadas para decompor na natureza. A busca por técnicas construtivas que melhor 

aproveitem os diversos recursos disponíveis no campo da engenharia tem sido constante. Todo esse esforço 

busca um melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros disponíveis, eliminação de 

desperdícios, redução de custos e prazos, agregação de valor ao produto edificação e buscar soluções 

técnicas cada vez mais eficientes. Retirar da natureza milhões de garrafas é uma solução sustentável pelo 

fato de dispensar o uso de areia em uma construção e também por não usar fornos na fabricação, posto que 

este processo use prensas, diminuindo assim a utilização de lenha e a emissão de gases poluentes.  

Metodologia:  

Este projeto tem início com um levantamento bibliográfico de cada item que será utilizado na produção do 

tijolo ecológico, pois nessa pesquisa serão coletadas propriedades físicas e mecânicas fundamentais, 

estabelecendo critérios que melhorem a qualidade do produto final. Os materiais que serão utilizados na 

composição do tijolo ecológico são cimento, solo, garrafas PET e água. Após pesquisas apuradas será dado 

início ao estudo do solo, onde amostras serão coletadas e passarão por testes no laboratório de agronomia da 

Universidade de Taubaté. Esses testes serão apresentados indicando o limite de liquidez e de plasticidade e 

também será analisada a porcentagem de solo que passa na peneira e o teor de umidade, com utilização de 

estufa. O passo seguinte é fazer a dosagem de todos os materiais e a mistura. O projeto terá três dosagens 

diferentes, iniciando por uma dosagem mínima de 10% de PET na composição da primeira fabricação, então 

ficará na proporção 1:9:1, ou seja, 1% de cimento, 9% de solo fértil e 1% de PET. Essa mistura será 

comportada em um molde e prensa de composto e passará por um processo de hidrocura, ou seja, durante 

oito dias será curado com água. Depois dessa cura, a cada cinco dias, serão realizados testes de compressão, 

sendo seis testes no total, ao longo do mês. Esse procedimento de mistura dos agregados e teste de 

compressão serão realizados da mesma forma para os outros dois tipos de tijolos, sendo eles de 20 % de PET 

1:8:2 (1 de cimento, 8 de solo fértil e 2 de PET) e para o tijolo com 30% de PET 1:7:3 (1 de cimento, 7 de 

solo fértil e 3 de PET). Assim, após todos os experimentos realizados, através de gráficos e planilhas será 

possível visualizar em qual composição as propriedades físicas e mecânicas foram maximizadas.  

Resultado:  

Não há resultados efetivos, pelo fato dos experimentos ainda não terem acontecido, entretanto, existem os 

resultados esperados para esse trabalho, pois o mesmo já identifica novos padrões de fabricação de produtos 

destinados à construção civil. Ponto relevante é a preservação dos recursos naturais com a manutenção dos 

solos argilosos, reutilizando-se para tanto, um resíduo sólido de difícil decomposição, no caso em questão, a 

garrafa PET. Além disso, o presente projeto visa superar as exigências das normas técnicas relacionadas à 

capacidade de resistência a compressão dos tijolos fabricados (2 MPa). 

Conclusão:  

Conclui-se que o trabalho será voltado para o desenvolvimento de pesquisas e testes relacionados à 

fabricação do tijolo ecológico utilizando-se garrafas PET, com a finalidade de analisar seus materiais 

constituintes, a dosagem de cada material, seu método de fabricação, assim como o impacto da utilização 

dessas garrafas, para que haja a diminuição das mesmas degradando na natureza, juntamente com a 

diminuição da emissão de gases durante a fabricação, pois será executada através de prensas, atuando assim 

na melhoria da sustentabilidade relacionada a área da construção civil. 
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Introdução:  

De acordo com Silva (2013) o segmento das micro e pequenas empresas (MPEs) apresenta uma alta 

representatividade para o crescimento econômico e o desenvolvimento da região, pois contribui diretamente 

com a criação de empregos e aumento da renda. Elas atuam diretamente na criação de novos postos de 

trabalho, e diante de tal fato são consideradas elementos importantes para o crescimento da economia e 

geração de emprego, transformando políticas de inovação em instrumentos de estímulo à competitividade 

(NETO; LOURENÇÃO; OLIVEIRA, 2006). Sua representatividade numérica em todo território chama 

atenção, de acordo com o Sebrae (2017) representam cerca de 99% do total de empresas, constituindo uma 

importante força dentro da realidade economica e empresarial do Brasil. Mesmo com essa representatividade 

em números absolutos e de sua importância social já destacada, Nascimento (2013) afirma que é possível 

verificar altos índices de mortalidade precoce de micro e pequenas empresas gerados por vários fatores.  

Metodologia:  

Com a grande influência das MPEs no desenvolvimento local, o objetivo deste artigo é relacionar o 

desenvolvimento da Região do Litoral Norte de São Paulo com este segmento, atendo-se às transformações 

ocorridas nos municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela e como foram alteradas as 

perspectivas da população. São objetivos especificos : Classificar as atividades econômicas desenvolvidas 

no Litoral Norte, no que diz respeito ao setor que pertencem (Primário, Serviços, Comércio). Identificar 

quais atividades econômicas possuem maior relevância na região, no que diz respeito à atividade 

desenvolvida, seguindo à descrição do Código Nacional Atividades Econômicas. Analisar a participação das 

MPEs na atividade econômica regional e na geração de empregos. Trata-se de um estudo de natureza 

exploratória e ser categorizada como um estudo quantitativo. Possui como problemática central a 

compreensão do impacto da pequena empresa no desenvolvimento da região estudada, especificamente os 

municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. A pesquisa documental será feita a partir 

de coleta de dados em instituições como a JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo), Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE-SP) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Serão utilizados 15.435 dados do IBGE – Cadastro Central de Empresas 

entre os anos de 2010 e 2017, classificando todas as empresas do Litoral Norte do estado de São Paulo, pela 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Através da análise documental dos dados será 

possível identificar os setores que mais empregam, que contribuem gerando mais riqueza para região e a 

quais municípios elas se concentram  

Resultado:  

Após a análise dos 15.435 dados obtidos pelo IBGE, constatamos uma grande diferença de número de MPEs 

entre as quatro cidades do Litoral Norte paulista, além de obtermos a partir de cálculos realizados a taxa de 

crescimento das atividades econômicas entre o ano de 2010 e 2015. Entre as cidades, Caraguatatuba é a que 

possui maior número de MPEs entre 0 e 99 funcionários, somando um total de 5998 distribuída entre as 

classificações de atividades econômicas, sendo a classificação G (Comércio; reparação de veículos 

automotores e motocicletas) a maior parte do total, possuindo 2643 empresas do ramo. Porém, Ubatuba 

possui a maior média de taxa de crescimento entre 2010 e 2015 tendo a soma da média entre as 

classificações de atividades econômicas um total de 826,75%, tendo como maior crescimento a classificação 

A (Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura) chegando a 96,78%.  
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Conclusão:  

Após a analise dos dados, observamos como a posição geografica de cada município interfere em seu 

crescimento e quantidade MPEs, Caraguatatuba sendo uma das principais rotas para São Sebastião e 

Ubatuba possui a maior quantidade de MEPs, isso se esclarece por ser a cidade “centro” do litoral norte 

paulista, local onde a fácil locomoção das cidades vizinhas para Caraguatatuba atraeam trabalhadores para a 

cidade, aumentando seu setor econômico de comércio. Porém com o projeto de ampliação do porto do São 

Sebastião, e o contorno norte sul ligando as quatro cidades, Caraguatatuba apresenta menor taxa de 

crescimento que as outras cidades.  
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Introdução:  

A economia de tempo contínua exercida em uma determinada atividade, gera diferenciais notáveis ao fim de 

um processo, como o custo do mesmo. A qualidade é adquirida, tornando o local de trabalho mais funcional 

e eficiente, para conseguirmos esse resultado específico aplicaremos a ferramenta da área da qualidade, o 

5S. O conceito irá pôr em prática os 5 sensos para o maior aproveitamento das atividade do laboratório de 

solda, que são o Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke ou seja, irá separar instrumentos importantes dos 

irrelevantes, conseguindo ganho de espaço; deixar os materiais de forma que possam ser acessados e 

utilizados imediatamente para redução de tempo; manutenção de ferramentas e do local de trabalho, pois um 

ambiente mais limpo é mais agradável para o trabalho; criar condições que favoreçam saúde física, mental e 

emocional; e a última etapa que é cumprir com os sensos anteriores.  

Metodologia:  

3 CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE PESQUISA De acordo com Gil (1991), uma pesquisa pode ser 

definida como um mecanismo coerente e metódico que tem como objetivo permitir fundamentos as 

adversidades retratadas. 3.1 DE ACORDO COM A ABORDAGEM Uma vez que foi estabelecido o assunto 

a ser aprofundado, a seguinte fase deve ser a seleção do padrão de análise que direcionará as decorrentes 

práticas. Relacionado a interpelação do problema, esse padrão de apuração pode ser conceituado como 

qualitativo ou quantitativo conforme Gil (1991). Avaliamos a pesquisa como quantitativa, em que as 

questões podem ser mensuráveis em busca de estudos e resultados, por meio da aplicação de estratégias 

estatísticas e ferramentas da qualidade (SILVA; MENEZES, 2005). 3.1.1 DE ACORDO COM O 

OBEJTIVO Conforme os objetivos, as pesquisas podem ser denominadas em Pesquisa Exploratória, 

Pesquisa Descritiva e Pesquisa Explicativa (GIL, 1991). Segundo Gil (1991) as pesquisas exploratórias têm 

como intuito proporcionar maior ligação com o assunto e torna-lo aceitável visto que o mesmo pode ser 

elaborado apoiado em suposições ou intuições compreendendo levantamento bibliográfico, menções e 

referências que colaborem para a percepção do conteúdo. A Pesquisa Descritiva tem como fundamento 

relatar cuidadosamente o objeto de estudo (população, fenômeno, problema) aplicando coleta e verificação 

de dados qualitativos, mas essencialmente quantitativos (GIL, 1991). A pesquisa explicativa busca apontar e 

esclarecer as razões do definido problema a ser compreendido, mostrando a realidade ao exemplificar a 

origem das coisas. 3.1.2 DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS Segundo Gil (1991), os 

processos científicos são classificados em: Pesquisa Bibliográfica cuja qual é elaborada constituída em 

materiais já produzidos, constituído basicamente por livros e artigos científicos; Pesquisa Documental, 

parecido a bibliográfica, Pesquisa Experimental, compreende em determinar formas de controle e de análise 

dos desfechos que a variante gera.  

Resultado:  

1º Materiais disperso no ambiente. Utilizando Seiri (Utilização), direcionar os objetos mais utilizados, de 

forma que fiquem mais próximo do operador, alcançando economia de tempo. 2º layout consome espaços 

desnecessários. Utilizando Seiton, a mudança de posição das mesas de trabalho de forma simétrica, e 

alinhadas com as maquinas de solda, é possível obter maior espaço do layout, tornando o espaço funcional. 

3º ambiente depreciado e desorganizado Utilizando Seisou, a limpeza física no laboratório, e descartando 

materiais desnecessários, é possível alcançar melhoria visual do ambiente, de forma que o local fique mais 

agradável. 4º com uso da solda, a temperatura fica elevada. Utilizando Seiketsu, a instalação de ventiladores, 

ou adição de mais janelas, contribuem para realização da qualidade de vida. 5º identificação. Marcação das 

mesas e máquinas com fita, etiquetar mesas e máquinas respectivas, ferramentas, e seus locais de 

armazenamento, identificar os matérias consumíveis de acordo com maquinas referente.  
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Conclusão:  

Com a elaboração deste trabalho, e com acompanhamento do início da implementação da filosofia 5S no 

laboratório de soldagem, foi possível ter uma visão da relevância e da dimensão da eficiência da ideologia 

na melhoria dos locais onde a mesma foi executada. Ao longo da implementação dessa ferramenta da 

qualidade, foi possível observar as melhorias que foram descritas, muitas vezes não é necessário o 

investimento para se alcançar progresso no sistema de trabalho. É importante para o laboratório a 

manutenção dessa filosofia da qualidade constantemente, pois assim é possível criar hábitos que só elevarão 

o padrão do procedimento.  
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Introdução:  

A transformação de antigas linhas férreas em novos ambientes urbanos na busca de requalificar as cidades é 

cada vez mais frequente. Exemplos disso são o High Line, projetado em Nova York e o Plantée Promenade, 

em Paris. No Brasil, essa iniciativa é recente, tendo como exemplo as cidades de Marília-SP e Varginha-

MG, que propuseram uma intervenção dando nova função para o espaço de suas linhas férreas. Buscando as 

vocações dos espaços e dividindo-os para compreender as potencialidades dos ambientes e entorno, o 

objetivo da proposta é desenvolver a criação de um parque linear no trecho da linha férrea, transposta a 

outro local, onde compreende as duas unidades da Faculdade Anhanguera de Taubaté, partindo do 

diagnostico a proposta apresenta soluções na forma de desenho urbano direcionado para a requalificação 

desse espaço de modo a criar novas interações socioculturais e econômicas na cidade, considerando 

interações entre comércio, residências e espaços de lazer.  

Metodologia:  

Esse projeto seguiu uma série de procedimentos metodológicos, para montar a proposta final. A área foi 

escolhida tendo em vista seus aspectos históricos e sua importância na cidade e a partir de uma avaliação do 

Plano Diretor, que sinaliza essa área como zona especial de planejamento. Assim foram feitas visitas 

técnicas, registros fotográficos e entrevistas no intuito de levantar informações e perceber sua diversidade de 

agentes e interações. Somou-se a isso um levantamento de informações socioeconômicas, socioculturais e de 

infraestrutura. Em seguida, com esses dados coletados, utilizou-se da Análise SWOT, que avalia pontos 

fortes, fracos, oportunidades e ameaças, a fim de iniciar um diagnóstico do espaço, baseado nas vocações e 

deficiências observadas. Por fim, a partir de um diagnóstico, dividiu-se o espaço em quatro setores 

principais, o que direcionou o desenvolvimento da proposta em escala de desenho urbano, onde foram 

trabalhados novos usos e ocupações, a mobilidade e o ambiente urbano considerando o aspecto paisagístico.  

Resultado:  

Assim como previsto no capítulo 3 do Estatuto da Cidade, formou se um Plano Diretor para desenvolver a 

intervenção no trecho da linha férrea que vai da região da Anhanguera I até a Anhanguera II. O trabalho 

desenvolvido preocupou se em setorizar a área a fim de dar o melhor uso possível do entorno. No novo 

zoneamento encontram se os seguintes setores: Residencial, Esportivo e Lazer, Bens Tombados, 

Institucional, Comercial, Área Verde, Demolição e Subutilizados. As propostas para essa intervenção estão 

todas ligadas ao transporte e a conversão da estrutura em parque. Os principais pontos da proposta foram: 

Estacionamento Público, Bicicletário, Quadras poliesportiva e de areia, pista de caminhada, Boulevard, Sítio 

do Pica Pau Amarelo ligado a uma praça, Habitação de Interesse Social (oferecido aos moradores das 

regiões desapropriadas), ruas revitalizadas com acessibilidade, sinalização horizontal e vertical e corredor 

verde. 

Conclusão:  

Este projeto mostra que é possível imaginar soluções a partir de processos de planejamento e projeto para 

novas ideias de desenho urbano que possam ativar interações positivas entre os agentes que constroem a 

cidade levando qualidade de vida a população. Esperamos com este projeto, alimentar um debate sobre o 

que queremos para o futuro da cidade. 
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Introdução:  

Estabilidade é basicamente a tendência do corpo de sempre retornar à sua posição de equilíbrio (posição na qual 

as forças e momentos são ajustados de forma que o momento ao redor do centro de gravidade seja zero) após 

qualquer perturbação sofrida. Divide-se em duas partes: estabilidade estática (analisa os momentos atuantes) e 

estabilidade dinâmica (analisa o intervalo de tempo necessário para amortecer a perturbação sofrida). As análises 

do segmento de estabilidade dentro de um projeto aeronáutico são necessárias para garantir a controlabilidade da 

aeronave, tal como segurança e qualidade de voo. A análises de Controle, como o próprio nome supõe, é 

responsável pelos corretos dimensionamentos das superfícies de controle (profundor, leme e ailerons), as quais 

são fundamentais para a estabilidade do voo e eficiência da aeronave em realizar manobras. Todas as análises são 

feitas utilizando ferramentas de cálculos, como tabelas, onde se podem cruzar dados e fórmulas.  

Metodologia:  

As análises de estabilidade e controle para o torneio de acesso 2018 da competição Aerodesign desenvolveram-se 

embasadas em literaturas do campo de engenharia aeronáutica. Com o auxílio de formulações literárias e 

ferramentas matemáticas, desenvolveu-se extensas análises, as quais interpretaram os três principais eixos da 

aeronave: eixo longitudinal, eixo lateral e vertical, e avaliaram todas as forças e momentos atuantes no centro de 

gravidade da aeronave, permitindo conhecer as ações e correções necessárias durante o voo. A introdução dos 

princípios e fundamentos de estabilidade e controle aplicadas a aeronaves participantes da competição SAE 

Aerodesign foi feita com o único livro em português “Fundamentos da Engenharia Aeronáutica com Aplicações 

ao Projeto SAE-Aerodesign” [1] As análises de estabilidade estática e dinâmica seguiram a metodologia de 

Robert C. Nelson [2], analisando separadamente a contribuição da asa, fuselagem e empenagem horizontal e por 

fim a contribuição total dos componentes. Incorporou-se também as metodologias de Daniel P. Raymer [3], 

principalmente em estabilidade estática látero-direcional e Mohammad H. Saedray [4], essencialmente nas 

análises de controle. Basicamente, todos os autores que tratam tanto da problemática estabilidade e controle 

quanto de outras áreas envolvidas em um projeto aeronáutico, aplicam seus estudos e experiências em aeronaves 

de grande porte, portanto, todas as metodologias foram adaptadas para serem aplicadas ao projeto de uma 

aeronave de pequeno porte.  

Resultado:  

As análises dos momentos atuantes no eixo longitudinal determinaram que o centro de gravidade da aeronave 

deveria estar posicionado a 29% da corda média aerodinâmica e posicionado simetricamente nos eixos lateral e 

vertical. A partir de cálculos fixou-se o volume de cauda horizontal em 0,35 m3 e sua distância até o centro de 

pressão da asa de aproximadamente 0,59 m; cuja dimensão gerou sustentação suficiente para equilibrar o 

momento desestabilizante da asa ao redor do CG. O volume de cauda vertical foi fixado em 0,038 m3 e a 

distância até o centro de gravidade de 0,54 m. As superfícies de comando e suas deflexões foram dimensionadas 

de acordo com as metodologias aplicadas resultando em áreas iguais a 0,0293 m2, 0,0143 m2 e 0,028 m2 para 

profundor, aileron e leme respectivamente. Os resultados atenderam os pré-requisitos do projeto e cada 

parâmetro respeitou os limites aceitáveis de cada metodologia seguida. 

Conclusão:  

Os estudos e análises de estabilidade e controle são, em suma, extensos, complexos e preciosos. Em voo, a 

controlabilidade da aeronave é indispensável. A conclusão teórica do projeto de estabilidade foi feita 

comparando os resultados computacionais das análises com parâmetros das literaturas existentes e disponíveis. A 

partir da observação dos resultados obtidos no decorrer de alguns meses, entendeu-se que a aeronave, 

teoricamente, possuía boa estabilidade longitudinal e direcional, e uma certa instabilidade lateral com alguma 

compensação devido á configuração de asa alta. No geral, a aeronave apresentou boa controlabilidade.  

 

 

 



 

618 

 

Referências:  

[2] Nelson, Robert C. Aircraft Stability and Automatic Control. 2 ed. Mc Graw Hill International Editions. 1998. 

[3] RAYMER, Daniel P. Aircraft Desing – A conceptual Approach. 2 ed. Ohio, EUA: Wright-Patterson Air 

Force Base. 1992. [1] RODRIGUES, Luis Eduardo Miranda. Fundamentos da Engenharia Aeronautica. Edição 

do Autor. São Paulo: IFSP, 2011. [4] SADRAEY, MOHAMMAD H. Aicraft design: a systems engineering 

approach. 1? Ed, John Wiley & Sons, Ltd., Publication. New York 2013.  

  



 

619 

 

CAPESC: CENTRO DE ALTA PERFORMANCE ESPORTIVO E CULTURAL  

ENIC201842108 

 
HUGO DE BULHOES LARA  

Orientador(a): CARLOS EUGENIO MONTECLARO CESAR JUNIOR  

 

Introdução:  

O presente trabalho trata da produção de um centro esportivo cultural focado não somente na promoção do 

esporte e cultura, mas, também, para a capacitação profissional da população na cidade de Paraty – RJ. Oferece a 

comunidade local um espaço de lazer e condições adequadas para a prática esportiva, visando o resgate de 

crianças e jovens, incentivando, ocupando e qualificando suas vidas, com o esporte e a cultura para o seu 

desenvolvimento físico e intelectual. Diversas pesquisas apontam o esporte como um dos melhores e mais 

eficazes meios de distanciar os jovens da criminalidade, possibilitando o desenvolvimento da consciência social, 

a construção de valores a promoção da saúde. A escolha da área para neste projeto foi baseada na afirmação de 

que o aeroporto não oferece benefícios a estas duas comunidades: Mangueira e Ilha das Cobras, tão necessitadas, 

buscando a médio e longo prazo, se tornar um elemento articulador para a região. 

Metodologia:  

Esta atividade se desdobrará através pesquisas sobre o histórico do local e seus entornos, buscando conceitos 

para se ter de guia. Explorar estudos de caso e tipologias de complexos esportivos e culturais e para a ampliação 

do embasamento do projeto. Com suporte de dados do IBGE e de visitas técnicas ao local, analisar e caracterizar 

o entorno da área escolhida. Criação de diretrizes, desenhos e ilustrações para um melhor entendimento do 

projeto e, por fim, o projeto arquitetônico em si. Paraty é uma cidade histórica e turística localizada na divisa do 

estado do Rio de Janeiro com São Paulo. Sua beleza e história atraem milhares de turistas durante o ano todo. 

Com tantos atrativos a serem apreciados, sua complexidade em alguns aspectos, quase que passam por 

despercebidos pelo público usuário visitante. Um dos pontos são: sua extensão territorial, que somam algo em 

torno de 925 km² e contam com seis grandes áreas de preservação ambiental que ocupam dois terços de seu 

território. Essa diversidade traz uma série de complicações para o uso do solo da região. Nos últimos anos, o 

índice de homicídios da cidade Paraty vem chamando a atenção. Segundo o mapa da violência (2015), a cidade 

de Paraty é a segunda mais violenta do estado do Rio de Janeiro. Os dados também indicam que são 

principalmente os jovens que estão envolvidos neste tipo de violência e que este é um fenômeno da zona urbana 

de Paraty.Os jovens são os mais afetados, assim como no resto do país. 66% deles estão a baixo dos 34 anos de 

idade.Crianças e adolescentes estão em constante desenvolvimento e por isso se tornam alvos mais fáceis dessa 

violência atual. Indivíduos afetados quando jovem, podem no futuro, se tornar agentes infratores se houver 

omissão por parte da sociedade e dos órgãos públicos.  

Resultado:  

Elaborar um local que ponha a disposição dos moradores toda a infraestrutura e os equipamentos necessários 

para a pratica e desenvolvimento dentro do esporte e cultura. Um local para todas as classes, sociais e etárias, 

enfatizando a profissionalização e o resgate dos moradores tanto de uma vida sedentária como da criminalização. 

3.1 Objetivos específicos • Compreender o histórico e o desenvolvimento da cidade; • Delimitar o perímetro da 

área de intervenção; • Entender a situação atual da cidade de Paraty e dos bairros do entorno da área escolhida; • 

Esclarecer os motivos da escolha da área para inserção do projeto; • Reunir evidências para o embasamento do 

trabalho de que o esporte e a cultura são, de fato, agentes essenciais para recuperação de pessoas; • Pesquisar 

referências projetuais históricas e contemporâneas; • Programa de necessidades; • Formular diretrizes projetuais 

para criação do Centro Esportivo Cultural; • Projetar o complexo denominado como Centro de Alta Performance 

Esportivo e Cultural. 

Conclusão:  

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma percepção baseada em fatos, de como um simples 

incentivo em forma de Esporte e Cultura, empregados de uma forma adequada e em pontos focais corretos, recria 

a cultura de um local, desenvolve o ser humano em diversos aspectos e garante um equilíbrio na vida dessas 

pessoas num futuro próximo. 
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Introdução:  

O projeto aerodinâmico da asa de uma aeronave é de grande importância em um projeto aeronáutico pois 

uma asa com alta eficiência aerodinâmica garante um bom desempenho associando baixo arrasto, menor 

consumo e maior sustentação. Com base nesta afirmação e nos requisitos de projeto impostos para a 

aeronave 2018 da equipe do Projeto Aerodesign, Aerotau Micro, este trabalho busca uma alternativa 

eficiente para o perfil aerodinâmico que será aplicada em sua asa. Para atender os requisitos, foram 

pesquisados quatro perfis de alta sustentação, que tiveram suas características analisadas por um software 

apropriado para esse tipo de estudo. 

Metodologia:  

Para a realização da pesquisa recorreu-se a um levantamento bibliográfico realizado a partir de fontes como 

livros, artigos e outros meios de estudo para obtermos resultados precisos. Os quatro perfis escolhidos para a 

pesquisa (Wortmann FX 74-CL5-140, Selig 1223, Selig 1210 e Eppler 423), foram os que obtiveram 

melhores resultados em relação aos requisitos procurados pela equipe e começaram a ser estudados pela área 

de aerodinâmica do projeto. As análises foram feitas pelo software XFLR5® Versão 6.40. As curvas e 

tabelas apresentadas servem apenas como forma de ilustrar o desempenho aerodinâmico de um perfil em um 

determinado número de Reynolds. Para o desenvolvimento de uma aeronave, a equipe precisou analisar uma 

série de perfis e saber com precisão o número de Reynolds, pois é um fator de grande importância que 

modifica as características aerodinâmicas do perfil. Os parâmetros da asa calculados e estabelecidos foram, 

envergadura de 1,58m; área de 0,499m²; corda raiz de 0,42m e corda de ponta de 0,21m; corda media de 

0,33m, afilamento de 0,5 a alongamento igual a 5. Com esses valores estabelecidos foi determinado o 

número de Reynolds para o qual, foi adotada uma velocidade de 16 m/s, para um voo realizado em 

condições de atmosfera padrão ao nível do mar, densidade do ar (? = 1,225 kg/m3), viscosidade dinâmica do 

ar (µ = 1,7894x10-5 kg/ms), corda média aerodinâmica (c =0,327703704), o valor obtido foi de Re = 

358.946,7195.  

Resultado:  

O perfil de alta sustentação escolhido foi o Selig 1223, pois obteve melhores resultados nas análises, com 

um ângulo de ataque máximo de 13,9 graus e um coeficiente de sustentação máximo da asa (CLmax) de 

1,690580. Os gráficos abaixo apresentam as curvas de desempenho dos perfis selecionados para o valor de 

Reynolds estabelecido, nos quais é possível notar um melhor desempenho do perfil Selig 1223. 

Conclusão:  

Com os resultados encontrados foi possível determinar o perfil ideal para aplicação no projeto. A definição 

das condições de contorno assim como a determinação das condições de operação da aeronave, viabilizou a 

realização das simulações de modo a refletirem o real cenário. Conclui-se que o objetivo proposto foi 

atendido determinando o melhor perfil aerodinâmico, o qual fornece o maior Clmax em relação aos outros 

perfis, se adequando as necessidades do projeto garantindo assim um melhor desempenho da aeronave. 
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Introdução:  

Este trabalho apresenta a proposta de um Hospital Oncológico na região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral, que será implantado no município de Taubaté, levando em consideração a carência existente de um 

hospital especializado no tratamento do câncer. O aumento considerável dos casos da doença em todo o país, 

tem gerado o deslocamento de pessoas para outras regiões em busca de tratamento. Na elaboração deste 

trabalho adotou-se pesquisas bibliográficas, estudo de caso do projeto de Centro do Câncer da Universidade 

do Arizona – EUA, e a visita técnica na OncoVida em Taubaté. O conceito de todo o projeto foi 

proporcionar uma estrutura onde se sintam acolhidos e protegidos, trazendo conforto ao paciente durante o 

processo de tratamento. A humanização hospitalar proporciona espaços externos junto a natureza, onde o 

projeto arquitetônico bem elaborado pode alterar o estado de espirito e a energia do paciente, sendo 

considerado uma arquitetura que cura.  

Metodologia:  

Para a elaboração desse projeto foi realizado uma série de pesquisas metodológicas, para obter embasamento 

para a proposta final. O principal apontamento é a falta de um hospital com especialidade em oncologia na 

região metropolitana do Vale do Paraíba. A partir desse ponto foi feito estudos para entender como surgiu o 

tratamento do câncer e como funciona o tratamento no Brasil. Também foi colocado em pauta os objetivos 

do milênio e os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são metas de desenvolvimento estabelecidas 

pela ONU. No caso do hospital oncológico entra em pauta o objetivo do desenvolvimento sustentável 3 

(Saúde e Bem-Estar) que tem como o principal objetivo assegurar e promover uma vida saudável para todos, 

em todas as idades. Após o levantamento desses dados, foi escolhida uma área para a implantação do 

hospital, a área escolhida está localizada no bairro do Pinhão, é um terreno de propriedade particular, 

possuindo uma área com mais de 34 mil m², atualmente se encontra abandonado, tendo como principal 

acesso à Avenida Carlos Pedroso da Silveira e próximo a 2 rodovias principias da cidade, a Rodovia 

Presidente Dutra e a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Com a definição de onde seria localizado o 

hospital, foi escolhida como referencial teórico a Arquiteta iraquiana Zaha Hadid, utilizando como 

referencias projetuais seus projetos como: o Riverside Museum, localizado na cidade de Glasgow. Outro 

projeto utilizado foi o Souks um edifício de uso misto localizado na cidade de Beirute no Líbano. Também 

foi utilizado como referencial paisagístico os projeto de Roberto Burle Marx. Com base nesse estudo foi 

feita uma análise do terreno, e também um plano de necessidade do hospital, levantando os principais pontos 

e dar início ao estudo preliminar do projeto.  

Resultado:  

O conceito para esse projeto parte do gesto de braços abertos, simbolizando que o hospital está pronto para 

acolher, proteger e dar segurança a seus pacientes. Toda facha do prédio e o telhado terá a sua frente uma 

estrutura metálica, que forma um trançado de metal que dá um acabamento contemporâneo ao projeto, tendo 

como função somente de design com os vãos vazados para passagem de ar. Com o mesmo aspecto 

contemporâneo foi construído um anexo à esquerda do prédio onde será a capela do hospital, suas paredes 

serão todas de vidros permitindo a contemplação dos jardins ao lado e a entrada de luz natural. O design da 

capela tem como inspiração um projeto da Zaha Hadid, que utiliza do conceito da batida do coração, 

trazendo para a capela uma simbologia que somente DEUS traz o consolo ao coração.  

Conclusão:  

Este trabalho tem como seu principal objetivo proporcionar qualidade de vida a pacientes oncológicos. Um 

outro ponto muito importante também é a movimentação da economia da cidade com a implantação de um 

empreendimento com esse porte. 
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Introdução:  

O Brasil é reconhecido por sua alta carga tributária o que traz como conseqüência certa preocupação ao 

empresariado no que se refere à carência de recursos em determinados períodos para o recolhimento dos 

impostos, taxas e contribuições. A Lei 6.404/76 (Lei das S/A) em seu art. 153 estabelece obrigatoriedade do 

planejamento tributário, por parte dos administradores de qualquer companhia, além de contribuir de forma 

considerável para a melhoria dos resultados. Existem no Brasil, quatro regimes de tributação no âmbito federal: o 

Simples Nacional, o Lucro Real, o Lucro Presumido e o Lucro Arbitrado. Conforme o enquadramento da 

empresa em determinado regime é realizada a apuração dos impostos federais e seu devido pagamento, variando 

de acordo com as atividades exercidas pelas empresas e seus respectivos faturamentos. Esse trabalho objetivou 

concluir que, existindo um planejamento tributário legal, as empresas podem economizar recursos financeiros de 

forma legal e, desse modo, alcançar resultados positivos.  

Metodologia:  

Este trabalho utilizou como princípio metodológico a pesquisa bibliográfica e documental, tendo como objetivo 

recolher, selecionar e implementar as contribuições já existentes sobre o assunto, contribuindo como instrumento 

na formação da estruturação, do controle e gestão do planejamento tributário. Utilizada também no presente 

trabalho uma pesquisa aplicada, “pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução 

de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. (SILVA E MENEZES, 2001,P.20). Também 

utilizado como metodologia a pesquisa exploratória, que compreende coleta de dados onde podem ser 

observados: o registro, a análise, a descrição de características, a relação e a correlação do comportamento de um 

fenômeno, por meio de coleta de dados e trabalho de campo e a pesquisa explanatória com o intuito de 

comparação entre dados coletados relatando os fatos às causas. Com caráter descritivo,é ilustrada por um Estudo 

de Caso Aplicado que define e quantifica os efeitos do planejamento tributário nos resultados da empresa, isto é, 

a pesquisa explanatória tem o intuito de comparação entre dados coletados relacionando os fatos às causas.  

Resultado:  

A análise e interpretação dos resultados do presente estudo foram apoiadas nos dados disponibilizados pela 

empresa do ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 

denominado supermercados, que refere-se ao faturamento bruto do exercício social de 2017. Com as análise e as 

interpretações foram possível obter um comparativo para conseguir visualizar a melhor opção de regime 

tributário. 

Conclusão:  

O Estudo proposto comprovou que a empresa objeto desse estudo, em função de suas características, pode ser 

tributada tanto pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido quanto pelo Lucro Real, o que possibilitou a 

comprovação, por meio deste estudo, da melhor opção de enquadramento. Desta forma, conclui-se que o objetivo 

deste trabalho foi alcançado ao apontar uma alternativa de tributação federal menos onerosa minimizando a 

preocupação do empresariado no que se refere à carência de recursos e visando a redução de custo por intermédio 

do planejamento tributário. 
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Introdução:  

Através da análise de uma empresa de envase de bebidas, pode ser observada a necessidade da utilização de 

um método de manutenção preventiva de equipamentos, e processos para otimização de procedimentos 

realizados dentro da fábrica. Dessa forma, o presente trabalho apresenta como proposta de solução para a 

empresa, a utilização da filosofia do Total Productive Maintenance (TPM), conceito que visa a manutenção 

de processos e equipamentos com o objetivo de prevenir perdas, e com isso mensurar seus resultados pela 

ferramenta Overall Effectiveness Equipment (OEE). Essa proposta utilizou-se das boas práticas de 

gerenciamento de projetos sendo realizada no formato de um termo de abertura de projeto, conforme 

proposto pelo Project Management Institute (PMI).  

Metodologia:  

Para que o trabalho fosse realizado, primeiramente foram levantadas informações em pesquisas 

bibliográficas de materiais acadêmicos publicados. Estes materiais têm como conteúdo, informações sobre 

as ferramentas OEE, TPM e Gestão de Projetos, que serão utilizadas para a elaboração da proposta de 

projeto de implantação no formato Termo de Abertura do Projeto (TAP).  

Resultado:  

Como resultado apresenta-se um documento da fase de iniciação do projeto (TAP), sobre um caso descritivo 

para implantação do Total Productive Maintenance (TPM), em uma empresa de envase de bebidas 

localizada na Região Metropolita do Vale do Paraíba. 

Conclusão:  

O presente trabalho teve como objetivo propor um termo de abertura do projeto sobre a implantação do 

TPM em uma empresa de envase de bebidas. Verificou-se sobre o TAP desenvolvido, que o entendimento 

do projeto proposto foi maior por parte dos Stakeholders (partes interessadas), estimulando dessa forma o 

sucesso do projeto. 
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Introdução:  

A Analise de desempenho da aeronave para o desenvolvimento do projeto aerodesing e de extrema 

importância para gerar dados críticos operacionais do avião como as potencias requeridas e disponíveis do 

conjunto Motopropulsor (Motor e Hélice), cargas adicionadas na aeronave, comprimento de pista exigida e 

disponível para operação e MTOW (Peso máximo de decolagem) da Aeronave. Junto com a análise de 

pressão atmosférica local e densidade Local, analisamos os dados requeridos para cada etapa do voo 

(decolagem e aterrissagem) e estudamos as possibilidades de quantidade de cargas que poderíamos colocar 

na aeronave e traçar um objetivo de MTOW para a melhor performance do avião em cada etapa.  

Metodologia:  

Os Dados foram constituídos através das análises iniciais dos cálculos dimensionais da aeronave, como 

tamanho de asa, Afilamento, perfil aerodinâmico e etc. Através desses dados obtivemos a Força de 

sustentação da aeronave e introduzimos esse valor nos cálculos de desempenho e obtivemos uma tração 

requerida para decolagem consequentemente uma força de sustentação requerida também foi analisada. 

Após esses dados analisamos o motor que iriamos usar na aeronave, estudando os dados de dois conjuntos 

Motopropulsor, o Os61 com Hélice de dimensão 13x6 e o APS S64AII com Hélice de dimensão 13x6, e o 

motor que atendeu as necessidades da aeronave foi o ASP S64AII (Tipo Glow) com o conjunto de Hélice 

13x6. O Motor Os61 gerava muita potência para a Aeronave gerando assim uma instabilidade no avião. 

Fizemos um teste de taxiamento com o motor na aeronave para analisarmos as reações de movimentos do 

avião em solo. 

Resultado:  

Os resultados obtidos atrás dos cálculos e de analises dinâmicas (como o taxiamento da aeronave), 

concluímos que o Motor ASP S64AII (Tipo Glow), era o ideal para a operação da aeronave. Decidimos o 

MTOW para o voo de teste em etapas, colocando gradativamente a carga disponível para analisarmos uma 

melhor operação da mesma. A comprimento de pista para decolagem com MTOW de 9Kg foi plausível as 

condições exigidas para uma aeronave com as dimensões do avião usado. 

Conclusão:  

Conclusão (20 a 100 palavras) Concluímos que a Análise de Desempenho e de Extrema importância para 

determinar os dados operacionais nas etapas de voo de uma aeronave, fazendo o estudo e analises corretas 

dos dados e testes para a determinação do Conjunto Motopropulsor e de ate correções de etapas anteriores 

do projeto. Também concluir os objetivos do avião, como o aumento de MTOW que e de extrema 

importância para missão de voo que implica na classificação na competição.  
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Introdução:  

Trata-se da constituição que mais durou na história do Brasil. A mesma por mais que fosse outorgada, 

trouxe uma legislação liberal, uma das mais liberais da época. Trazendo estabilidade econômica, política e 

administrativa. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada para esse estudo foi bibliográfica acadêmica dos autores Leopoldo Bibiano Xavier, 

José Murilo de Carvalho, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, além da própria constituição de 1824. Trata- 

se da primeira constituição brasileira, o seu surgimento começa a ser ventilado nos ideais dos emancipadores 

da nação a partir de 07 de setembro de 1822. Foi convocado a assembleia constituinte, mas devido ao 

liberalismo exagerado, Dom Pedro I destituiu a constituinte em 1823 e outorgou a constituição em 25 de 

março de 1824, uma constituição também liberal, sendo uma das mais liberais da época. Tratou se de uma 

constituição que garantiu a estabilidade política, econômica e administrativa. Foi a mais duradora na história 

do Brasil, assim transformando o Brasil com honestidade, seriedade em órgãos públicos e na população. Não 

é à toa que com uma constituição liberal e um monarca preparado desde criança para assumir a nação, 

transformou o Brasil de uma colônia em uma potência regional, no mesmo patamar dos E.U.A. A primeira 

constituição brasileira, não nasceu de uma assembleia constituinte, mas sim da ideia do imperador e do 

conselho de estado, na qual ambos queriam amplos poderes para construir um grande Império na época. 

Assim, devido a Assembleia Constituinte com seus integrantes possuindo interesses próprios, o Imperador 

dissolve a Assembleia Constituinte. Tanto o Imperador como o Conselho de Estado tentavam combater o 

despotismo das elites da época. É importante ressaltar, que a mesma foi influenciada pela constituição 

francesa de 1814. Trata-se de uma constituição centralizadora, que devido ao inicio da independência do 

Brasil assegurou o território que temos hoje, assim garantindo a unidade nacional. Por mais centralizadora 

que fosse, a economia da mesma não tinha interferência do Estado, algo muito diferente da atual que é 

totalmente interventora, como quase todas as republicanas. 

Resultado:  

O resultado alcançado foi que a constituição imperial de 1824, colocou o Império do Brasil como uma das 

maiores economias do mundo na época, tratou se também de garantir a unidade nacional, limitou o poder do 

governo e do estado sobre a economia, assim dando lhe uma retaguarda jurídica. Com isso podemos ver que 

a mesma foi uma legislação muito avançada para a época. Algo muito diferente da nossa atual constituição 

ou de qualquer outra a partir do golpe republicano de 1889.  

Conclusão:  

A constituição de 1824, foi a mais duradoura na história do Brasil, foi criada com princípios e ideais liberais, 

por mais que tenha tido um viés mais centralizador. Com isso o Brasil foi o país de política e economia 

liberal, com uma economia aberta e desregulamentada, com um estado de direito que não era interventor e 

consequentemente pequeno, na época custava 13% do PIB em tributos. Caso não tivesse ocorrido o golpe 

republicano de 1889, o Brasil teria grandes chances de continuar a ser uma grande nação desenvolvida 

liberal. Diante disso, termino parafraseando o Barão de Mauá: Maldita República. 
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Introdução:  

O Brasil e um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Esse imenso território demanda ser 

integrado por uma rede de transporte que permita o pleno desenvolvimento da economia do interior e o 

acesso de sua população a bens e serviços dos quais os moradores da região litorânea e das grandes capitais 

desfrutam. A carência de outros tipos de transportes seja de carga ou de passageiros no Brasil, faz com que 

os transportes dos mesmos sejam com menos densidade e consequentemente, com um custo elevado, apesar 

de que conta com um fluxo alto de transportes de cargas e passageiros, poderia ser maior e melhor se esses 

não dependesse apenas das rodovias e aerovias que passam por más investimentos. Hoje, o transporte aéreo 

e estratégico para conectar regiões escassas de um transporte alternativo e rápido, e a aviação regional vem 

cumprindo uma tarefa essencial para suprir essas necessidades. 

Metodologia:  

Os dados foram obtidos através das analises de mercado e das necessidades regionais do país, através dos 

estudos de desenvolvimento Rodoviário e Aeroviário obtivemos dados conclusivos para a implementação de 

projetos para o Desenvolvimento da aviação Regional no Território Brasileiro não apenas de passageiros, 

mas também de Cargas. Um segmento onde a aviação regional pode ter impacto especialmente positivo no 

desenvolvimento sustentável do país e do turismo. Analisamos também tipos de aeronaves especificas para 

esse tipo de Transporte e as exigências Aeroportuárias conforme as legislações Brasileiras para a 

implementação de uma operação nos pequenos aeroportos. A Exploração dos atrativos fora das capitais, 

porem, e limitada devido à falta de acesso. De acordo com o Relatório de competitividade do turismo 

Brasileiro publicado anualmente pelo Ministério do Turismo, pelo SEBRAE e pela Fundação Getúlio 

Vargas, o índice no quesito “Acesso” das não capitais é 53,8(Numa escala até 100), contra 74,9 das capitais. 

A expansão da aviação regional é o próximo passo lógico da política nacional de aviação civil, que começou 

com a transferência do setor dos militares para os civis e prosseguiu com a quebra do monopólio estatal da 

gestão de aeroportos. Aeronaves com os ATR´s 42/72, Embraer 120/145/170/175, Dash 8 Q-200/300/400, 

SAAB 2000 e CRJ 700/900/1000, fazem parte das aeronaves disponíveis no Mercado para esse tipo de 

operação, gerando uma analise de Custo operacional e Custo beneficio para uma empresa traçando o 

objetivo de planejamento e implementação das Rotas. 

Resultado:  

Com os estudos de mercado e analises operacionais, os planos para a expansão e desenvolvimento da 

aviação regional no Brasil pode ser aplicado aos poucos, ao tempo que o mercado for se adaptando aos 

novos voos e novas rotas e a novos clientes que antes não usavam o transporte aéreo para seus negócios e 

lazer. As empresas aéreas também dependem de Projetos governamentais que ajudem a implementar essas 

rotas reduzindo custos de operação para que o conjunto operacional seja satisfatório para as empresas, 

passageiros e Governo.  

Conclusão:  

Concluímos que existe uma falta de desenvolvimento em algumas regiões do País por falta de um transporte 

regular de maior confiança e rapidez que ajudaria no desenvolvimento Regional de pequenas cidades e 

regiões que tem um grande potencial para um crescimento através de um transporte de qualidade que ajude 

na conexão dessas com grandes centros já desenvolvidos. 
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Introdução:  

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a macrofauna edáfica e avaliar o efeito de diferentes tipos de 

coberturas do solo sobre a distribuição dos grupos de macrofauna do solo, em duas épocas de avaliação em 

um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico cultivado com alface (Lactuca sativa).  

Metodologia:  

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos (plantas de cobertura e 

cobertura com bioplástico e polietileno) e quatro repetições. No cultivo de inverno entre junho a outubro de 

2017 foram utilizados os seguintes tratamentos: 1-plantio convencional (PC); 2-cobertura de polietileno 

(CP); 3-cobertura de bioplástico (CB); 4-cobertura morta com nabo forrageiro (Raphanus sativus L) (CN); e 

5-cobertura morta com aveia preta (Aveia sativa L.) (CA).No cultivo de verão entre novembro de 2017 a 

janeiro de 2018 foram utilizados os seguintes tratamentos: 1-plantio convencional (PC); 2-cobertura de 

polietileno (CP); 3-cobertura de bioplástico (CB); 4-cobertura morta com milheto (Pennisetum americanum 

sp.) (CM); e 5- cobertura morta com crotalária (Crotalária juncea.) (CC). A área útil em cada parcela foi de 

2m². Amostras de solo na forma de monólitos (25x25 cm) para contagem da macrofauna foram retiradas 

aleatoriamente em cada parcela, nas profundidades de 0–20 cm aos 60, 120, 180, 240, 300 e 330 dias após o 

início do experimento.  

Resultado:  

Os grupos taxonômicos predominantes foram de Coleoptera, Isopoda, Diplura e Collembola. A cobertura do 

solo com Aveia sativa L. e Crotalaria juncea apresentou maior densidade de macrofauna, seguida por 

Raphanus sativus L e Pennisetum americanum sp e as coberturas com polietileno e bioplástico. 

Conclusão:  

O uso das coberturas, associado à irrigação na avaliação no periodo de seca, favoreceu a colonização do solo 

pela macrofauna. 
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Introdução:  

O presente trabalho trata-se de uma requalificação urbana no centro histórico, localizada no município de 

Taubaté, SP. A proposta foi desenvolvida através de análises quantitativas e leituras qualitativas constituídas 

por leituras e referenciais teóricos, pesquisas in loco, levantamento fotográfico, indicando a degradação do 

espaço gerando a necessidade de uma (re) organização socioespacial da área O objetivo central é trazer uma 

remodelação do espaço voltado a percepção do pedestre em relação a cidade desenvolvendo um projeto 

arquitetônico e paisagístico.  

Metodologia:  

Este trabalho desenvolveu-se através de pesquisas, conceitos de planejamento urbano, referenciais 

históricos, levantamentos fotográficos técnico e históricos, artigos sobre urbanismo, analise de 

documentários, análise e caracterização da área de estudo, proposta contendo diretrizes de projeto, projeto 

preliminar representado por croquis para compreensão do projeto. Seguindo o organograma a seguir: Será 

realizado estudos de caso, pesquisas de campo, análise de documentos, revisão bibliográfica, pesquisa e 

levantamento alem das visitas técnicas. 

Resultado:  

O objetivo geral deste trabalho final de graduação é desenvolver uma proposta de projeto de requalificação 

para uma área considerada como ambiente histórico da cidade de Taubaté, mas que hoje se encontra em um 

estado de degradação, dessa forma, visando uma proposta de um novo traçado 

Conclusão:  

A elaboração desta pesquisa até o momento permitiu compreender a importância de um planejamento 

urbano adequado, visando aproveitar as potencialidades da área e gerando novos espaços de convívio aos 

usuários. 
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Introdução:  

Com o avanço das novas tecnologias e a evolução dos aparelhos, atualmente tudo está conectado, portanto, 

há uma grande troca de informações nas redes, ou para compras de produtos, ou serviços. A partir da 

altíssima quantidade de pessoas trocando informações surgem as vulnerabilidades, as quais podem ser 

facilmente detectadas pelos Crackers. Crackers, indivíduos com conhecimento na área informática, que 

invadem computadores ou sistemas computacionais com finalidade ilegal, roubam informações através de 

softwares mal intencionados (Vírus), ou através de vulnerabilidades dos sites e servidores. Para dificultar a 

ação dos Crackers foram criadas as normas ISO 27000, as quais exigem padrões e profissionais 

especializados cujo foco é atuar em áreas de segurança, gestão e manuseio de informações. A ISO requer 

que as organizações com informações valiosas próprias e/ou de clientes, tenham maior capacitação de 

funcionários, possibilitando que as informações passem nos quatro quesitos da segurança da informação: 

confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade.  

Metodologia:  

Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica cujo objetivo é explicar as normas ISO 27000 e sua 

influência na organização das empresas, demonstrando as mudanças necessárias às empresas, para que as 

mesmas consigam, com êxito, instituir as normas ISO 27000. Adicionalmente, esta pesquisa apresentará os 

benefícios que a introdução das normas trará às empresas.  

Resultado:  

A introdução das normas ISO 27000 trará às empresas uma maior segurança às informações da própria 

empresa e, também, de seus clientes. Além de segurança, a implementação da ISO 27000 fará com que a 

empresa aumente o valor de suas informações, uma vez que a mesma terá um diferencial perante as demais 

empresas que não utilizam tal parâmetro de qualidade. 

Conclusão:  

Ao fim da pesquisa concluiu-se que as normas ISO 27000 surgem com o intuito de tentar padronizar e trazer 

uma maior segurança para as informações armazenadas pelas empresas e prestadores de serviços. Desta 

forma, as empresas terão um maior número de clientes e maior valor agregado às suas informações e às de 

seus usuários. Apesar do investimento de tempo e das dificuldades para adquirir o selo ISO 27000, os 

benefícios e valor que o mesmo agrega aos seus serviços sobressaem. Complementarmente, novos usuários 

irão confiar e ceder suas informações às empresas.  
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Introdução:  

Neste trabalho é apresentado um estudo comparativo de resultados obtidos para a medição do módulo da 

aceleração gravitacional terrestre (g). Os resultados foram obtidos por meio de três experimentos diferentes, 

todos realizados no laboratório de Física da UNITAU. 

Metodologia:  

Todas as medidas foram realizadas no mesmo local. O período do pêndulo foi medido 100 vezes. Já para o 

pêndulo de comprimento variável, foram feitas 20 medidas para cada um dos 5 comprimentos diferentes 

adotados. Usando kit de queda-livre, foram realizadas 25 tomadas de tempo, sendo que a cada tomada são 

obtidas medidas para quatro posições diferentes de um objeto em queda-livre. Os dados de todos os 

experimentos foram analisados usando o MS-EXCEL e o Origin. Foram usadas medidas de variância para 

determinar os erros experimentais das medidas obtidas.  

Resultado:  

Os resultados obtidos mostram que as medidas feitas com o pêndulo levaram a resultados substancialmente 

melhores que aqueles obtidos com o kit para queda-livre. 

Conclusão:  

Esse resultado mostra a necessidade de fazer ajustes no equipamento usado para queda livre, especialmente 

quanto a intensidade do campo magnético usado, bem como no sistema de posicionamento do objeto em 

queda-livre. 
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Introdução:  

A economia brasileira encontra-se formalmente em recessão desde o segundo trimestre de 2014. O produto per 

capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016. Essa situação cria um ambiente de forte pressão para uma 

pronta recuperação da economia brasileira. Com isso, a classe C e D que teve uma ascensão nos últimos anos 

devido ao bom momento da economia na época, muitas pessoas conseguiram ingressar na faculdade, comprar um 

carro, dar entrada em um imóvel e realizar seus sonhos apoiados por programas sociais, crédito alto e juros mais 

baixos. Agora endividadas e com a chegada da crise muitas famílias se viram obrigadas a refazer o orçamento e 

cortar os gastos, o que representa uma frustração para muitas famílias. 

Metodologia:  

A pesquisa é bibliográfica exploratória, por meio de sites de notícias. A crise demorou a afetar de fato as famílias 

e só chegou a partir do segundo semestre de 2015, quando a renda média do trabalhador começou a encolher, 

todos sofrem com o aumento da conta de luz e dos impostos, mas principalmente aqueles que já estão 

endividados pois passam a encontrar mais dificuldade para ter acesso a bens e empréstimos, isso reflete também 

no comércio, pois as pessoas frequentam menos os shoppings, cinemas e restaurantes. Devido a menor margem 

de manobra a classe média tem mais dificuldade para pagar as suas contas, somado com a instabilidade do 

emprego que só piora a situação. Com a ascensão da economia vivida anteriormente, muitos conseguiram 

realizar o sonho de um carro novo na garagem, de ser o primeiro da família a cursar ensino superior, de financiar 

um imóvel próprio e atualmente restaram as prestações, o que acaba refletindo no corte de gastos como internet, 

televisão, plano de saúde e até mesmo no gasto com supermercado, o que gera um recuo de qualidade de vida. 

Uma solução encontrada por muitos foi o empreendedorismo de necessidade, que visa muito mais a 

sobrevivência do que ascensão social, onde os empreendedores montam seu próprio negócio não como o 

desejado, mas de maneira mais simples apenas para conseguir algum dinheiro. 

Resultado:  

Os dados encontrados mostram que taxa de desemprego mais do que dobrou em 2015, chegando a 10,9% no final 

do primeiro trimestre, o acesso ao plano de saúde para a classe C caiu em 2015, a primeira vez em 13 anos, com 

uma média de 3 mil cancelamentos por dia. A Pnad aponta que, entre os períodos de fevereiro e abril de 2014 e 

novembro e janeiro de 2016, o número de pessoas com 14 anos ou mais trabalhando por conta própria subiu de 

20,8 milhões para 23 milhões, alta de 10,5%. A Serasa Experian mostra que só em janeiro houve abertura de 

166,6 mil novos empreendimentos no país, 10,4% a mais do que no mesmo período de 2015. 

Conclusão:  

São muitas as causas que desencadearam a crise, como a inflação que cresceu impulsionada pelo aumento no 

custo de serviços como salão de beleza, passagens aéreas e diárias de hotéis, hábitos menos comuns no dia a dia 

da classe média, que foram de certa forma beneficiados pelo começo dessa inflação já que grande parte atua no 

setor terciário. Por isso, a crise afetou e muitas famílias tiveram que viver apenas do seguro desemprego, com 

uma renda muito menor e poucas perspectivas de encontrar uma vaga a curto prazo e com uma lista de débitos 

para quitar. 
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Introdução:  

Tendo em vista que pequenas cidades, normalmente, não têm muita disponibilidade de empregos, uma das 

saídas é a de empreender. Neste cenário, temos o Microempreendedor Individual e o Microempresário que 

têm grande parte ou o total de sua renda mensal proveniente dos ganhos da empresa, e, por falta de 

instrução, acabam entrando em crises financeiras pelo mau uso dos recursos, gastando descontroladamente o 

lucro com movimentações pessoais. Partindo dos princípios contábeis e técnicas financeiras, cria-se um 

modelo de gestão voltado para os pequenos empresários, com a finalidade de auxiliar as tomadas de 

decisões e possibilitar a expansão do negócio.  

Metodologia:  

Com o intuito de investigar os principais erros causados pelo baixo nível de educação empresarial do 

microempreendedor de Natividade da Serra para que possam ser tratados, será apresentado um estudo de 

caso no qual os dados de uma empresa serão testados, aplicando a metodologia. Primeiro, dados a situação 

anterior da empresa serão postos à análise. Com base nos dados iniciais colhidos será montado um 

fluxograma ou check list de erros, acertos e decisões a se tomar, gerando indicações de locais para se instruir 

e distribuição de material bibliográfico aberto sobre o assunto em questão, como base preventiva inicial, 

juntamente com a implementação dos métodos. 

Resultado:  

A aplicação das técnicas financeiras e contábeis possibilita a criação de um modelo de gestão para os 

Microempreendedores Individuais e Micro empresas. Este modelo, uma vez empregado, promove um 

controle real no patrimônio e possibilita uma expansão estrutural da entidade. 

Conclusão:  

É possível constatar que a aplicação das técnicas financeiras e contábeis contribui com a gestão dos 

Microempreendedores individuais e Micro Empresas que objetivam a expansão de seus negócios. 
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Introdução:  

Buracos negros formam-se a partir da morte de uma estrela supermassiva. Um buraco negro é conhecido por ser 

uma região do espaço da qual nenhuma informação consegue escapar, nem mesmo a luz. Apesar de serem 

invisíveis aos nossos olhos, eles podem ser detectados via ondas gravitacionais quando extremamente densos. 

Tais ondas são ocasionadas por deformações do espaço-tempo de tal forma que, com antenas altamente sensíveis 

ou interferômetros é possível detectá-las. Essas detecções são feitas a partir de dispositivos de diferentes formas 

de funcionamento. No Brasil, são feitas detecções de ondas gravitacionais por um telessensor esferoidal (antena 

esférica), conhecido como Mario Schenberg, que servirá ao estudo para este trabalho de graduação. As ondas 

gravitacionais, diferentemente das ondas eletromagnéticas, conseguem chegar à Terra sem serem absorvidas, por 

conta de sua natureza intrínseca relacionada ao tecido espaço-tempo. Portanto, as detecções de ondas 

gravitacionais abrem perspectivas muito importantes para o estudo do Universo.  

Metodologia:  

Este trabalho apresenta uma pesquisa básica que explora informações sobre a parte mecânica do telessensor de 

buracos negros Mario Schenberg, seu posicionamento, alinhamento e regulagem da antena (esfera), bem como os 

materiais utilizados em sua composição, introduzindo alguns conceitos básicos de pesquisa. A construção deste 

trabalho foi baseada nas publicações de sites especializados como o do INPE entre outros, em teses de doutorado, 

como a do professor Dr. Claudemir Stellati sobre ondas gravitacionais, na tese do Dr. Sérgio Turano de Souza e 

em bibliografia especializada. De acordo com os objetivos, os estudos podem ser divididos em pesquisa 

exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Neste trabalho foram feitas pesquisas exploratórias que 

promovem uma imediação com o tema de estudo da parte mecânica do telessensor de buracos negros Mario 

Schenberg, sendo elas construídas baseando-se em investigações bibliográficas e citações. A pesquisa visa a 

realização de um estudo sobre o posicionamento, alinhamento e regulagem da antena (esfera) do Telessensor 

Mario Schenberg, bem como os materiais utilizados na sua composição. Segundo Gil (1991), os procedimentos 

técnicos são classificados em investigação Bibliográfica, que é feita a partir de materiais já elaborados, que são 

principalmente os livros e pesquisas científicas de outros autores, como a tese do Dr. Sérgio Turano de Souza e 

do professor Dr. Claudemir Stellati, estudo de documentos com tema próximo ao da bibliografia, que ainda não 

foram analisados e estudados e por fim a investigação Experimental, que consiste em estabelecer a análise dos 

resultados e conclusões apresentados pela pesquisa. A metodologia aplicada no trabalho de graduação em 

referência foi a pesquisa de descrição, retratando o objeto de estudo, o telessensor Mario Schenberg, coletando 

informações sobre sua estrutura mecânica a partir de livros, teses, bem como bibliografias especializadas.  

Resultado:  

Neste trabalho, foram obtidas informações sobre a antena do detector Mario Schenberg, como sua composição e 

seu funcionamento. A antena é composta por uma massa ressonante esférica de CuAl(6%) com 65 cm de 

diâmetro, na faixa de frequência de 3200 ± 200Hz, com aproximadamente 1150 kg, que deverá atingir a 

sensibilidade h ~ 10-22 em uma banda passante de 50 Hz, para pulsos de milissegundos, numa faixa de 

frequência de 3200 ± 200Hz, quando estiver operando a temperaturas da ordem de 0,05 K. O detector tem toda 

infraestrutura criogênica voltada para resfriamentos a 4 K e toda a suspensão da esfera, bem como todo o sistema 

de filtragem mecânica construídos e montados. O sistema é suspenso por um sistema de isolamento vibracional, 

capaz de atenuar vibrações externas em cerca de 300 dB. O instrumento será mantido a temperaturas ultra-baixas 

(? 1 mK) por câmaras criogênicas, resfriadas por diluição.  

Conclusão:  

Após o estudo realizado, foi possível entender e descrever o funcionamento mecânico de uma antena de captação 

de ondas gravitacionais, especificamente a calibração da esfera de captação, compreendendo o dispositivo 

mecânico que opera buscando maior entendimento. 
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Introdução:  

O mercado financeiro oferece diversas opções de investimentos, que podem variar de acordo com a 

necessidade e as características do investidor. Esses investimentos podem ser classificados em renda fixa e 

renda variável. As aplicações em renda fixa são aquelas que já possui uma remuneração pré-estabelecida no 

momento da aplicação, já os de renda variável não podem ser determinados no momento da aplicação pois 

variam positivamente ou negativamente de acordo com as expectativas do mercado. Assim sendo, a presente 

pesquisa teve como objetivo principal fazer uma análise comparativa da rentabilidade de carteiras de 

investimento, no período de 2008 a 2018, de acordo o perfil de risco do investidor (conservado, moderado e 

agressivo).  

Metodologia:  

Para se chegar no objetivo da pesquisa, foram formadas 3 carteiras de investimento de acordo com o perfil 

do investidor, isto é, uma carteira conservadora, outra moderada e uma arrojada. A carteira conservadora foi 

composta somente com ativos de baixo risco, isto é, de renda fixa. A carteira moderada foi composta por 

ativos de baixo risco e com uma parcela em produtos com maior risco no longo prazo, isto é, de renda fixa e 

variável. Já a carteira arrojada conta com ativos de maiores ganhos no longo prazo e de maior risco (renda 

variável), porem com uma pequena parcela em produtos de baixo risco (renda fixa). 

Resultado:  

Os resultados preliminares apontam que a carteira de investimento agressiva, obtiveram um ganho maior, 

isto é, aquela onde o investidor busca possibilidade de maiores ganhos no longo prazo, para isso aceita 

correr mais riscos. Este tipo de carteira pode conter investimento em ações, debêntures, fundos 

multimercado, fundos atrelados à inflação, etc. 

Conclusão:  

Conforme as informações analisadas e levando em consideração o estudo que ainda está em 

desenvolvimento, podemos concluir que o mercado financeiro é bem dinâmico, isso pode ser observado em 

momentos de queda e alta de juros. É de extrema importância que o investidor conheça sobre os 

investimentos presentes no mercado para que possa administrar melhor os seus recursos para alcançar seus 

objetivos. 
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Introdução:  

A ideia é fazer um protótipo de baixo custo que possua usinagem com precisão satisfatória. Esse projeto não 

tem fins lucrativos. Visando a construção de uma fresadora CNC escolheu-se utilizar todo material de livre 

acesso, ou seja, os softwares e hardwares são livres não precisão de licença, qualquer pessoa pode ter acesso. 

Metodologia:  

A fresadora CNC possui um microcontrolador responsável por gerenciar os movimentos dos motores de 

passo que por sua vez deslocam os eixos do protótipo. Esse microcontrolador é o Atmega 328, presente na 

placa Arduino, ele é o "cérebro" da máquina. Para isso acontecer é preciso instalar o Grbl no 

microcontrolador. o Grbl é um software que interpreta o g-code,uma espécie de coordenadas para a 

fresadora CNC. Melhor dizendo uma peça será desenhada num software CAD que vai gerar o g-code dessa 

peça, que por sua vez será enviado ao microcontrolador. 

Resultado:  

Os resultados do protótipo foram satisfatórios, a meta de ser baixo custo foi atingida com sucesso, a precisão 

pode ser considera boa em vista aos materiais utilizados na construção da máquina. 

Conclusão:  

CNC é um sistema com potencial enorme, que transformou o modo de produção, é relativamente fácil a 

usinagem de peças complexas e o mais importante a repetibilidade para produção em larga escala. Ponto 

positivo ao projeto pois os objetivos foram alcançados. Também foi observado alguns pontos que podem ser 

melhorados como utilizar guias lineares no lugar dos trilhos deixando os eixos mais firmes, acoplar um 

pequeno aspirador de pó para minimizar a sujeira gerada no processo de usinagem do material, utilizar uma 

tupia no lugar da micro retifica para ter uma usinagem mais rápida. 
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Introdução:  

¬As descargas atmosféricas são fenômenos naturais impossíveis de se controlar ou prever, e podem ser de 

diferentes tipos e ter diferentes potenciais, porém apresentam um alto nível de destruição, podendo trazer 

prejuízos às estruturas, equipamentos elétricos, causar incêndios e danos a seres vivos. E com o intuito de estar 

minimizando e combatendo os danos gerados pelas descargas atmosféricas foi desenvolvida pela a ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) a NBR 5419, que fixa as condições mínimas a um projeto, 

instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas de estruturas, bem como de 

pessoas e instalações no seu aspecto físico. A ABNT NBR 5419 (Proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas) somente se aplica a estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industriais, prédios 

administrativos ou residenciais, sendo que não se aplica a sistemas, sistemas de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica,sistemas de telecomunicações, e sistemas externos às estruturas protegidas.  

Metodologia:  

A metodologia para desenvolvimento do estudo das normas está embasada em pesquisa exploratória, 

bibliografias e pesquisas de sites, artigos acadêmicos, que contemplem os sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas e principalmente as duas normas referentes dos anos de 2005 e 2015, realizando um estudo sobre as 

principais mudanças que ocorreram desde sua última publicação, verificando as alterações que ocorreram em 

tabelas, fórmulas, dimensionamento de condutores, métodos de proteção e todos os novos dados que foram 

acrescentados a nova norma vigente. Esta sendo feito o estudo das duas normas de forma separadamente, 

abortando os tópicos de maior relevância nas áreas das descargas atmosféricas ao que diz respeito à questão de 

segurança das estruturas e seres vivos. 

Resultado:  

Foram verificados vários itens que foram acrescentados a nova versão e que também foram modificados. A 

primeira grande diferença encontra-se na diferença de tamanho em número de páginas. A norma de 2005 

apresentava 42 páginas que estão divididas em 6 capítulos e 5 anexos, abordando as características e exigências 

para a construção de um projeto SPDA completo. Já a norma de 2015 apresenta aproximadamente 380 páginas 

que estão divididas em 4 partes que são: Princípios Gerais, Gerenciamento de Risco, Danos físicos a estruturas e 

perigos à vida,Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Algumas outras diferenças são encontradas 

nos métodos de proteção da gaiola de Faraday e o método do ângulo de proteção, nos sistemas de aterramento e 

proteção dos sistemas elétricos internos de estruturas.Além dessas diferenças muitas outras são analisadas no 

decorrer do trabalho, alertando para a evolução das necessidades de proteção em um período de tempo 

considerado pequeno.  

Conclusão:  

Este trabalho analisou as principais diferenças entre as versões de 2005 e 2015 da norma ABNT NBR 5419, 

permitindo-se verificar que as recomendações da revisão são mais rigorosas, sempre a favor da segurança. A 

presente norma apresenta uma análise mais detalhada, não só para o caso de instalação de um novo SPDA como, 

a avaliação de um sistema já instalado, uma vez que para os riscos serem avaliados é necessário que se faça a 

consideração se a estrutura possui algum nível de proteção ou não. Este trabalho permitiu também verificar que 

muitas estruturas na região carecem de sistemas SPDA atualizados. 
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Introdução:  

Este trabalho de graduação tem o intuito de mostrar como a Filosofia Lean pode ser empregada na produção 

de móveis. Sua implantação deve implicar na redução de defeitos nos materiais, evitando retrabalhos e 

proporcionando, com isso, a redução de custos e a economia de tempo. 

Metodologia:  

Este trabalho classifica-se como uma pesquisa qualitativa, descritiva, desenvolvida a partir de um estudo de 

caso (Yin, 2005). De acordo com Yin (2005), o estudo de caso utiliza vários métodos: documentação, 

registros em arquivo, entrevistas, observação dos participantes envolvidos e artefatos físicos. Neste estudo 

foram utilizados documentação (documentos administrativos) e registros em arquivo (dados oriundos de 

levantamento sobre o local). O estudo de caso desta pesquisa ocorre em uma indústria moveleira, com 

intuito de estudar a implantação de uma filosofia de trabalho iniciada por uma indústria automobilística 

japonesa, avaliando principalmente os ganhos e dificuldades encontradas durante a implantação. 

Resultado:  

Após a implementação inicial da Filosofia Lean e o treinamento dos funcionários obteve-se uma redução de 

60% a 80% em relação aos custos da produção. Com a nova filosofia totalmente incorporada é esperado que 

a quantidade de retrabalhos seja diminuída por volta de 85% em relação à quantidade observada antes de 

implementação. A ferramenta 5s tornou o ambiente de trabalho mais seguro e organizado, assim gerando um 

considerável ganho no tempo de produção. A indústria moveleira conseguirá reduzir em até 80% as suas 

perdas, somando as perdas de materiais, mão-de-obra, custos de produção, tempo de movimentação de 

pessoas e materiais dentro da fábrica, tempo e custos de manutenção de máquinas e equipamentos, dentre 

outras perdas significativas que ocorrem no ambiente produtivo. 

Conclusão:  

Ter a Filosofia Lean, em sua vertente original de Lean Manufacturing, implantada nas empresas é um seguro 

diferencial quanto à concorrência. As ferramentas apresentadas pela Lean Manufacturing trazem ganhos 

importantes para a indústria, mantendo-se no mercado e obtendo lucros crescentes. As reduções 

apresentadas mostram o quão eficaz é a Lean Manufacturing e que seus métodos podem mudar o rumo de 

uma empresa. Nesse trabalho foi apresentada a Filosofia Lean implantada na indústria moveleira, mostrando 

que, mesmo tendo sua origem em uma indústria automotiva, seus métodos e conceitos podem ser utilizados 

em qualquer empresa, não sendo exclusivo do ramo metalomecânica. 
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Introdução:  

A contabilidade de custos é utilizada para subsidiar decisões e realizar a conexão entre a administração e a 

lucratividade da empresa. Ao longo da história da contabilidade de custos têm desenvolvido muitas técnicas 

e procedimentos, como por exemplo, os métodos de custeios. O cenário extremamente competitivo estimula 

as empresas a focalizar seus esforços no aumento de produtividade, melhoria da qualidade e redução de 

custos; em decorrência disso, as corporações necessitam se preocupar com os seus controles de custos. Uma 

boa gestão de custos e de preços tornou-se, hoje, peça fundamental para sobrevivência desta num mercado 

competitivo; dando suporte em um nível mais apurado (operacional e estratégico), norteando os 

investimentos de curto e longo prazo, não dependendo somente da percepção dos administradores sobre o 

negócio. Diante disso, a presente pesquisa visa analisar a aplicabilidade do método de custeio variável na 

formação do preço de venda em uma Empresa de Estruturas Metálicas. 

Metodologia:  

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos principais conceitos e terminologia utilizados 

na contabilidade de custos e métodos de custeio para melhor entendimento do assunto abordado. Neste 

contexto, foi analisado fundamentos teóricos e a aplicabilidade de cada método de custeio, considerando as 

vantagens e desvantagens destes fundamentos. Em seguida, foi efetuado a coleta de dados da empresa do 

presente estudo, onde foi realizada a análise de documentos e planilhas de custos afim de verificar a 

veracidade do método de custeio usado pela entidade na formação do preço de venda. Além disso, a 

compreensão de como a empresa aplica a margem de contribuição e a relação da mesma com o ponto de 

equilíbrio foi investigada, permitindo assim, melhor administração dos custos, redução de preço, vantagens 

especiais ao cliente e aplicação de descontos. Tudo isso sem apresentar prejuízo financeiro a entidade. 

Através dos dados obtidos, foi demonstrado o passo a passo como a empresa utiliza o método de custeio 

para agregar os custos, decorrentes do processo produtivo ao preço venda.  

Resultado:  

Com o resultado obtido no presente trabalho foi demonstrado que o controle de custos torna possível a 

visualização das respostas, mostrando oportunidades e deficiências para aprimorar o desempenho da 

empresa e formar o seu preço de venda. Além disso, foi constatado que o conhecimento do processo 

relacionado a cada produto é fundamental para se estabelecer o método de custeio apropriado. Baseado 

nisso, foi detectado a utilização do método custeio variável que permitiu a empresa uma maior clareza e 

rapidez nos seus resultados obtendo assim, uma margem de contribuição do produto. Esse método permitiu 

aos administradores o entendimento sobre a ligação entre o lucro, o volume e os custos, dando suporte a 

decisões prudentes sobre a formação dos preços. 

Conclusão:  

Com base nos resultados obtidos, foi observado que os gestores da empresa têm visibilidade de mercado, 

ótima equipe de engenharia e tecnologia, oferecendo aos clientes produtos de qualidade. A empresa em 

questão utilizou a gestão de custos para obter vantagens competitivas sem correr grandes riscos, 

respaldando-se do ponto de equilíbrio. Contudo, observou-se que o controle e a análise dos custos são de 

extrema importância para a eficiência da empresa, garantindo a sua sobrevida num mercado competitivo, 

estimulando seu crescimento econômico. Concluiu-se que, o método do custeio variável é aplicável para 

calcular o preço de venda dos produtos da empresa analisada. 
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Introdução:  

Este trabalho objetiva analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e Processos Clínicos II, 

na modalidade de psicoterapia, com abordagem Humanista, no Centro de Psicologia Aplicada da Universidade 

de Taubaté (CEPA). A proposta interventiva sob a perspectiva da abordagem utilizada, oferece ao profissional 

subsídios para uma prática de atitudes que delimita as condições necessárias para a mudança significativa no 

âmbito do desenvolvimento constitutivo intersubjetivo e intrasubjetiva dos clientes, potencializando desta forma, 

a valorização da relação humana por meio da imersão no universo fenomenológico do outro. Como a Psicologia 

trabalha com fenômenos psicológicos expressados por meio da subjetividade, a questão colocada neste trabalho 

se refere: como a psicoterapia na abordagem humanista possibilita mudanças de atitudes e de comportamentos na 

pessoa atendida no referido estágio?  

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi análise de relatório psicológico e discussão de relatos de experiência do estagiário 

que atendia na abordagem humanista no primeiro semestre de 2018. Foram levantados os referenciais teóricos, 

instrumentos e procedimentos utilizados no atendimento do caso clínico que sustentaram a identificação dos 

fenômenos psicológicos encontrados. Posteriormente, houve análise comparativa se os comportamentos da 

cliente eram proporcionais ou não as sessões iniciais. A intervenção realizada foi sobre o caso de uma estudante 

universitária de 22 anos, desempregada e solteira, atendida no primeiro semestre de 2018, com a queixa principal 

de oscilações de humor, dificuldades de relacionamento interpessoal e ansiedade. A abordagem utilizada no 

processo psicoterápico foi fundamentada no referencial teórico humanista e existencial. No decorrer dos 

atendimentos, foi verificado que o estagiário apresentou escuta ativa, a autenticidade ou congruência, a 

compreensão empática e a consideração positiva incondicional. 

Resultado:  

Dos resultados, evidenciou-se que: a) os conteúdos subjetivos da cliente puderam se manifestar ao perceber suas 

atitudes como compreendidas e aceitas; b) o processo permitiu que a cliente ampliasse suas perspectivas dentro 

do próprio campo experiencial; c) a cliente foi potencializada a autoconfiança em relação as próprias ações e 

sentimentos; d) cliente conseguiu ampliar contatos interpessoais no ambiente do curso de graduação que realiza; 

e) reorganizou parcialmente percepção sobre ambiente familiar restritivo. No decorrer do processo psicoterápico, 

a partir da apresentação de propostas reflexivas, com foco na conscientização dos autoconceitos constitutivos do 

self, concomitante às práticas de atitudes da abordagem utilizada, evidenciou-se mudança significativa na forma 

a qual a cliente se relacionava com as pessoas. Houve expansão da valorização afetiva em seu ciclo social, 

possibilitadas por meio da abertura experiencial decorrentes da ressignificação dos aspectos que caracterizam seu 

self. 

Conclusão:  

Dentro do processo psicoterápico ocorreram atitudes e procedimentos interventivos que permitiram a cliente livre 

expressão de sentimentos, ouvir a si mesma e refletir sobre suas atitudes e escolhas. Os registros mostraram que, 

em psicoterapia, ela apresentou novos comportamentos em seu cotidiano, permitindo-a explorar e vivenciar 

novas experiências quanto a si as respectivas relações interpessoais. Por fim há de se considerar que os 

fenômenos psicológicos manifestados, embora tenham sido explicitados por meio individual, revelaram 

contextos e relações sociais que desestimulavam o reconhecimento e a valorização pessoal do indivíduo. 
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Introdução:  

A carga tributária incidente sobre o consumo e a produção, tem sido um tema delicado e sensível em debates 

sobre planejamento. O Brasil, hoje no posto de oitava maior economia do mundo, tributa em média 47,4% 

(FIRJAN/O Globo) do PIB nacional, isto configura uma das maiores barreiras ao crescimento e desenvolvimento 

dos negócios. Relacionado à perda de competividade e à redução dos empreendimentos, os tributos no Brasil tem 

sido tema de debates na política, divisão ideológica na sociedade e estudos acadêmicos diversos, buscando-se 

adequar algo que atenda a todos os interesses de consumidores e produtores. Haja vista a relevância do tema a 

pesquisa busca estudar a influência dos tributos no comércio exterior brasileiro, tendo como base a “Curva de 

Laffer” que calcula a relação entre a carga tributária e o total arrecadado pelo Governo. Busca-se relacionar a 

teoria à sonegação e o desestímulo às relações comerciais e financeiras internacionais. 

Metodologia:  

A pesquisa tem como metodologia a pesquisa exploratória de natureza quantitativa e qualitativa, uma vez que 

estará baseada em dados secundários coletados de fontes oficiais Governo Federal e de estudos de institutos de 

pesquisas nacionais e internacionais que tratam do tema tributos. O cálculo da relação entre a carga tributária e o 

total arrecadado pelo governo após o ponto de “break even” e, os impactos dos aumentos dos tributos sobre a 

queda da arrecada e, as restrições aos investimentos direto no Brasil, também serão estudados a partir de estudos 

de fontes oficiais estrangeiras reconhecidas como a ONU – Organização das Nações Unidas, OMC – 

Organização Mundial do Comércio, OCDE – Organização e Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entre 

outras instituições que publicam estudos sobre a carga tributária das nações. 

Resultado:  

Após análise de dados fornecidos pela Receita Federal Brasileira e a ONU, notou-se que o Brasil pode estar na 

região descendente da curva de Laffer, reduzindo a arrecadação e incentivando a evasão fiscal, e em conseguinte 

prejudicando o comércio internacional, devido ao aumento dos preços e diminuição da competitividade dos 

produtos brasileiros. Em relação à regulação tributária, uma das questões essenciais está nos efeitos do nível de 

carga tributária sobre o crescimento econômico do país. Um dos desafios-chave do desenvolvimento econômico 

é identificar as políticas que prejudicam ou impedem o crescimento, juntamente com uma avaliação da sua 

eficácia na arrecadação (BESLEY; BURGESS, 2002). Evasão fiscal de empresas brasileiras chegou a 27% do 

total que o setor privado deveria pagar em impostos no País. O alerta faz parte do informe anual da ONU e que 

estima que a América Latina como um todo, deixa de arrecadar US$ 350 bilhões por ano. 

Conclusão:  

A tributação é o maior problema enfrentado pelas empresas nacionais no que tange às expectativas de ganhos nos 

mercados interno e externo, à medida que onera mais que seus concorrentes internacionais, tornando a 

administração de tributos um empecilho aos negócio. A busca por mecanismos de “defesa” tributária e, 

incentivos diversos criados pelos governos tornam o sistema mais complexo e caro para ser administrado, 

tornando-se mais adequado para os investidores a busca de outros mercados de cargas menores e mais simples de 

administrar, mesmo com o potencial de negócios lucrativos que o Brasil apresenta, diferentemente de outros 

países. 
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Introdução:  

Os avanços das tecnologias permitiram que o ser humano interferisse diretamente na natureza, na vida 

humana e na sociedade. Apesar da perspectiva da ciência em corroborar com a qualidade de vida humana, 

existe o risco de pesquisas prejudicarem os indivíduos e o ecossistema. A Bioética é uma disciplina que 

estuda a interrelação entre a conduta humana em uma sociedade heterogênea e a licitude das metodologias 

no avanço da tecnociência interferindo na vida e na saúde. É uma ciência que aborda a interdisciplinaridade 

de matérias e a complexidade das questões éticas humanas, obedecendo preceitos e valores morais e 

contribuindo para a sobrevivência da humanidade. Atualmente, a bioética estabelece o controle ético em 

temas polêmicos de grande repercussão na sociedade, como o aborto, a eutanásia, a reprodução assistida, a 

biotecnologia molecular entre outros, uma vez que a sociedade está em constante transformação de valores e 

culturas. 

Metodologia:  

A elaboração do trabalho remete-se à busca pelo tema escolhido em ambiente de consulta virtual por artigos 

científicos e publicações em revistas e periódicos em plataformas de reconhecimento científico, realizando 

uma interação entre todas essas mídias e consequentemente a construção de uma pesquisa de interesse de 

conhecimento acadêmico e geral na sociedade.  

Resultado:  

O biodireito é um ramo do Direito que estuda, analisa e cria o condão entre o Estado e o desenvolvimento 

tecnológico na produção de um regramento que envolvem a bioética. O Biodireito resguarda o direito à vida, 

a privacidade da pessoa humana assegurando e materializando os fundamentos dos direitos humanos que 

envolvem questões do meio-ambiente, reprodução humana, transplante e a dicotomia entre os princípios 

constitucionais e a efetivação da assistência do Estado em garantir o direito à saúde. O Biodireito deve 

atentar pela dinâmica da realidade social, promovendo a justiça e o equilíbrio da sociedade diante do 

impacto de mudanças pela evolução biotecnológica.  

Conclusão:  

A Bioética e o Biodireito são institutos distintos, porém complementares, pois tutelam os direitos 

fundamentais da pessoa humana, não permitindo que ocorram injustiças sob a ótica fomentadora da 

contribuição para o progresso científico, repudiando qualquer ato contrário aos direitos humanos. O Direito 

deve intervir de forma célere para garantir a juridicidade das questões Bioéticas e se ajustar ao dinamismo 

das conquistas tecnológicas e sua viabilidade na sociedade, determinando limites, sanções e ratificando o 

valor absoluto da pessoa que representa o cerne do ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito, 

garantindo a preservação de futuras gerações.  
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Introdução:  

A terapia manual é uma técnica em evidências na literatura devido os benefícios analgésicos promovendo a 

homeostase articular. A manipulação de alta velocidade e baixa amplitude pode gerar um efeito sistêmico no 

paciente isso devido ao efeito reflexo gerado pelo sistema nervoso parassimpático. O ajuste feito ao realizar 

a terapia manual de manipulação, devolve a homeostase articular e periarticular, a funcionalidade, 

mobilidade e diminuição da hiperreatividade dos músculos adjacentes, podendo alterar os parâmetros 

cardiovasculares. Diante do exposto o objetivo da pesquisa foi analisar a Influência imediata da manipulação 

de alta velocidade e baixa amplitude noparâmetro da pressão arterial (PA) de sujeitos saudáveis. 

Metodologia:  

Foi realizada uma pesquisa de campo do tipo experimental, qualitativa, descritiva e de corte transversal. 

Após aprovação do comitê de ética e pesquisa, foram convidados 20 sujeitos de ambos os sexos entre 20 e 

30 anos, matriculados no curso de fisioterapia da escola Superior de Cruzeiro. Os voluntários que não 

apresentaram nenhum problema de saúde, passaram pelo sistema de coleta da P.A em seguida realizou uma 

manipulação de alta velocidade e baixa amplitude da coluna cervical e imediatamente coletado a PA.  

Resultado:  

Para verificação da análise estatística foi utilizado o Teste T pareado, sendo possível observar uma diferença 

no antes e depois da PA de sujeitos saudáveis quando analisado a média do grupo (p= 0,002), mas não foi 

observado a significância nos pares 

Conclusão:  

A manipulação de alta velocidade e baixa amplitude da coluna cervical, demostra ser uma técnica 

promissora como ferramenta da diminuição da pressão arterial, entretanto é necessárias novas investigações 

em sujeitos hipertensos. 
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Introdução:  

As revoluções industriais, permitiram grande avanço do conhecimento tecno-científico. Tal avanço culminou, 

nas chamadas tecnologias da informação e comunicação (TICS). As TICS, estão presente hoje, no cotidiano de 

população de primeiro mundo, ou seja cidades com aporte tecnológico desenvolvido, o que possibilita a esses 

ambientes, o uso dessa tecnologia para gerar a estas, segurança, sustentabilidade e mobilidade eficiente. As 

cidades brasileiras requerem sistemas e metodologia para obter melhor funcionalidade e uso. Para que os centros 

urbanos no nosso país sejam efetivos, é necessário inicialmente material de pesquisa e análise para se aplicar as 

regiões brasileiras de norte a sul (cada qual se adequando ao clima, cultura e necessidade populacional) e, 

posteriormente aplicação técnica, com equipamentos que atendam o meio.  

Metodologia:  

A metodologia escolhida para o desenvolvimento do atual trabalho é a pesquisa mista aplicada. Ela une 

diferentes áreas de pesquisa, estruturando os resultados encontrados de forma que foi feito revisão bibliográfica 

do tema, caracterizando a abordagem, com conceituações e aspectos relevantes com base em publicações atuais e 

casos de sucesso acerca da apropriação tecnológica no espaço urbano, para que este seja funcional, sustentável, 

rico em conforto ambiental, priorizando a cidade para pessoas Para compreensão do presente projeto à 

apresentação dos conceitos que regem e a correlação entre eles, sua aplicação na cidade são fundamentais, com 

isto este tópico apresentará os temas dessa pesquisa: Cidades Inteligentes e cidades para pessoas . De acordo com 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no 

centro do seu desenvolvimento, incorporando tecnologias de informação e comunicação na gestão urbana e 

usando estes elementos como ferramentas para estimular a formação de um governo eficiente que inclua 

processos de planejamento colaborativo e participação cidadã. São cidades capazes de receber, processar e 

retornar informações e serviços eficientes, munidos de tecnologia que atua no campo da eficiência energética, 

sustentabilidade e planejamento urbano. Smarth city, incorpora tecnologias de informação e comunicação na 

gestão urbana. Cidade para pessoas Segundo Jeff Speck o Conceito fundamental e que deu partido para a 

seguinte pesquisa são as Cidades para pessoas, que é a apropriação do espaço geográfico, no contexto urbano, em 

que a cidade oferece equipamentos e estruturas para o uso do espaço, eficientes para a população, priorizando as 

atividades da cidade para o homem. Uma cidade para pessoas é convidativa seus espaços públicos são 

estruturados, há segurança, iluminação, sustentabilidade e áreas verdes.  

Resultado:  

A aplicação dos conceitos apresentados a cima, ao espaço urbano é eficaz, e essa afirmação é vista em exemplos 

de determinadas cidades no mundo. Para a presente pesquisa, no tópico de resultados, é relevante a breve amostra 

da cidade de Amsterdã na Holanda que mostra bem essa tecnologia mesclada ao conceito de cidades 

caminháveis. Com quase 900 mil habitantes, a cidade de Amsterdã é pioneira na Europa quando o assunto é 

investir em tecnologia e sustentabilidade. Funcionando sob o modelo de cidade inteligente, a capital dos Países 

Baixos possui plataforma que oferece suporte e incentivo para que instituições, empresas e cidadãos 

desenvolvam projetos verdes, que podem beneficiar a qualidade de vida urbana de todos os habitantes. O 

departamento de infraestrutura de Amsterdã desenvolveu serviços inovadores no campo da mobilidade urbana, 

disponibilizando dados sobre o tráfego e as opções de transporte disponíveis, além de disponibilidade de 

estacionamento, táxis e ciclovias.  

Conclusão:  

Com os dados levantados até essa fase do trabalho é possível concluir que a apropriação tecnológica é 

fundamental, principalmente quando está vem para apropriação do homem sobre o espaço do qual vive, 

possibilitando-o através de aplicativos em smartphones informar sobre a localização da cidade, otimização de 

caminhos gerando diminuição de gases poluentes e assim ter uma boa funcionalidade das cidades. 
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Introdução:  

Este trabalho objetiva analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e Processos Clínicos II, 

na modalidade de psicoterapia, com abordagem Humanista, no Centro de Psicologia Aplicada da Universidade 

de Taubaté (CEPA). A proposta interventiva sob a perspectiva da abordagem utilizada, oferece ao profissional 

subsídios para uma prática de atitudes que delimita as condições necessárias para a mudança significativa no 

âmbito do desenvolvimento constitutivo intersubjetivo e intrasubjetiva dos clientes, potencializando desta forma, 

a valorização da relação humana por meio da imersão no universo fenomenológico do outro. Como a Psicologia 

trabalha com fenômenos psicológicos expressados por meio da subjetividade, a questão colocada neste trabalho 

se refere: como a psicoterapia na abordagem humanista possibilita mudanças de atitudes e de comportamentos na 

pessoa atendida no referido estágio?  

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi análise de relatório psicológico e discussão de relatos de experiência do estagiário 

que atendia na abordagem humanista no primeiro semestre de 2018. Foram levantados os referenciais teóricos, 

instrumentos e procedimentos utilizados no atendimento do caso clínico que sustentaram a identificação dos 

fenômenos psicológicos encontrados. Posteriormente, houve análise comparativa se os comportamentos da 

cliente eram proporcionais ou não as sessões iniciais. A intervenção realizada foi sobre o caso de uma cliente de 

49 anos atendida no primeiro semestre de 2018, com a queixa principal de descontentamento conjugal e situação 

de desemprego. No decorrer dos atendimentos, foi verificado que o estagiário apresentou escuta ativa, a 

autenticidade ou congruência, a compreensão empática e a consideração positiva incondicional. 

Resultado:  

Dos resultados, evidenciou-se que: a) os conteúdos subjetivos do cliente puderam se manifestar ao perceber suas 

atitudes como compreendidas e aceitas; b) o processo permitiu que a cliente ampliasse suas perspectivas dentro 

do próprio campo experiencial; c) a cliente foi potencializada em sua autoconfiança em relação as próprias ações 

e sentimentos; e, d) de expressões subjetivas que indicavam apatia referente a vários aspectos da vida nos inícios 

de sessões, ao final do semestre, cliente evidenciava busca por possibilidades de enfrentamento à situações-

problema. No decorrer do processo psicoterápico, a partir da apresentação de propostas reflexivas, com foco na 

conscientização dos autoconceitos constitutivos do self, concomitante às práticas de atitudes da abordagem 

utilizada, evidenciou-se mudança significativa na forma a qual a cliente se relacionava com as pessoas. Houve 

expansão da valorização afetiva em seu ciclo social, possibilitadas por meio da abertura experiencial decorrentes 

da ressignificação dos aspectos que caracterizam seu self. 

Conclusão:  

Dentro do processo psicoterápico ocorreram atitudes e procedimentos interventivos que permitiram a cliente livre 

expressão de sentimentos, ouvir a si mesma e refletir sobre suas atitudes e escolhas. Os registros mostraram que, 

em psicoterapia, ela apresentou novos comportamentos em seu cotidiano, permitindo-a explorar e vivenciar 

novas experiências quanto a si as respectivas relações interpessoais. Por fim há de se considerar que os 

fenômenos psicológicos manifestados, embora tenham sido explicitados por meio individual, revelaram 

contextos e relações sociais que desestimulavam o reconhecimento e a valorização pessoal do indivíduo. 
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Introdução:  

A influenza é uma doença respiratória viral de ordem de saúde pública no Brasil, que acaba atingindo 

principalmente os grupos de maior vulnerabilidade biológica e/ou socioambientais, como os idosos e 

portadores de doenças crônicas de base, podendo levar a complicações graves e ao óbito¹. A vacinação anual 

contra a influenza humana ocorre entre os meses de abril e maio é um dos principais meios de prevenção, 

sendo esta disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 1999. Atualmente, o 

Ministério da Saúde tem como objetivo conseguir vacinar, pelo menos, 80% dos idosos todos os anos, 

mesmo que estes tenham tomado à vacina na temporada anterior, pois vem se observando uma queda 

progressiva na quantidade de anticorpos protetores. De acordo com o Ministério da Saúde, esta medida 

contribui na redução dos números de internações hospitalares de idosos causadas por doenças respiratórias 

virais ². 

Metodologia:  

O objetivo deste estudo acadêmico é analisar a cobertura vacinal dos idosos contra a influenza humana em 

três cidades do Vale do Paraíba Paulista a partir dos dados disponíveis no Sistema de Indicadores de Saúde e 

Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP). Trata-se de um estudo documental epidemiológico 

realizado por meio do SISAP que é uma ferramenta online do Ministério da Saúde. As cidades do Vale do 

Paraíba Paulista escolhidas para a verificação dos dados epidemiológicos foram: Taubaté, Caçapava e São 

José dos Campos, nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. O SISAP disponibiliza o percentual de 

idosos com 60 anos ou mais que são vacinados contra a gripe nestas cidades e nos anos escolhidos, por meio 

da ferramenta de busca. Após a coleta online dos dados epidemiológicos, foi realizado a comparação do 

número de idosos vacinados para conseguir obter-se a média de imunização de cada cidade.  

Resultado:  

De acordo com os dados do SISAP – Idoso, foi analisado o percentual de idosos que foram vacinados nas 

três cidades do Vale do Paraíba Paulista (Taubaté, Caçapava e São José dos Campos). Observou-se que a 

meta do Ministério da Saúde era imunizar 80% da população idosa, sendo assim, a média de cobertura 

vacinal nos 6 anos analisados, foi de 94,36% na cidade de Taubaté e 92,60% na cidade de São José dos 

Campos e somente a cidade de Caçapava não atingiu a meta, ficando com 75,92%. 

Conclusão:  

Conclui-se que de acordo com os dados analisados, nos anos de 2010 a 2015, houve um aumento gradativo 

na procura pela vacina entre os idosos da cidade de Taubaté e São José dos Campos, já em Caçapava 

continuam abaixo da meta proposta. Portanto fica claro que, não podemos deixar de fazer orientação aos 

idosos sobre os benefícios que a imunização traz, fazendo campanha e tirando dúvidas que ainda restam nos 

demais idosos não imunizados. Para que assim o número da cobertura vacinal entre em ascensão e atinja 

toda população, diminuindo consequentemente o número de internações e de morbimortalidade por 

pneumonia. 
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Introdução:  

Dia após dia, a competitividade entre as empresas vem aumentando, fazendo com que estas procurem 

alternativas que as diferenciem de suas concorrentes visando melhorias na qualidade dos produtos, reduzir 

os gastos desnecessários e, por conseguinte, reduzir o preço na venda para um aumento da lucratividade. 

Buscando a diminuição dos desperdícios ao decorrer do processo produtivo, criaram-se sistemas e 

tecnologias para minimizar os gastos desnecessários existentes. A implantação do sistema Just in Time nas 

indústrias em geral, tem como finalidade substituir a filosofia tradicional, para que haja mecanismos e ideias 

que sirvam para auxiliar e solucionar estes problemas de desperdícios, sem deixar de esquecer da qualidade 

dos seus produtos. 

Metodologia:  

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa exploratória (estudo de caso), a procura de identificar 

informações que tornem possível a resolução de um problema. Na metodologia deste, será descrita a 

implementação do sistema Just in time em uma empresa cujo especialidade se dá pela prestação de serviços 

no ramo de inspeção de peças de veículos a serem utilizadas por empresas automobilísticas, montadoras, de 

sua cidade e região. A possibilidade de implementação do sistema Just in time nesta empresa se dá pelo fato 

de a mesma possuir uma disposição de implementar este sistema, pois buscando uma melhora contínua em 

seu processo, preocupou-se com alguns pontos a serem melhorados em seu processo produtivo, como a 

existência de um estoque desnecessário, desperdício de tempo e mão de obra, e buscou uma solução para 

isto.  

Resultado:  

Por meio das análises dos pontos a serem melhorados do processo produtivo da empresa após a 

implementação de alguns conceitos da filosofia Just in time, espera-se demonstrar as alterações e melhorias 

tanto em termos financeiros quanto na praticidade e qualidade no processo produtivo em geral. 

Conclusão:  

O resultado alcançado pela pesquisa foi satisfatório, pois os conceitos que compõem esta filosofia, 

independente da profundidade na qual é implementado, proporcionaram uma melhora significativa que 

resultou em uma melhora no processo produtivo da empresa e simultaneamente, uma redução de 

desperdícios que não agregavam valor ao produto e ao serviço para o cliente, no caso a indústria 

automobilística, melhorando assim a relação entre estes.  
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Introdução:  

Smart City ou cidade inteligente, como também é conhecida, é um projeto baseado no uso intensivo de 

tecnologias de informação e comunicação. Pode ocorrer em países e cidades que conseguem se desenvolver no 

quesito econômico e ao mesmo tempo aumentar a qualidade de vida das pessoas gerando eficiência em operações 

urbanas. Esse projeto, no contexto geral, usufrui do uso da tecnologia em massa para ser um facilitador na vida 

social das pessoas, modificando a gestão urbana defasada atual, para uma gestão a base de dados, tendo na 

automação a área principal a ser abordada e explorada para implementar melhorias constantes no planejamento 

da infraestrutura dos grandes centros urbanos. O grande objetivo é oferecer condições de melhorias sustentáveis 

elevadas, dando uma melhor qualidade de vida para a população em geral e criando uma interação inovadora 

entre tecnologia altamente avançada dos tempos atuais com as pessoas.  

Metodologia:  

Com o aumento gradativo da população mundial nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, fica cada vez 

mais difícil de suportar os avanços tecnológicos, tendo em vista que mais da metade da população mundial vive 

em zonas urbanas e a expectativa é de que até 2030 esse percentual suba para 70%. Com base nas informações 

anteriores citadas pela ONU (ONU 2014) e baseadas em pesquisas e estudos bibliográficos, nosso projeto tem 

por objetivo maximizar um protótipo de cidade inteligente (Smart City), o projeto inicial é aperfeiçoar o sistema 

de iluminação vigente, tudo isso controlado por um microcontrolador Arduíno Uno, através da linguagem de 

programação C/C++. O sistema proposto na iluminação tem como principal objetivo a eficiência energética, onde 

o protótipo irá possuir um sensor LDR (luminosidade) e um sensor de distância ultrassônico que serão 

responsáveis por aprimorar o éprocesso. No primeiro sistema, foi simulado que o sensor LDR ficaria ligado 

durante 12 horas e o LED 6 horas na potência máxima permitida, já no sistema proposto o sensor LDR e o 

ultrassônico ficariam ligados durante 12 horas, porém o LED ficaria 5,5 horas na potência máxima e outros 0,5 

horas na potência mínima (1/5 da máxima).  

Resultado:  

Os resultados foram satisfatórios e encontramos uma economia de 7,26% no sistema proposto, acreditamos que 

em um sistema com mais pontos de iluminação a porcentagem de economia seria maior do que a estudada, além 

de ser um projeto de baixo custo e que poderia ser pago rapidamente com a economia que o sistema possui. A 

companhia responsável pela energia elétrica em nossa região cobra R$ 0,238 por KWh e reconhecemos que com 

o nosso processo os custos das prefeituras com a iluminação poderia diminuir e o dinheiro gasto em outras áreas. 

Conclusão:  

Concluímos que realmente as cidades inteligentes trazem muitos benefícios para a população e também para o 

meio ambiente, e que podemos começar esse processo de desenvolvimento tecnológico com pequenos projetos e 

que não se faz necessário grandes mudanças para grandes avanços, como por exemplo o nosso sistema de 

iluminação que trouxe uma eficiência energética maior que a usada atualmente 
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Introdução:  

Este artigo visa aplicar em sala de aula conceitos da Psicologia Histórico-Cultural, a qual é possível entender 

que o conhecimento só se dá através do contato do indivíduo com o conhecimento da humanidade histórica 

por intermédio de objetos e signos previamente concebidos, para abordar os temas Meio Ambiente e 

Direitos Humanos. Ao usar elementos da Cultura Pop pode-se criar uma ligação entre conceitos teóricos 

complexos e recursos como filmes, séries, HQs, ou qualquer outro elemento cultural em que o estudante 

esteja inserido, de forma que seja mais fácil a consolidação de tal conhecimento, pois tais conceitos já são 

familiares, ou seja é possível trabalhar com elementos da zona proximal do estudante.  

Metodologia:  

A pesquisa usou como fonte o filme Avatar, que foi lançado em 2009, tal obra destacou-se na cultura pop, já 

que o filme dirigido e escrito por James Cameron e distribuído pelo estúdio 20th Century Fox, conquistou 3 

Oscars e 2 Globos de ouro, além de contabilizar ao todo 88 prêmios e ter arrecadado um total de US$2,788 

bilhões. Para a análise teórica foi utilizada a teoria sócio-interacionista de Vygostky, Leontiev, Lúria e 

colaboradores, pois tal teoria permite utilizar o conceito de zona proximal para relacionar os temas 

transversais Diretos Humanos e Meio Ambiente presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais, através de 

signos, os quais os estudantes já podem ter tido um contato prévio, presentes no enredo do filme. Por fim tal 

análise possibilitou a criação de um plano de aula. 

Resultado:  

A criação de um plano de aula a partir de um produto da Cultura Pop, como o filme avatar, possibilita 

desenvolver temas transversais das Diretrizes Curriculares Nacionais, pois cria um campo de trabalho 

lúdico, no qual é possível aproximar tais conceitos da realidade cultural dos estudantes de forma que é 

possível auxiliar equilibração de tais conceitos ao fazer uso de elementos da zona proximal ao possibilitar a 

consolidação de um conhecimento científico tendo em vista conceitos já presentes no contexto individual e 

social dos estudantes. 

Conclusão:  

Tendo em vista que a maioria dos produtos gerados pela Cultura Pop tem ampla penetração nas massas, 

pode-se utilizar tais produtos, que em grande parte das vezes são consumidos de forma alienada, para 

ensinar sobre temas teóricos complexos como Direitos Humanos e Meio Ambiente, de modo que um 

produto massificado possa ser usado de forma didática e lúdica, de forma não alienada no desenvolvimento 

teórico-científico, da população estudantil. Para que tal desenvolvimento seja possível pode-se usar teorias 

psico-pedagógicas como as citadas nesse artigo.  
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Introdução:  

Para obter o controle concreto dos processos de uma indústria, a confiabilidade dos dados colhidos e gerados 

pelos sistemas de medição é um fator de grande importância. A utilização de ferramentas de MSA permite o 

conhecimento de fontes de variação e permite também verificar se os sistemas de medição possuem 

características estatísticas compatíveis com as especificações do produto. Um sistema de medição (composto 

por instrumentos, operadores, ambiente, peças, etc.) sofre a influência de diversos fatores quando da 

realização de uma medição, o que faz com que seja difícil afirmar se é correta uma leitura obtida. 

Metodologia:  

Para a realização do trabalho as seguintes etapas serão seguidas: · Pesquisa bibliográfica: O MSA envolve 

um procedimento específico que quando não conhecido, pode interferir nos resultados obtidos. O 

conhecimento do procedimento empregado pela empresa, bem como das ferramentas estatísticas necessárias 

é de fundamental importância antes do início do projeto; · Identificação do foco: Através do registro de não-

conformidades recorrentes é possível determinar aonde se encontram as principais falhas de controle, dessa 

forma, determina-se o foco da análise do sistema de medição; · Elaboração do cronograma: Um cronograma 

com as etapas e seus respectivos prazos é elaborado com a finalidade de garantir que nenhuma tarefa será 

ignorada e que o andamento estará seguindo conforme o planejado.  

Resultado:  

Nosso projeto baseia-se no Método experimental que é um conjunto de procedimentos rigorosos que, 

desenvolvendo-se habitualmente em contexto laboratorial, procura controlar variáveis estranhas ou parasitas 

de modo a que os resultados se devam única e simplesmente à manipulação da variável independente, 

utilizando ferramentas como a tábua de Bacon e passos a seguir: a) Formulação de um problema; b) 

Experimentação; c)Observação e registo de dados; d) Conclusão e generalização dos resultados.  

Conclusão:  

A partir da realização do trabalho, foi possível identificar falhas na operação dos testes e promover a 

padronização de seus procedimentos. Além disso, esse estudo pode proporcionar uma maior conscientização 

por parte de todos os envolvidos, que participaram ativamente do processo e puderam visualizar melhorias 

em seus trabalhos. 
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Introdução:  

A Unidade de Terapia Intensiva tem por objetivo comum a recuperação do paciente em tempo hábil, em um 

ambiente físico e psicológico adequado. Para isso e? importante que todo o trabalho exercido pelos 

profissionais deve ser efetuado tendo em mente o compromisso de promover a alta do paciente e, com isso, 

evitar maiores riscos de infecção hospitalar. As unidades de terapia intensiva pediátricas têm por objetivo 

promover o cuidado da criança criticamente enferma, propiciando a cura de doenças e o pleno 

desenvolvimento de suas habilidades. Pensando nisso, a aplicação de uma análise quanto aos dados 

encontrados na literatura para compreensão das principais patologias tratadas neste ambiente faz-se 

necessária. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar os dados encontrados na literatura, quanto às 

patologias mais prevalentes dentro de unidades de terapia intensiva pediátrica. 

Metodologia:  

Para realização do presente estudo, foram selecionados dezoito artigos, dentro dos quais foram utilizados 

quatorze para a análise dos dados. Como método de pesquisa, dentre os artigos selecionados, foram 

incluídos aqueles relacionados com patologias abordadas dentro da unidade de terapia intensiva pediátrica e 

excluídos artigos que abordavam unidades de terapia intensiva em adulto. 

Resultado:  

Observou-se que de uma maneira geral há maior prevalência das patologias respiratórias dentro dos 

ambientes das unidades de terapia intensiva pediátrica, em destaque às pneumonias, porém não houve 

correlação significativa com o maior número de óbitos. 

Conclusão:  

Conclui-se que há maior prevalência das patologias respiratórias dentro dessas unidades. No entanto, cabe 

ressaltar que pode haver variações regionais e sazonais tornando necessário um estudo prático, com coleta 

de dados dos prontuários, para maior esclarecimento da prevalência dessas patologias. 
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Introdução:  

Dentro de um processo de conformação mecânica por laminação, se torna imprescindível a utilização de 

guias de laminação, pois são essas guias que garantem a estabilização do material que está sendo laminado 

nos cilindros. Sendo assim todos os passes de laminação necessitam de guias roletadas para eficiência do 

processo. Um dos grandes desafios para o processo de laminação é ter a maior eficiência possível no 

desgaste de roletes em guias de entrada laminadoras, sendo assim, a utilização incorreta ou fora do perfil 

pode gerar defeitos de laminação, tais como riscos, dobras, ovalização, marcas superficiais, entre outros. 

Metodologia:  

Para todo trabalho acadêmico ou solução de um problema é primordial a busca contínua de informações para 

tomadas de decisões ou apenas conhecer e entender como lidar com determinada situação.Para (Oliveira, 

1999), “a pesquisa tem por objetivo estabelecer uma série de compreensões no sentido de descobrir 

respostas para as indagações e questões que existem em todos os ramos do conhecimento humano”. Este 

trabalho está elaborado através de pesquisa exploratória buscando fontes literárias, para quantificar os 

valores mensurados no trabalho. Está sendo realizado em estudo de caso, para análises melhorias em todos 

os aspectos do processo em estudo.  

Resultado:  

O objetivo desse trabalho é realizar um estudo onde ocorra um aperfeiçoamento no uso dos roletes, obtendo 

maior rendimento possível para que possa gerar maior tempo de troca e principalmente menor desgaste, 

consequentemente tendo ganhos com menor retirada de material na usinagem. O desafio do trabalho está em 

buscar novos perfis, para que estes roletes consigam ter maior aderência com o material a ser laminado, 

também buscar melhorias para o sistema de refrigeração e lubrificação desses roletes, que em média estão 

submetidos a uma temperatura de 600°C até 900°C e principalmente realizar um estudo para utilização de 

um aço adequado no material dos roletes e que tenha propriedades melhores para suportar o desgaste. 

Conclusão:  

Evidencia-se através deste trabalho a importância dos estudos relacionados à área da conformação mecânica, 

e a necessidade do aumento de pesquisas nesta área. Conclui-se, portanto, que com o aperfeiçoamento do 

processo, será obtida uma economia no tempo da produção assim como dos materiais, gerando lucros com 

essa economia. 
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Introdução:  

O trabalho desenvolvido foi realizado em uma empresa de segurança automotiva, situada na região do Vale do 

Paraíba, SP, onde são fabricados Cintos de Segurança, Airbags e Volantes de Automóveis. Atualmente, para a 

fabricação de cintos de segurança são necessárias as seguintes operações: fabricação, corte e costura do cadarço, 

montagem dos mecanismos retratores e montagem dos componentes de acabamento. Parte dos componentes de 

acabamento são montados em uma área de subconjuntos, devido às atuais dimensões dos equipamentos, e tempo 

de ciclo diferente do Takt Time (demanda do Cliente), havendo necessidade de fabricação de estoques 

intermediários para suprimento da demanda, com valores de emprego de Mão de Obra Direta acima do desejável. 

Metodologia:  

Devido à situação mencionada acima, o valor de LMPU (Labor Minute Per Unit –Minutos de Trabalho por 

Unidade) para fabricação dos subconjuntos Reenvio e Ancoragem é muito elevado. Especificamente para 

fabricação dos cintos de segurança, objeto desse estudo, há necessidade de montagem de dois subconjuntos 

distintos, e uma máquina específica para cada um deles. Consequentemente, é necessário um operador para cada 

máquina devido ao alto tempo de ciclo e à quantidade de operações manuais. Existe também a necessidade de 

armazenamento de peças em estoque (kanban) para os subconjuntos montados, pois a quantidade de máquinas 

disponíveis é menor que a quantidade de linhas de produção de Cintos Acabados. Foram coletadas fotos dos 

equipamentos e layout atuais, identificando os pontos de estagnação e desperdícios dos processos, também se 

realizando a medição do LMPU atual para os processos de montagem dos subconjuntos Reenvio e Ancoragem. 

Além disso, foi avaliada a viabilidade da implementação de montagem dos subconjuntos em um único 

equipamento, realizando estimativas preliminares da eficácia do trabalho. Portanto, foi desenvolvido um 

equipamento capaz de realizar simultaneamente a montagem dos subconjuntos Reenvio e Ancoragem, com 

estações independentes, de modo que seja possível realizar a operação com apenas um operador, no mesmo Takt 

Time da linha de produção de cintos. O novo equipamento foi dimensionado para que fosse instalado no interior 

da linha de produção, com montagem de apenas uma peça no fluxo (One Piece Flow). Com isso, foi possível 

reduzir significativamente o LMPU referente a montagem dos subconjuntos e eliminar a estagnação de peças 

oriundas dessa operação, atualmente armazenadas em kanban. 

Resultado:  

Com a implantação do equipamento capaz de realizar simultaneamente a montagem dos subconjuntos Reenvio e 

Ancoragem, em estações independentes e com apenas um operador, obteve-se uma eficiência preliminar que 

permite projetar uma redução efetiva do LMPU dos subconjuntos Reenvio e Ancoragem dos cintos de segurança 

de 0,833 para 0,5 até dezembro de 2018. 

Conclusão:  

O estudo detalhado dos cenários “atual e futuro”, com análise minuciosa dos tempos e dos movimentos dos 

operadores, avaliação criteriosa da adequação dos layouts de máquinas e equipamentos, aliadas ao investimento, 

cuidadoso e bem fundamentado, de recursos suficientes para se operacionalizar máquinas e equipamentos que 

sejam desenvolvidos sob medida para atenderem ao recomendado pelos estudos da Filosofia Lean, revelam-se 

como estratégia essencial para a sobrevivência e o aumento da competitividade das empresas, realmente se 

permitindo colocar em prática a essência de sempre se “procurar fazer cada vez mais, com cada vez menos”.  
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Introdução:  

Nas últimas décadas, nota-se um grande crescimento na produção de veículos a combustão para atender o 

mercado capitalista. Com isso gerou vários problemas em relação ao meio ambiente que fez as empresas a 

tomarem medidas que transformaria o mercado mundial. Nesse sentido, o motor de ciclo Otto enfrenta uma 

onda de diversas alterações tecnológicas, utilizando-se novos componentes que evoluíram ao longo dos anos 

para atender as leis que foram regidas, com o foco em diminuir seus níveis de emissões de gases na 

atmosfera, aumentar sua autonomia e performance. 

Metodologia:  

Este trabalho de graduação tem como objetivo demonstrar bibliograficamente a evolução dos motores a 

combustão interna (M.C.I.), fazendo um comparativo entre as primeiras gerações com a nova geração que 

foca em motores com menores dimensões e maior desempenho, com foco em reduzir emissões e aumentar a 

autonomia, utilizando tecnologias como: eletrônica embarcada e sistemas de hibridização. Para tanto no 

desenvolvimento deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica de livros, artigos acadêmicos e sites, 

buscando um estudo comparativo aprofundado das atuais tecnologias utilizadas para a nova geração de 

motores ao longo dos anos. Desta forma, identificaram-se as melhorias e benefícios em autonomia, 

minimização de emissões de CO2 e a otimização de desempenho e custos, valendo-se de pesquisa 

exploratória, a qual, segundo Yin (1994) se trata da melhor abordagem para se construir e avaliar 

conhecimento, comparativamente, acerca de tecnologias até então estudadas individualmente. Uma nova 

geração de motores que se diferencia da anterior por apresentar componentes, como por exemplo: o 

mapeamento e dimensionamento do bloco do motor de maneira estratégica, onde é possível substituir 

componentes mecânicos de ferro fundido por algo mais leve e barato, um processo que está agora sendo 

incorporado por diversas montadoras em nível global, com a massificação do motor por componentes de 

plástico e alumínio, e pode-se garantir uma melhor eficiência com a diminuição no consumo de combustível 

dos veículos, além de outros fatores que auxiliam na manutenção, operação e segurança dos automóveis. 

Resultado:  

Foram realizados estudos comparativos para analisar as melhorias e benefícios incorporados nos motores de 

alto desempenho, o estudo comprovou a grande vantagem em adquirir esta nova geração de motores. Um 

dos critérios avaliados pelas indústrias ao redor do mundo é a sustentabilidade e a autonomia que estes 

veículos agora abordam em toda sua infraestrutura, além do dimensionamento e reestruturação de 

componentes que auxiliam na redução de custos e facilitam fatores como: manutenção, autonomia e 

desempenho do mesmo. Neste estudo, por meio de, uma análise comparativa verificou-se o consumo 

(gráfico 1) e da potência alcançada (gráfico 2) das categorias de combustível Álcool e Gasolina para essa 

nova geração de motores lean&green de alto desempenho. 

Conclusão:  

Baseando-se nos resultados apresentados, para avaliação dos parâmetros de desempenho dos motores a 

combustão, buscou-se entender o procedimento de aquisição dos principais dados que se referem ao 

comportamento dos motores. Por meio das curvas características de desempenho, que relacionam potência e 

consumo específico de combustível, observou-se o comportamento do motor para diferentes rotações de 

trabalho, considerado como eficiente ferramenta na tomada de decisões. Ao incorporarem as diversas 

tecnologias sendo implantadas nos automóveis, espera-se que as montadora obtenham resultados em torno 

de 20% na redução de emissões de poluentes e uma economia de combustível de aproximadamente 15%, 

conforme estudos preliminares. 
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Introdução:  

A asma é considerada uma das doenças com maior prevalência entre crianças e adolescentes e nos últimos 

anos vêm sendo considerada um problema de saúde pública, causando impacto social negativo 

principalmente nesta população. No aspecto geral a qualidade de vida dessas crianças vem sendo 

prejudicada, comprometendo desde o convívio familiar até aspectos sociais e emocionais dessa população. 

Além disso, crianças com asma grave ou sintomas mal controlados são impedidas de terem um rendimento 

escolar adequado, possuem sono ruim, desfavorecendo as práticas de atividade física. Tais condições 

proporcionam prejuízos na qualidade de vida, por isso, compreender melhor a maneira que a asma impacta 

na qualidade de vida dessas crianças faz com que sejam estabelecidas melhores condutas para um manejo 

mais adequado da doença. Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi discorrer os dados expressos na 

literatura sobre a influência da asma na qualidade de vida de crianças e adolescentes. 

Metodologia:  

Trata-se de uma revisão bibliográfica composta por artigos publicados nos anos de 1996 até 2018, nos 

idiomas português e inglês. A busca foi realizada nas bases de dados: Pubmed, Scielo, Bireme, Cochrane, 

Lilacs por meio dos seguintes descritores: Asma, Asma na Infância, Qualidade de vida, Criança, Asthma, 

Asthma in infancy, Quality of life, Prevalence, Treatment between episodes of asthma, Child. O período de 

busca foi de janeiro a julho de 2018. Foram incluídos somente artigos indexados nestas bases e excluídos os 

artigos que não estavam disponíveis na integra. 

Resultado:  

Após a busca foram encontrados 30 artigos para análise dos dados da literatura. De acordo com os artigos, 

os resultados obtidos mostraram que de 50% a 80% das crianças asmáticas desenvolvem sintomas antes do 

quinto ano de vida, porém o diagnóstico pode ser difícil nessa faixa etária.Portanto, para que o indivíduo 

com asma possa ter qualidade de vida adequada é importante que a doença esteja controlada e diagnosticada 

precocemente.Para isso, a manutenção da medicação preventiva, associada a reabilitação pulmonar 

contribuem para reinserir essas crianças e adolescente na sociedade. Os estudos mostram que há um prejuízo 

na qualidade de vida das crianças e adolescentes asmáticos, sendo que a participação em programas de 

reabilitação pulmonar é eficiente e se faz necessário a utilização de instrumentos que avaliem a qualidade de 

vida dessa população, para que o programa tenha como um dos objetivos melhorar a qualidade de vida de 

crianças e adolescentes asmáticos. 

Conclusão:  

Conclui-se que a asma, quando não controlada, causa prejuízos na qualidade de vida de crianças e 

adolescentes. Sendo assim, é primordial capacitar os profissionais de saúde para orientar adequadamente 

essa população. 
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Introdução:  

A otimização de diversas áreas de um projeto aeronáutico é de grande importância para o sucesso do projeto 

final. Uma das fases que contribui significativamente para isto é a Fase Preliminar, a qual procede as fases 

de anteprojeto e projeto conceitual, na qual são estudados o pré-requisitos e assim configurações e 

características que podem ser aplicadas no projeto. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é 

desenvolver uma planilha no Microsoft Excel para os cálculos e análises preliminares de forma a analisar 

uma maior quantidade de configurações e características de aeronaves.  

Metodologia:  

Criou-se uma planilha no Microsoft Excel composta de cálculos básicos de dimensionamento de aeronaves, 

cálculos preliminares de Desempenho e Aerodinâmica. Alguns valores iniciais como envergadura, 

alongamento, afilamento, distância entre asa e empenagens, entre outros parâmetros eram estimados e 

inseridos como input na parte de dimensionamento, automaticamente eram iterados por outros cálculos 

presentes na planilha, e seus resultados eram apresentados em uma parte especifica. Resultados como área 

de asa, área de empenagens, força de sustentação máxima, peso estrutural estimado, entre outros parâmetros 

foram obtidos através das iterações. Para a análise e escolha das melhores aeronaves, criou-se uma planilha 

onde os dados gerados foram organizados e novas informações geradas. Esta segunda planilha era composta 

de duas partes: a primeira parte, onde inseriu-se os dados de cada aeronave (Figura 1); a segunda parte, onde 

alguns cálculos de pontuação e desempenho na competição foram gerados, seguidos de gráficos para uma 

fácil visualização das melhores aeronaves (Figura 2).  

Resultado:  

Com a aplicação da metodologia descrita acima, gerou-se 18 aeronaves com diferentes dimensões 

características. As mesmas tiveram seus parâmetros comparados e analisados resultando em 5 aeronaves 

com boas características para suprir as necessidades do projeto da equipe, para competição SAE Brasil 

AeroDesign 2018. 

Conclusão:  

Conclui-se que com a aplicação desta metodologia foi capaz de se obter uma ótima ferramenta para 

otimização de tempo empregado na criação de aeronaves e objetividade na obtenção dos resultados 

desejados. 
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Introdução:  

A energia solar possui variadas aplicações e a geração da energia elétrica através do efeito fotovoltaico se 

caracteriza como uma das formas mais interessantes de gerar potência elétrica. Sendo uma das bases para o 

desenvolvimento, é cada vez mais importante a inovação e diversificação na forma de produção da energia para 

que toda a população consiga ter acesso a energia elétrica. Visando esta necessidade, foi realizado um estudo de 

uma caixa refrigeradora onde ocorrerá a troca de calor, mantendo uma temperatura em seu interior mais baixa 

para possibilitar o armazenamento de alimentos, bebidas e até mesmo materiais hospitalar, de acordo com as 

normas necessárias, com um projeto de alimentação fotovoltaico, por meio de um painel na parte superior, 

transformando a energia solar em energia elétrica., demonstrando alguns benefícios, como: baixa manutenção, 

sem poluição sonora, fonte inesgotável, baixo impacto ambiental e energia limpa. 

Metodologia:  

O projeto tem como objetivo o estudo bibliográfico, pesquisa técnica com material de apoio que será retirado de 

bibliografia especializada, revistas, artigos, internet, site de fabricantes, catálogos e ainda especialistas na área, 

com uma análise criteriosa de viabilidade da produção de um refrigerador/geladeira de pequeno porte com 

funcionamento gerado com energia renovável. Para o desenvolvimento ambiental sustentável, é necessário que 

haja redução da utilização de combustíveis fósseis e a substituição destes por recursos renováveis visando a 

redução na emissão de substâncias poluentes. Além disso, faz-se necessário a adoção de políticas de conservação 

de energia e o aumento da eficiência energética em relação aos recursos utilizados (SACHS, 1997 apud VAN 

BELLEN, 2002, p. 26). A radiação solar direta incide diretamente sobre a superfície terrestre, propagando-se sob 

a forma de raios paralelos. A radiação solar difusa é aquela que sofre algum tipo de desvio por moléculas em 

suspensão na atmosfera antes de atingir à superfície terrestre (IEA, 2011).Devido ao gasto energético do 

refrigerador, o acionamento feito com radiação solar, nos permite uma fonte limpa e econômica. O painel solar 

tem como objetivo transformar a energia solar em eletricidade sem custos, nenhum tipo de mecanismo, resíduo 

ou poluição sonora. Um painel solar é geralmente formado por células fotovoltaicas, feita de materiais 

semicondutores como silício, que quando colidem com a luz solar movimenta os elétrons assim gerando a 

corrente elétrica. Devido ao gasto energético do refrigerador, o acionamento feito com radiação solar, nos 

permite uma fonte limpa e econômica. Como não é possível aproveitar a energia solar o dia todo, utilizamos uma 

bateria para aperfeiçoar esse método. Essa bateria é carregada durante a condução de energia feita pelo painel 

fotovoltaico, sendo assim acumulada carga para utilização durante a noite ou em locais sem radiação solar. 

Resultado:  

O projeto do refrigerador com a superfície de painel fotovoltaico (figura 1), ou um cooler (refrigerador portátil – 

figura 2) almeja apresentar resultados significativos apesar das limitações físicas e energéticas, devido a grande 

massa do produto e ao grande consumo de energia. Entretanto, analisamos que apesar de ser um material pesado, 

a mobilidade através de rodas na base junto com uma alça para carregar facilitará (seu uso) o processo. A 

utilização correta da caixa refrigeradora com painel fotovoltaico compensará o grande consumo energético 

exigido pelos motores refrigeradores, garantindo que o produto se mantenha em temperatura adequada. A 

principal vantagem da obtenção de energia por meio de células fotovoltaicas, é ser considerada uma fonte 

inesgotável e também de energia renovável. Ao contrario dos combustíveis fosseis, esse processo de obtenção de 

energia não emite nenhum tipo de gás poluente com efeitos á saúde humana ou que contribuem com o 

aquecimento global. 

Conclusão:  

Em época de sustentabilidade, fontes de energia renováveis é um dos fatores que mais crescem. A expectativa é 

que em breve, painéis solares sejam mais eficientes e de maior acesso, tornando-se grandes em capacidades de 

energia para refrigeração. O Brasil possui características perfeitas para estudos com energia solar, pois tem os 

principais ingredientes para isso: farta quantidade de silício e boa radiação solar. Conclui-se que o projeto é 

viável, pois este trabalho será executado com o intuito de melhorar o transporte de materiais com necessidades de 

baixa temperatura para armazenamento, e após estudo, esperamos fazer testes contínuos para futuras melhorias. 
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Introdução:  

Serão apresentados estudos que definem as técnicas de eficiência energética em sistemas industriais. A pesquisa 

envolveu o processo de auditoria energética para localizar os pontos vantajosos na aplicação da eficiência no uso 

de vapor e ar comprimido, visando a utilização de equipamentos que possuam o selo PROCEL de economia de 

energia. 

Metodologia:  

Foram estudados os aspectos históricos e conceituais aplicados à um estudo de gestão da eficiência energética em 

uma planta industrial, bem como a estrutura de tarifação da energia elétrica no Brasil acrescentando as cobranças 

de tributos no âmbito Estadual, Municipal e Federal.Em seguida estudou-se o funcionamento do sistema de ar 

comprimido e compressores, enfatizando sua faixa de utilização e recuperação da energia perdida no processo 

devido à vazões indevidas e ciclo operacional dos compressores. Apesar de existirem programas computacionais 

que podem ser utilizados para se efetuar a gestão energética o estudo foi desenvolvido no local de forma pratica, 

medindo e identificando os pontos onde se pode obter resultados vantajosos na economia de energia. Uma 

avaliação dos compressores e respectivos motores e acionamentos foi também realizada.A mesma sistemática foi 

realizada no processo de geração de vapor, promovendo o balanço de energia das caldeiras, cálculo dos efluentes 

que podem gerar vazamentos, identificar as possibilidades de melhorias e oportunidades no âmbito econômico e 

energético em cada um dos elementos que compõem a caldeira.  

Resultado:  

Com os resultados de estudos obtidos na metodologia ajustou-se o valor da pressão no sistema de ar comprimido 

àquele realmente necessário à manter a operação dos processos industriais da empresa.Foi ajustada a melhoria no 

funcionamento na pressão da rede de ar e garantiu-se não haver elevação de pressão desnecessária, pois 

ocorrendo um aumento indevido resulta em prejuízos não só aos compressores, mas também na conta de energia 

elétrica.Na metodologia procurou-se garantir um valor de pressão que não resulte em quedas significativa de 

pressão ao longo da rede de forma a não haver necessidade de compensações pelos compressores, resultando em 

aumento do consumo de energia elétrica. Verificou-se o sistema de desmineralização da água que alimenta as 

caldeiras de forma a reduzir a entrada de sais minerais. Outro aspecto considerado foi verificação da umidade do 

combustível, pois a presença de umidade reduz o PCI (poder calorífico inferior) do mesmo. 

Conclusão:  

Após as providências no sistema de ar comprimido e os devidos ajustes observou-se que o ciclo de trabalho dos 

compressores foi reduzido, impactando em menores desgastes nos motores e compressores, redução nas partidas 

dos motores permitindo aumentar a vida útil deste. Foram eliminados os vazamentos e os purgadores passaram a 

operar em períodos de tempo maiores.Quanto as caldeiras, após a limpeza das válvulas e do lodo e minerais 

acumulados no fundo de caldeira, os elementos isoladores térmicos permitiram melhor isolação, reduzindo as 

perdas térmicas.  
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Introdução:  

Atualmente, com o ramo automobilístico cada vez mais competitivo devido a globalização, montadoras tendem a 

se renovar frente à concorrência, buscando aperfeiçoamento de seus motores utilizando-se de novas tecnologias. 

Para isso, a criatividade e inovação tecnológicas precisam estar constantemente presentes nesse ramo com o 

objetivo de melhorar a performance dos motores de combustão interna, principalmente os de maior vendagem, os 

motores da linha 1.0 (1000 cilindradas, 1cc ou 1 litro), os quais hoje, recebem o conceito de três cilindros, 

entretanto, mesmo com as implementações das tecnologias tanto de materiais quanto eletrônicas no motor, ainda 

persiste o problema da vibração. Nesse trabalho será mostrado as vantagens e desvantagens desse motor em 

relação a outro de mesma cilindrada porem 4 cilindros e também o porque das excessivas vibrações e maneiras 

de reduzi-las.  

Metodologia:  

MÉTODOS DE PESQUISA Pesquisar é seguir por um processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico com o objetivo de descobrir respostas para o problema apresentado. Uma pesquisa cientifica 

começa quando nos deparamos com pouca ou nenhuma informação para prosseguir com o concluir um problema 

apresentado, então torna-se necessário de forma organizada e analítica fazer uma pesquisa buscando essas 

informações. De acordo com o tipo de problema, a abordagem de pesquisa poder ser classificada como 

quantitativa ou qualitativa (GIL, 1991). Classificação dos objetivos De acordo com Gil (1991), dependendo do 

objetivo, uma pesquisa pode ser classificada como Pesquisa Exploratória, Pesquisa Descritiva e Pesquisa 

Explicativa. Segundo Gil (1991), pesquisa exploratória visa criar uma familiaridade com o problema, 

possibilitando a construção de hipóteses por meio de levantamento bibliográfico, seja elas entrevistas com 

pessoas que tiveram experiencia com o problema, ou analise. Esse tipo de pesquisa explora pesquisas 

bibliográficas e estudos de caso. Segundo Gil (1991), pesquisa descritiva via descrever o objetivo de estudo 

(população, fenômeno, variáveis), por meio de observação sistemática para coleta e levantamento de dados. 

Pesquisa explicativa busca identificar e explicar a causa da ocorrência do problema, uma vez que explica a razão 

dos fatos expondo a realidade por meio de pesquisa experimental ou expost-facto (GIL, 1991). Classificação 

pelos procedimentos técnicos Segundo Gil (1991), uma pesquisa pode ser classifica quanto ao procedimentos 

técnico, podendo ser: Pesquisa Bibliográfica, a qual é desenvolvidas a partir de material já publicado, podendo 

estes ser livros ou artigos; Pesquisa Documental, desenvolvida a partir de material que não receberam avaliação; 

Pesquisa Experimental, onde cria-se formas de controle e de observação das reações do objeto problema.  

Resultado:  

Um comando de válvula variável melhora a performance de um motor, pois altera a abertura das válvulas 

conforme necessário, e se notarmos bem, na ficha técnica, o motor de 3 cilindros recebe esse sistema na 

admissão, o que resulta em mais ar e combustível nas câmaras de combustão, significando maior potência. 

Quanto a vibração em um motor 4 cilindros tem-se um ciclo completo a cada 2 voltas do virabrequim (720°) 

resultando em 180° entre explosões. No motor 3 cilindros continua sendo necessário as duas voltas para 

completar o ciclo, porém a divisa é por 3, fazendo assim um tempo entre explosões de 240°. Contudo, o motor só 

entrega "poder" por 180°, criando uma defasagem de 60°. Esse é um dos principais motivos das vibrações, uma 

vez que durante esse tempo o motor esta sendo impulsionado pela inercio do volante. 

Conclusão:  

Entende-se então que o motor três cilindros apresentam excessivas vibrações, pois com um número ímpar de 

cilindro, a distribuição de massas fica assimétricas, dificultando ainda mais o seu balanceamento. As vibrações 

também são resultado da defasagem do tempo entre as explosões. Para reduzi-la utiliza-se um eixo balanceado e 

coxins reforçados. Tirando isso, o motor apresenta melhor desempenho que o 4 cilindros, principalmente com 

sistema de válvulas variável, o qual permite uma curva de torque mais confortável, pois com um torque mais 

alongado permite trabalhar na mesma velocidade em rotações mais baixas, diminuindo o nível de ruído e o 

consumo. 
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Introdução:  

O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), também conhecida como a taxa básica de juros é o 

principal medidor da economia do Brasil. A Selic é controlada pela emissão, compra e venda de títulos públicos, 

que é um mecanismo utilizado pelo Banco Central para controle da economia. Ela é medida oito vezes ao ano, a 

cada 45 dias, com base na reunião do COPOM com o Banco Central e decidem se a taxa básica da economia 

brasileira vai subir, cair ou ser mantida. A taxa é a média de juros que o governo brasileiro paga por empréstimos 

tomados dos bancos. Quando a Selic aumenta, os bancos preferem emprestar ao governo, porque paga bem. Já 

quando a Selic cai, os bancos devem emprestar dinheiro ao consumidor e conseguir um lucro maior. Assim, 

quanto maior a Selic, mais "caro" fica o crédito que os bancos oferecem aos consumidores. 

Metodologia:  

Com a realização da pesquisa bibliográfica demonstrou-se que de modo simples, a taxa Selic serve de taxa de 

juros de pagamento da dívida do Governo representada pelos títulos públicos, que são adquiridas diariamente 

especialmente pelas instituições financeiras, ou seja, com a emissão de títulos públicos, o Governo se 

compromete a pagar, a título de juros, aos adquirentes destes, a taxa diária da Selic. Sendo assim, a taxa tem 

lastro nos títulos públicos e é modificada diariamente, por meio dessas operações de financiamento. Com apoio 

da pesquisa exploratória verificou-se que o governo usa a taxa Selic como instrumento para controlar a inflação. 

Se a Selic é alta, há menos dinheiro circulando e menos procura por produtos e serviços à venda. Se a demanda é 

menor, os preços caem. A Selic também ajuda a controlar a entrada de investimentos estrangeiros. Quem investe 

em títulos brasileiros ganha com os juros altos, o que faz entrar mais dinheiro no país. Quanto mais dólares 

entram no país, menor a cotação dessa moeda por aqui. 

Resultado:  

A Selic causa impacto em investimentos como títulos públicos, caderneta de poupança e CDI. Em títulos 

públicos indexados pela Selic, o rendimento está diretamente ligado à elevação ou diminuição dessa taxa, ou 

seja, quanto maior a taxa Selic, maior será o lucro. Para o caso de investimentos em poupança, existem dois 

casos: quando a taxa está maior ou igual a 8,5% no período, a poupança renderá 0,5% + TR. Mas, quando a Selic 

está menor ou igual a 8,5%, o ganho com a poupança é de 70% sobre a taxa do período. Assim, a taxa Selic serve 

para controlar a circulação do dinheiro, controlando o consumo. Com o aumento da SELIC as pessoas consomem 

menos, aumentando a oferta, o que acarreta em diminuição de preços e consequentemente, a redução da inflação. 

Com esse aumento a população poupa a longo prazo, adiando o consumo imediato. 

Conclusão:  

A influência Selic para a economia e para população brasileira, está relacionada a taxa de juros que, quando 

aumenta, reflete a diminuição do consumo, o que prejudica as vendas e as empresas que não crescem e aumenta 

o desemprego encolhendo a economia. O investimento estrangeiro que entra no país devido os juros altos é 

especulativo e pode sair a qualquer momento. É a Selic que mede outras taxas de juros usadas no país: do cheque 

especial, do crediário, dos cartões de crédito, da poupança. É a partir dela que os bancos calculam quanto 

cobrarão de juros para conceder um empréstimo.  
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Introdução:  

O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica maligna, caracterizada pela multiplicação desordenada 

de plasmócitos na medula óssea. (KOSHIARIS, OKE, et al., 2018). Ele representa cerca de 10% dos canceres 

hematológicos, tendo uma incidência anual de 5,5 por 100 mil habitantes no Ocidente. (KERBAUY, PARMAR, 

et al., 2016). Por apresentar se de maneira insidiosa o MM evolui com manifestações clinica muito inespecíficas, 

o que dificulta e prolonga seu diagnóstico. (KOSHIARIS, OKE, et al., 2018) Em 2014 o IMWG revisou o 

modelo criando o Revised International Staging System (R-ISS), associando ao ISS a avaliação de 

Anormalidades citogenéticas (CA) e níveis de desidrogenase lática (DHL). (GONZÁLEZ-CALLE, SLACK, et 

al., 2017). O presente estudo visa levantar informações relevantes e comparativas sobre o perfil epidemiológico 

de nossa região. 

Metodologia:  

Trata-se de um trabalho retrospectivo, longitudinal e descritivo no qual foi realizado levantamento de prontuários 

através do sistema informatizado do Hospital Regional do Vale do Paraíba (HRVP) dos pacientes com Mieloma 

Múltiplo acompanhados no ambulatório de onco hematologia no período de abril de 2016 a abril de 2018, pela 

busca do CID C90.0. Os critérios de inclusão foram: pacientes que compareceram em consulta no período 

analisado e que tinham no diagnóstico de tal consulta o CID C90.0, independente do ano em que fora feito o 

diagnóstico. Os critérios de exclusão foram: pacientes que ainda estavam em investigação do quadro ou aqueles 

que não apresentavam a informação quanto ao tipo de proteína monoclonal envolvida na doença. Foram descritos 

os tipos de proteínas monoclonais envolvidas no mieloma e também as cadeias leves. Os dados epidemiológicos 

levantados foram idade, cor, sexo e cidade de origem e quanto as dados clinicos buscamos a classificação do 

sistema internacional de estadimento (ISS), a Escala de Performance ECOG no momento da consulta e o sintoma 

inicial que orientou a investigação do quadro. Foram então realizados calculo de porcentagem e comparado aos 

dados da literatura. 

Resultado:  

Foram incluídos no estudo 89 pacientes, sendo que 43 (48,9%) eram mulheres e 45 (51,1%) homens. A idade 

variou de 31 a 88 anos, com média de 63 (DP de 12,6). Quanto aos tipos de proteína monoclonal encontramos 

que: 61,3% (54) eram IgG com 46,3% com cadeia leve kappa, 29,6% lambda e 21,1% não continham essa 

informação; 20,5% (18) eram IgA sendo 44,4% de kappa e também 44,4% de lambda e 11,12% não continham a 

informação; 16% (14) eram cadeias leves sendo 57,1% lambda e 42,9% kappa; e apenas 2,2% (2) eram IgM com 

100% lambda. Quanto a classificação de ISS: 12 (13,64%) pacientes era estágio 1, 17 (19,3%) estágio 2 e 27 

(30,7%) estágio 3, sendo que em 32 (36,36%) pacientes não foi encontrado tal informação. 

Conclusão:  

Concluímos que os pacientes com mieloma múltiplo que acompanham no Hospital Regional do Vale do Paraíba 

tem idade média de 63 anos, maioria brancos, com prevalência próxima entre homens e mulheres (1,04:1), são 

procedentes de 20 diferentes cidades do Vale de Paraíba. Quanto ao tipo de mieloma o mais prevalente foi o IgG 

kappa, a maioria dos pacientes não apresentavam classificação do ISS, mas dos que continham a informação a 

maioria estava em estágio 3. A análise foi prejudicada pela falta de informações nos prontuários e mais estudos 

devem ser realizados no serviço para melhor avaliação da população. 
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Introdução:  

O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e exportação de produtos agropecuários. O Brasil é o 

segundo maior produtor e maior exportador mundial de soja. O país também é líder na produção de café, 

açúcar, suco de laranja e etanol de cana-de-açúcar e o principal, o milho. O setor agropecuário tem 

participação significativa na pauta de exportações do país, pois exporta parte da sua produção do campo para 

224 países. O principal destino desses produtos é o continente asiático, especialmente a China, maior 

importadora de soja brasileira. O estudo visa entender os percalços encontrados no escoamento de grãos na 

região Centro-Oeste e dirimir a perda de parte da safra até o destino final. Atualmente, bilhões de reais em 

grãos são deixados pelo caminho, causando enorme prejuízo aos agricultores e consequentemente a 

economia, pois deixam de circular no mercado. 

Metodologia:  

A pesquisa foi feita por meio da pesquisa bibliográfica, no intuito de reunir informações referentes aos 

números que envolvem o desperdício de grãos por causa do transporte inadequado. Com enfoque para o 

problema do transporte de grãos produzidos pelos agricultores da região Centro-Oeste. E com o apoio da 

pesquisa exploratória foi possível verificar que a grande perda de parte desses grãos durante o trajeto, até 

chegar ao seu destino final corresponde aos problemas logísticos e suas deficiências como os transportes 

utilizados que, na maioria das vezes são precários, as perdas se dão por vários fatores, entre eles furos nas 

carretas dos caminhões graneleiros, más condições das entradas e o fato de o transbordo da mercadoria ser 

feitos diversas vezes até o destino final causado pela distância dos portos de exportação, o reflexo é no 

produto que sai pela porteira das fazendas a preços baixos e chega ao destino com custos altíssimos. 

Resultado:  

Os resultados demonstram que somente na colheita de grãos, registraram uma perda de 115 mil toneladas do 

grão nas estradas. Se considerar que a região Centro-Oeste em 2017 foi responsável por 45% do total de 

grãos produzidos no Brasil, esse prejuízo pode chegar à bilhões de reais. Mas, por se tratar de um setor onde 

os produtos tem baixo valor agregado, o custo de transporte tem grande peso no custo total do produto 

agrícola. Por isso, é importante a obtenção de maior eficiência da logística de escoamento da safra, uma vez 

que tem na matriz de transportes, o modal rodoviário representando 62,8% da matriz de transporte (Gráfico 

1). 

Conclusão:  

Além da rodovia ruim, tem-se também as perdas devido ao mal carregamento dos grãos do campo até os 

silos; do caminhão até chegar ao armazém e dos armazéns até os portos ou indústrias esmagadoras e 

representam um grande prejuízo, pois durante o percurso, meio por cento da carga fica pela estrada e a 

quantidade pode chegar até a três sacas por caminhão. Uma das formas de dirimir a perda é o investimento 

em infraestrutura, com gargalos visíveis na exportação de grãos. Sabe-se que o transporte precário dos 

produtos entre as unidades produtoras e seu destino representa enorme prejuízo ao país. 
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Introdução:  

Segundo Deram (2018), “nunca se falou tanto de nutrição e dietas, e nunca a população ganhou tanto peso”. 

E, ainda sobre o ganho de peso, é preciso fazer outra reflexão a “obesidade é crescente em todo mundo e 

zero é o número de países que reduziram a obesidade nos últimos 33 anos”(NG et al., apud Motarelli, 2014). 

Isso pode demonstrar como a mentalidade de dietas restritivas pode ser paradoxal. A utilização de uma nova 

abordagem na mudança do comportamento alimentar se faz necessária nesse cenário atual. Dentro da 

nutrição comportamental, sendo contextualizado como uma nutrição mais gentil, o Comer Intuitivo, baseia-

se nos sinais internos de fome e saciedade para orientar uma mudança de comportamento alimentar, sem os 

efeitos colaterais de métodos tradicionais de emagrecimento, como as dietas restritivas em calorias e/ou 

nutrientes. Assim, se faz necessário explorar novas ferramentas que auxiliem as mudanças de 

comportamento alimentar. 

Metodologia:  

Para a busca dos estudos trabalhados nessa revisão foi utilizada a plataforma PubMed, utilizando os 

operadores “AND”e “NOT”; pesquisando-se os temas “Intuitive Eating” e AND “Eating Behaviour” NOT 

“Disease” NOT “Training”. Para triagem dos artigos foram excluídos artigos com publicação acima de cinco 

anos. E para elegibilidade de estudos foram incluídos estudos clínicos e revisões com humanos. Finalizando 

com seis estudos que foram incluídos nessa revisão.  

Resultado:  

A revisão evidenciou que a maioria dos artigos relacionados ao comportamento alimentar são estudos 

relacionados a mulheres; manifestou que o Comer Intuitivo possui efeitos benéficos frente ao comer 

desordenado, distorção de imagem corporal, aumento de autoestima, melhora da ingestão alimentar, 

manutenção de peso e possível melhora de indicadores de saúde.  

Conclusão:  

Concluí-se que o comer intuitivo tem efeitos benéficos quanto a uma imagem corporal mais positiva, uma 

melhora da saúde emocional, diminuição do comer desordenado, manutenção de peso corporal e maior 

autoestima. E possivelmente se associado a outros fatores de mudança de comportamento e empoderamento 

de indivíduos, poderia impactar mais na saúde física, como adequação do peso por altura, maior nível de 

atividade física e melhor qualidade de vida. Indica-se também que como visto nos resultados, há sim, uma 

necessidade de abordagens mais inovadoras no tratamento de indivíduos com alto estigma de peso e índice 

de massa corporal elevado, concomitantemente.  
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Introdução:  

A região do Vale do Paraíba está entre as melhores localidades do país para se viver, segundo os indicadores 

mais relevantes. É possível olharmos para esta região como um alvo de empresas nacionais e multinacionais, 

além de ser capaz de agregar importantes setores de produção, como o secundário e terciário. Por meio deste 

projeto, torna-se possível a análise de como a região de São José dos Campos e arredores dão-se com esse rápido 

e dinâmico desenvolvimento econômico. Veremos como a sociedade dessas localidades se organizam: social e 

economicamente. Em síntese, esta pesquisa procura trazer ao máximo dados de caráter quantitativo, qualitativo e 

mensurável, além do fornecimento de informações capazes de produzir uma conclusão aceitável e plausível para 

os fatos que ocorrem na localidade em questão. Além de aprimorar conhecimentos e análise de dados obtidos e 

trabalhados. 

Metodologia:  

Na continuidade deste projeto iniciado no ano anterior, a pesquisa teve como foco de estudo mais avançado as 

questões de gastos com saúde no município de São José dos Campos através da quantificação de dados coletados 

e aprimorados por meio das Metas de Milênio que proporciona, desta forma, levantamentos estatísticos de 

Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) com objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a 

qualidade de vida oferecida à população da região, para tanto, foram utilizadas fontes fidedignas com 

fornecimento de publicações dadas as diferentes regras de crescimento das vinculações estabelecidas para as 

diversas esferas de Governo, uma avaliação concisa precisa do montante de recursos adicionais que a 

implementação da emenda trará ao sistema público de saúde que consequentemente depende da antecipação da 

evolução das receitas públicas de Estados e Municípios de suas sub-regiões, através do crescimento do PIB, no 

caso dos recursos a serem disponibilizados pela Prefeitura do Município. Em 2016, sua população foi estimada 

pelo IBGE com 69.599,200 habitantes e com o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) no IBGE, o 

município foi registrado como elevado. Seu valor em 2010 era de 0,807 (considerado muito alto). Dentre os 

aspectos de maior consenso no quêsito dos gastos com saúde estavam os seguintes: a definição de quais receitas 

de estados e municípios devem ser vinculadas às ações e serviços de saúde, uma vez que estão bem 

especificadas, quaisquer que sejam, os impostos diretamente arrecadados, acrescidas e reduzidas as 

transferências legais e constitucionais recebidas e pagas, respectivamente e as responsabilidades específicas do 

setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre 

determinantes sociais e econômicas, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde. 

Resultado:  

O acentuado impacto sobre o Estado e o menor impacto sobre o Município decorre da evolução do formato 

federativo do sistema de saúde brasileiro cujo formato das relações federativas de caráter fiscal estabelecidas ao 

longo dos últimos anos fortaleceram as finanças do Município em detrimento das estaduais passando por um 

intenso processo de reestruturação financeira, com maior comprometimento de suas receitas com o pagamento de 

suas dívidas internas. Esses dois fatores vêm contribuindo sobremaneira para a reduzida participação dos estados 

no total de gastos públicos com saúde garantindo que o município venha a se colocar em um mesmo ponto de 

partida no que tange ao gasto com saúde e, com isso, tenham a possibilidade de ter maior autonomia na forma de 

executar o gasto, definindo seus modelos assistenciais próprios. 

Conclusão:  

Conclui-se que no Município de São José Campos a principal motivação para a realização de estudos no âmbito 

de funções alocativas, distributivas e estabilizadoras a nível municipal é a possibilidade de alertar os gestores 

públicos e a sociedade sobre a realidade local entrelaçadas as aplicações diversas conforme disponibilidade de 

resultados de IDH, que embora sejam altos, fazem com que sejam necessárias formulações de políticas públicas 

em relação ao padrão de gastos governamentais neste setor.  
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Introdução:  

Comumente denominado de vitamina C, o ácido ascórbico se caracteriza como uma molécula hidrossolúvel 

e essencial na ingestão alimentar diária. Entre os benefícios da vitamina C no organismo pode-se destacar 

sua ação antioxidante, função antiescorbútica, síntese de colágeno, atuação na facilitação da absorção 

intestinal de ferro e manutenção de íon ferroso no plasma sanguíneo. O suco de laranja in natura é um 

alimento com alto teor de vitamina C e apreciado pela maioria dos indivíduos, entretanto, está sujeito à 

degradação quando acrescido de açúcar, exposto ao calor e em contato com o oxigênio. Deste modo, 

ressalta-se que, o seu armazenamento inadequado refletirá em perdas significativas de vitamina C. 

Considerando que o ritmo de vida acelerado dificulta o consumo dos sucos in natura frescos, o presente 

estudo tem como objetivo identificar estratégias que podem auxiliar na preservação da vitamina C durante o 

armazenamento doméstico do suco de laranja.  

Metodologia:  

Para o presente estudo foi adotado como procedimento metodológico a revisão bibliográfica. A revisão 

bibliográfica foi realizada através de buscas textuais em bases de dados como: Capes, Scielo, e Bireme; 

durante o período de 17 de Julho à 02 de Agosto de 2018, em que foram incluídos artigos publicados entre 

os anos de 2013 a 2016, disponibilizados na íntegra e no idioma português. 

Resultado:  

Ao comparar sucos frescos in natura com sucos industrializados, aponta-se que há teor superior de vitamina 

C na maioria dos sucos frescos in natura. Estudos reforçam que, quanto à ingestão diária, os sucos 

industrializados não podem ser a única fonte de vitamina C, pois os valores encontrados estão abaixo do 

recomendado pelas DRIS (Dietary Reference Intakes). Contudo, o suco in natura possui menor estabilidade 

da vitamina C, principalmente ao ser armazenado em temperatura ambiente, fator que favorece as maiores 

perdas vitamínicas e maiores taxas de hidrólise de açúcares. 

Conclusão:  

Os cuidados com o armazenamento do suco de laranja fresco in natura são essenciais para a preservação da 

vitamina C. O congelamento é apontado como a melhor opção de armazenamento, pois mantém as 

características físico-químicas e o teor de vitamina C. A refrigeração do suco de laranja mantém a vitamina 

C estável por até 14 horas. Destaca-se que, o armazenamento do suco de laranja, tanto congelado como 

resfriado, deve ser realizado sem a adição de açúcar. É importante ressaltar que embalagens transparentes 

que expõe o suco de laranja à luz também influenciam no decréscimo do teor dessa vitamina. 
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Introdução:  

Considerando a proposta do estágio supervisionado específico - ênfase: psicologia e processos de gestão I, o 

principal objetivo desse trabalho foi elaborar uma análise dos estudos realizados no sétimo semestre do Curso de 

Psicologia, da Universidade de Taubaté, a partir dos relatórios de estágio de duas alunas. A proposta envolveu o 

trabalho sobre Capital Psicológico de líderes de duas empresas metalúrgicas das cidades de Taubaté e 

Pindamonhangaba. O Capital Psicológico trata-se de um conjunto de habilidades que, com treinamento e 

atenção, podem se desenvolver e ampliar a capacidade de avaliação e de ação dos gestores. Sua importância e 

eficácia ficam claras em momentos em que o profissional precisa lidar com situações difíceis. O 

desenvolvimento do capital psicológico está associado a um menor absenteísmo no ambiente de trabalho, a um 

comportamento menos cínico dos funcionários em relação à empresa, a uma maior satisfação profissional e ao 

comprometimento com o que produz. 

Metodologia:  

O Capital Psicológico é dividido em quatro fatores: Eficácia (confiança para assumir tarefas e disposição de 

aplicar o esforço para concluí-las com sucesso); Resiliência (capacidade de se recuperar de problemas ou 

adversidades); Esperança (habilidade de perseverar e redefinir caminhos em direção a seus objetivos); Otimismo 

(avaliações positivas sobre o futuro). Para a avaliação dos fatores que compõem Capital Psicológico, foi utilizado 

o Inventário de Capital Psicológico no Trabalho (ICPT-25), cuja validação no Brasil foi realizada pelos estudos 

de Siqueira, Martins e Souza (2004). O inventário foi inspirado no conceito de Comportamento Organizacional 

Positivo (COP), no qual estuda as capacidades e forças psicológicas que podem ser mensuradas, desenvolvidas e 

geridas como um suporte de melhoramento no desempenho de gestores (Luthans; Youssef; Avolio, 2007). Neste 

campo de COP, os autores evidenciam seis características positivas: autoeficácia, esperança, otimismo, 

resiliência. Cada uma dessas capacidades psicológicas pode ser mensurada pela aplicação do inventário de 

capital psicológico, ao serem identificadas, podem ser desenvolvidas individualmente e ter impacto no 

desempenho do gestor na organização (Luthans; Luthans; Luthans, 2004). O Inventário de Capital Psicológico no 

Trabalho (ICPT) é composto por 25 itens, no qual o indivíduo submetido à avaliação deve responder 

classificando cada questão numa escala de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente, referente 

a si mesma na situação descrita. Cada item aborda uma das quatro dimensões do capital psicológico que foram 

descritas anteriormente. Os inventários foram aplicados em um grupo específico de líderes escolhidos com 

antecedência. Na empresa A foram convidados pela aluna os líderes de diversos setores de produção, já na 

empresa B foram avaliados os coordenadores do time de RH. 

Resultado:  

Os resultados obtidos na empresa A, foi possível observar que o grupo de líderes avaliados teve altos escores 

indicando capacidade de esperança, otimismo e eficácia, sendo a capacidade de resiliência a de menor escore 

indicando dificuldade dos avaliados nesse quesito. Na empresa B, cujo público avaliado foi o time de RH, foi 

possível identificar que, juntos, os coordenadores apresentam alta perspectiva de esperança, otimismo e eficácia, 

porém a de resiliência apresenta uma baixa em relação aos demais. 

Conclusão:  

Foi possível observar que os avaliados possuem amplo conhecimento e habilidade de liderança. Todos os 

avaliados, da empresa A e B como um todo, mostraram alto escore de esperança, eficácia, e otimismo o que os 

descreve com confiança para assumir tarefas desafiadoras e disposição de aplicar o esforço necessário para 

concluí-las com sucesso, além de perseverar e redefinir caminhos em direção a seus objetivos tendo avaliações 

positivas sobre o futuro. Porém, nas duas empresas, os avaliados apresentaram dificuldades quanto à resiliência, 

sendo esta que leva o líder a se recuperar de problemas ou adversidades, necessária de desenvolvimento e 

reavaliação. 
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Introdução:  

O presente trabalho foi um requisito para a conclusão do Curso de Graduação em Psicologia do 

Departamento de Psicologia da Universidade de Taubaté. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um 

distúrbio que ocorre mais em homens do que em mulheres e até hoje não tem uma etiologia especifica para 

seu aparecimento. Seus sintomas são, na maioria dos casos, grave causam prejuízos na sua área social, na 

linguagem, na comunicação, no comportamento e no pensamento. (GUARDENER, 1985 apud 

FELICIANO, 2007). Programas Psicoeducacionais são considerados recursos terapêuticos que auxiliam o 

indivíduo com no desenvolvimento de habilidades sociais e nos processos de aprendizagem. (KWEE; 

SAMAPAIO; ATHERINO, 2009). Os objetivos da pesquisa foram identificar na literatura científica 

brasileira os principais Programas Psicoeducacionais direcionados ao TEA e descrever sua principais 

características e habilidades a serem estimuladas por cada um deles.  

Metodologia:  

A pesquisa realizada foi um estudo qualitativo e bibliográfico envolvendo a Revisão Integrativa da literatura 

sobre o tema. A Revisão Integrativa tem como método tem a finalidade de reunir e sintetizar resultados de 

pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado. (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). A 

pesquisa bibliográfica FOI realizada na base de dados SCIELO, LILACS, PePsico, BVS Psicologia Brasil, 

constituída, exclusivamente em artigos científicos brasileiros. As palavras chaves utilizadas foram: 

Programas Psicoeducacionais, Programas educacionais para Autista, Atendimento psicopedagógicos para 

Autista. Foi encontrado artigos do ano de 2000 a 2016. Para análise de dados, foram utilizadas as seguintes 

etapas propostas por Mendes, Silveira e Galvão (2008): (a) o estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos; (b) categorização dos estudos envolvendo a definição de informações a serem extraídas 

das fontes bibliográficas selecionadas; (c) a avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; (d) a 

interpretação dos resultados obtidos nas fontes bibliográficas selecionadas; (e) síntese da Revisão Integrativa 

apresentando as informações coletadas.  

Resultado:  

Foram encontrados no total 29 artigos. A revista científica que mais publicou artigos sobre Programas 

Psicoeducacionais direcionados ao TEA foi Revista Brasileira de Ciência da Saúde. A área que mais 

pesquisou e publicou sobre o tema foi a Psicologia, a Pedagogia e a Medicina. O tipo de pesquisa mais 

utilizada para a organização dos artigos foi a Pesquisa Bibliográfica. Os Programas Psicoeducacionais mais 

mencionados foram o Sistema de Comunicação por Figuras (PECS), Tratamento e Educação para Crianças 

Autistas e com Distúrbios Correlatos da Comunicação (TEACCH) e a Análise Aplicada do Comportamento 

(ABA). Esses programas ajudam as crianças a desenvolverem a área da comunicação, habilidades sociais, 

habilidades de brincar, habilidades acadêmicas e habilidades de autocuidado. Os Programas 

Psicoeducacinais visam ajudar as crianças diagnosticadas com Transtornos do Espectro Autista a se 

desenvolver suas habilidades na comunicação, nos seus comportamentos e sociais.  

Conclusão:  

Programas Psicoeducacionais mostram-se um recurso de importância para o atendimento psicológico e 

psicopedagógico às crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro. Entretanto, identificou-se uma 

bibliografia científica escassa sobre tais Programas o que sugere a necessidade de publicações sobre o tema. 

A importância para o psicólogo estudar tais Programas Psicoeducacionais para atender a funcionalidade da 

criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Principalmente que possa ajudar essas crianças a 

desenvolverem sua capacidade tanto psicológica, emocional e comportamental.  
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Introdução:  

A educação é um pilar essencial para o estado, pois toda estrutura de uma sociedade está consoante com a 

qualidade de ensino proposta por ela, como um investimento de mão dupla. Que tem como finalidade, gerar 

mudanças desejadas e implantadas de forma permanentes aos indivíduos, que vem por meio desta contribuir 

para o desenvolvimento integral do homem e da sociedade. Além de ajudar com a construção da cidadania, 

de forma que os cidadãos possam compreender melhor o mundo. Não podendo ficar de fora dessa cúpula os 

deficientes, que tem a sua garantia fundamental fundada na constituição federal, dispondo do seu 

atendimento especial, necessário nas escolas de ensino. Dessa forma, abordaremos sobre toda a abrangência 

desse tema, sendo a educação normal, modificada pela educação especial, que é criada intencionalmente 

para as crianças com deficiência, a fim de buscar uma igualdade e inseri-las na sociedade. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada é a descritiva, onde visou identificar os fatores, características do tema acima 

exposto, sendo está uma abordagem direta. As pesquisas foram realizadas através de doutrinadores 

especialistas na área, bibliografias, artigos de revistas, dicionários e websites. Fez–se se uso também do 

método narrativo, que consistiu em indagações feitas a professores da Universidade de Taubaté do curso de 

Direito para solução de eventuais dúvidas advindas do tema proposto e sugestões de melhor aproveitamento 

do mesmo. 

Resultado:  

Segundo pesquisas feitas para a formação do artigo, dentre os resultados obtidos destaca-se o 

desenvolvimento de uma educação especial que fornece melhor abrangência para pessoas com necessidades 

especiais. Ressaltada ainda o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei 9394 de 

1996. Pretende também cumprir as cotas exigidas por lei, mas desenvolver a inclusão da pessoa com 

deficiência e necessidades especiais. Desse modo, criam-se situações de ensino que os levem a superar as 

dificuldades, dando-lhes a possibilidade de sair do conhecimento espontâneo e avançar para níveis maiores 

de conhecimento. Assim, o artigo em conjunto com a Lei, esclarece de forma explicita os seus conceitos. 

Conclusão:  

Podemos concluir que é necessária, na proposta de educação inclusiva, a necessidade de que as instituições 

educativas alterem suas noções e condutas em relação aos alunos, realizando a capacitação dos profissionais 

atuantes da educação dessas crianças e adolescentes, não tão somente realizar adaptações no currículo e a 

metodologia aplicada. Observar-se que para lidar com alunos especiais é visto como fator primordial esses 

requisitos. A inclusão não deve ser apenas das instituições de ensino e está ligada principalmente nas 

questões sociais e políticas.A educação é assegurada a todos, portanto, todos tem o direito de usufruir da 

melhor maneira e qualidade. 
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Introdução:  

Com a evolução tecnológica as empresas são obrigadas a procurarem por procedimentos para melhorar seu 

desempenho de produção, reduzindo a quantidade de desperdícios e diminuindo os custos em atividades que 

não agregam valor ao produto final – valores esses que o cliente não tem interesse de pagar - e com isso 

conseguem aumentar sua capacidade produtiva. Estar pronto para atender a necessidade real do cliente, 

oferecendo um ambiente de trabalho agradável e conseguir manter os colaboradores estimulados são fatores 

que influenciam diretamente na posição da empresa no mercado. Busca-se mostrar a importância de uma 

cultura bem implementada para que projetos sejam bem-sucedidos como o de uma melhoria realizada em 

uma das etapas do processo de estamparia de uma empresa de autopeças. A utilização de ferramentas e a 

cultura como o item mais importante para o sucesso. 

Metodologia:  

Segundo Gil (2002) as pesquisas podem-se classificar de acordo com seus objetivos gerais, sendo possível 

classificá-las em três vertentes: pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. Existe também a 

possibilidade de serem classificadas, de acordo com a abordagem do problema, como qualitativas ou 

quantitativas. Para classifica-las de acordo com os procedimentos técnicos usados, elas podem ser: 

bibliográficas, experimentais, documentais, estudo de caso, expostfacto, ação e participantes. Para o presente 

estudo de caso, é classificado como exploratório, em que há como objetivo se familiarizar com o problema 

proposto e como um estudo quantitativo, pois se utiliza de dados e ferramentas estatísticas para gerar 

informações. As ferramentas estatísticas utilizadas em projetos de melhoria contínua foram utilizadas devido 

ao cenário de crescimento da empresa e ao contexto do problema encontrado. Inicialmente foi realizado um 

levantamento bibliográfico de autores da área de Engenharia dos Métodos e da área da Administração da 

Produção. Fez-se então uma coleta dos dados no chão-de-fábrica da empresa, trabalhando junto com os 

colaboradores envolvidos no problema, por meio de pesquisas, questionamentos e observações. Os dados de 

cronometragem foram registrados em uma planilha a fim de facilitar os cálculos. Na conclusão final do 

trabalho foram expostos os problemas encontrados no processo e proposto sugestões de melhorias. 

Resultado:  

De acordo com os dados obtidos pode se constatar que a aplicação da ferramenta de Lean Manufacturing 

dentro do processo produtivo demonstrou que com a eliminação de desperdícios ao decorrer do processo foi 

possível obter um ganho significativo. A aplicação das ferramentas nos processos de Estampagem a Frio, 

Usinagem, Soldagem, Acabamento e Montagem teve como objetivo compreender a execução do processo, 

avaliar sua capacidade, verificar a maneira como estão operando os colaboradores diante do processo e a 

partir disso, propor sugestões de melhorias. Durante os 10 dias de estudos no chão-de-fábrica acompanhando 

todo o processo, além dos tempos cronometrados, estudos de movimento e ferramentas especificas de 

Melhoria Contínua aplicadas algumas situações foram presenciadas, as quais estavam influenciando 

diretamente na capacidade produtiva da empresa. 

Conclusão:  

O estudo comprova a importância da aplicação das ferramentas adequadas do Lean Manufacturing dentro 

das organizações para entender o funcionamento do seu processo, questão imprescindível para a empresa 

compreender sua real capacidade, suas metas de crescimentos e realizar seus planejamentos estratégicos com 

dados consolidados. Além de representar sua capacidade, o estudo também trabalha a importância para as 

organizações da cultura de Melhoria Contínua, vertente da manufatura que não deve ter fim dentro de uma 

empresa e deve ser tratada como algo constante, natural e parte da conduta de todo colaborador.  
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O CONCEITO FILOSÓFICO DE MEDICINA SEGUNDO GEORGES CANGUILHEM  
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Orientador(a): FABRINA MOREIRA SILVA  

 

Introdução:  

A filosofia e a medicina são áreas que possuem o mesmo objeto de estudo, a natureza humana. Os conceitos 

atribuídos à medicina foram formulados na Grécia Antiga, mais especificamente por Hipócrates de Cós. 

Neste estudo buscou-se verificar como o autor Georges Canguilhem, se apodera desses conceitos herdados 

de Hipócrates, a partir de sua obra intitulada O Normal e o Patológico. 

Metodologia:  

O estudo foi realizado de forma descritiva-bibliográfica, baseando-se em estudos sobre Hipócrates, 

determinado como pai da medicina, para conhecimento de seus conceitos sobre medicina e do livro "O 

Normal e o Patológico", de Georges Canguilhem, filósofo francês do século 20, para assim observar como 

os conceitos de medicina se encontram. 

Resultado:  

Observou-se que a separação entre a Filosofia e a Medicina ocorreu entre os séculos V-IV, e teve como 

protagonista Hipócrates; foi observado que para a escola hipocrática, a medicina se conduz pelos humores 

do organismo, e sendo necessário conhecer o homem como um todo. Para Canguilhem o conceito de 

medicina perpassa o cruzamento com outras ciências, utilizando-se de seus resultados para estabelecer as 

normas da saúde humana. 

Conclusão:  

Conclui-se que o referido autor, a partir da obra estudada, se apodera do conceito de medicina, no que se 

refere ao seu encontro com outras ciências, estipulado por Hipócrates. 

Referências:  
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 “FÍSICA EM CENA”: O USO DE CONTEÚDO ÁUDIO VISUAL POPULAR PARA O ENSINO DE CONCEITOS 
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Orientador(a): AMANDA ROMÃO DE PAIVA  

 

Introdução:  

Um ponto de vista amplamente debatido em pesquisas voltadas para a área da Educação é a grande 

dificuldade que os alunos do Ensino Médio enfrentam em compreender os conteúdos das disciplinas de 

Ciências Exatas, principalmente no primeiro ano, onde notoriamente, a disciplina de Física é 

tradicionalmente ministrada de maneira expositiva, com muita teoria, seguindo sempre livros e apostilas, às 

vezes até ultrapassados ou mesmo deixando de apresentar a prática, tão importante para despertar a 

curiosidade e o entendimento da disciplina. Assim, a disciplina que poderia/deveria ser cativante, 

inspiradora e de domínio público acaba se tornando uma disciplina cansativa, desinteressante e 

desestimulante, fazendo com que, muitas vezes, os alunos se privem de conhecer o enorme mundo da 

Ciência. 

Metodologia:  

Afim de que a aprendizagem da Física seja tão eficiente quanto possível, o presente trabalho tem como 

objetivo o desenvolvimento de uma aula diferente, com o propósito de ensinar de forma mais visual e 

decifrável os conceitos de Física. Para a aula é utilizado uma apresentação em formato Microsoft 

Powerpoint, reproduzida em um telão através de um projetor e com o auxílio de uma caixa de som. A aula 

tem inicio explicando primeiramente o conceito a ser apresentado, e em seguida é passado um vídeo que 

ilustrava aquele conceito numa situação cotidiana ou fictícia, usando de trechos de filmes populares como, 

por exemplo, filmes de super-heróis. Após a apresentação do vídeo, os alunos respondem a perguntas sobre 

seus entendimentos sobre o tema, como: Onde naquela cena apresentada se encontra aquele conceito físico, 

ou o porquê aquilo acontecia. E assim, após um debate de hipóteses, é explicada a cena demonstrando o 

conceito ali existente. Dessa forma é possível uma maior compreensão e abstração dos conteúdos. 

Resultado:  

A maior contribuição da utilização desse método é o aumento do interesse dos alunos pela aula e a 

capacidade de prender a atenção dos alunos, além de fornecer aos discentes a possibilidade de visualizar e 

compreender, de uma forma descontraída e simplificada, conceitos físicos estudados. Possibilitando assim, 

proporcionar a eles uma visão mais ampla da aplicação da Física em nosso cotidiano. 

Conclusão:  

Por fim, conclui-se que a utilização desses métodos é de suma importância como complemento no processo 

de abstração dos conteúdos ministrados em sala de aula. Os saberes desenvolvidos no ensino de Física 

devem ser fundamentados em estratégias que estimulem a curiosidade e a criatividade dos estudantes, 

tornando o ensino da Física estimulante e desafiador, como deve ser a fim de cativar os alunos para o mundo 

da Ciência. 

Referências:  
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às 09:31. Disponível na Internet em 
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CRIMES CIBERNÉTICOS E O CONFLITO ENTRE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE 

E PRIVACIDADE.  
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Orientador(a): FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA PEDROSO  

 

Introdução:  

O escopo do presente trabalho vislumbra analisar quais os efeitos do conflito entre os princípios constitucionais 

da publicidade e o da privacidade, no que tange aos crimes cibernéticos, elucidando seu contexto histórico e o 

impacto que o avanço tecnológico trouxe para Justiça, bem como, para o direito e o processo penal. Não obstante 

a importância salientada, o risco globalizado de tais infrações, tem como alvo toda a massa social que se sujeita 

aos engendramentos maciços do mundo cibernético, local este, em que com apenas um “click”, milhões de 

dólares podem ser desviados afetando toda a economia de um País, ou até mesmo desencadear um vazamento de 

informações sigilosas, o que acarretaria em um enorme prejuízo a segurança pública de qualquer nação. Utiliza-

se muitas vezes dos recursos provenientes da informática contemporânea como meio de execução (modus 

operandi) para que consiga alcançar as finalidades delituosas. 

Metodologia:  

Neste sentido, a presente pesquisa possui fulcro em conhecimento doutrinário de grandes expoentes do direito, 

abarcando as searas: constitucional, penal e trazendo figuras exógenas a área do conhecimento jurídico, porém 

com grande contribuição para expor o conteúdo de todas as perspectivas, dentre estes, exaltasse o nome de Ulrich 

Bech, sociólogo alemão, que nos aludi à ideia de sociedade, por ele denominada – sociedade industrial de risco, 

cuja constituição e a produção dos riscos rege a lógica da produção de bens, ou seja, a concepção produtiva seria 

de certa forma mais democrática e globalizada, com isso ricos e pobres estariam eximidos a consequentes 

ameaças produzidas e majoradas pelo progresso global. Isto posto, utilizou-se também o direito comparado, para 

explicitar a tipologia e as tendências internacionais ao lidarem com esta nova modalidade deletéria; quais as 

hipóteses de sanções cabíveis; mencionando casos concretos nacionais e internacionais para melhor 

compreensão. Ademais, vale salientar o auxílio de obras específicas no que remete ao direito digital e sua 

evolução cronológica. 

Resultado:  

Com os avanços tecnológicos é notória a lentidão com a qual o direito penal caminha para lograr êxito em coibir 

e punir as novas facetas da criminalidade. Todavia, para imputar aos agentes praticantes de ilicitudes cibernéticas 

suas sanções, é necessário estabelecer as limitações desta tênue linha que separa os princípios constitucionais da 

Publicidade e da Privacidade. Haja vista, que o Código Penal não tipifica de modo efetivo atos deletérios que 

objetificam invadir a privacidade por intermédio: da rede mundial de computadores (Internet), "softwares" , 

vírus, "spywares", "malwares" e "hardwares". Para abranger esta deficiência da legislação penal brasileira, foram 

criadas leis no tocante à proteção da privacidade, cita-se então de modo a exemplificar, a lei n° 12.737/2012 - 

“Lei Carolina Dieckmann” a qual deu origem ao art. 154-A e 154-B do Código Penal.  

Conclusão:  

Ante o analisado ultima-se que, embora tenha sido obtido um resultado satisfatório em alguns casos como os 

supramencionados, ainda é perceptível a defasagem do Código Penal e da Constituição Federativa do Brasil ante 

as problemáticas dos crimes digitais, em razão do aspecto retrógrado da sua formação que transcende décadas. 

Destarte, infere-se que as leis vigentes no Brasil, mesmo tentando acompanhar o fator da globalização e do 

grande avanço tecnológico, tardará em lograr êxito nesta idealização de propiciar meios digitais mais seguros, de 

tal forma que legislação deva acompanhar a evolução tecnológica para não se tornar desacreditada. 
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ENIC201809933 

 
ISABELLA ROCHA OTERO GOMEZ  

Orientador(a): JEFFERSON JOSÉ RIBEIRO DE MOURA  

 

Introdução:  

O trabalho de Assessoria de Imprensa realizado para pessoas públicas é algo desafiador, que vem crescendo 

muito nos dias atuais devido ao fato de ser considerado um trabalho com bom retorno financeiro e que 

permite ao profissional uma maior flexibilidade de tempo no seu dia a dia de trabalho. Este trabalho exige 

uma série de habilidades, como: escrever um bom texto, saber chamar a atenção dos jornalistas para a sua 

pauta, manter um relacionamento próximo com a toda equipe e cuidar para que tudo ocorra conforme o 

planejado e ter jogo de cintura e agir rápido para reverter os imprevistos comuns a esse tipo de atividade. 

Este trabalho trata da produção de um videodocumentário, no qual pretende-se informar mais sobre a função 

de assessor de imprensa que segue em expansão não só no Brasil, mas em todo o mundo. 

Metodologia:  

Para o presente projeto foram feitas pesquisas bibliográficas sobre a área de assessoria de imprensa. A partir 

desta base teórica foi criado um roteiro para o documentário e selecionadas fontes que tivessem ligação com 

a área de assessoria de imprensa e que pudessem falar com propriedade sobre o assunto. Foram definidos 

como fontes: profissionais assessores de imprensa, clientes de assessorias, professores da área de 

comunicação, jornalistas, um advogado relacionado ao direito autoral e um filósofo para introduzir o tema 

ética. Estes profissionais e pesquisadores proporcionam ao documentário qualidade de informação e 

diversidade de opiniões. Definidas e contatadas as fontes foram realizadas as gravações, decupagem e 

posterior edição.  

Resultado:  

“Assessoria de Imprensa sem preconceitos” é um vídeodocumentário de aproximadamente 30 minutos, que 

apresenta a função de assessor de imprensa, suas atividades, do dia a dia, a produção de eventos, o 

relacionamento com jornalistas em geral e uma discussão sobre ética na imprensa. O vídeo conta com 

depoimentos de Fabiana Guimarães, Gerente de Comunicação na empresa Approach Comunicação do Rio 

de Janeiro; Marco Tobal Júnior, proprietário das casas noturnas: Espaço das Américas, Audio e Villa 

Country, de São Paulo e cliente da empresa de Assessoria Talento Comunicação; Silvia Colmenero, gestora, 

jornalista responsável e assessora na empresa de comunicação Textos Mais Ideias, de São Paulo; Neuza 

Serra, jornalista e professora especialista em assessoria de imprensa; Paulo Zocchi, presidente do Sindicato 

do Jornalistas do Estado de São Paulo e Raphael Maia, advogado responsável pelo setor jurídico do 

Sindicato dos Jornalistas. 

Conclusão:  

Realizar este trabalho é de grande aprendizado profissional, pois se trata de uma área importante e às vezes 

desprezadas pelos jornalistas. No documentário a Assessoria é tratada sem preconceitos, mostrando que a 

função apesar de toda critica apresenta aspectos positivos, além de ser um campo de trabalho importante. 

Muitos falam sobre o trabalho realizado por uma Assessoria de Imprensa sem conhecer como o assessor 

atua, tomando muitas vezes como referência exemplos de maus profissionais. Acredita-se que o projeto 

esclareça por meio da diversidade de opiniões que o formato documentário proporciona, um melhor 

conhecimento sobre a função do assessor de imprensa. 

Referências:  
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TRATAMENTO DE DESGASEIFICAÇÃO A VÁCUO  
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Introdução:  

O processo de desgaseificação a vácuo é aplicado em diversos tipos de substâncias liquefeitas, sendo um 

deles o aço líquido. Portanto as aciarias tem sido uma das quais tem adotado e procurado cada vez mais tal 

processo, melhorando ainda mais seu produto com a eliminação das descontinuidades e tensão no material. 

Cada empresa de fabricação de aço apresenta uma necessidade específica para o processo de 

desgaseificação, com isso cada sistema é projetado para melhor atende-as, sendo assim temos diversos tipos 

de processos em constante desenvolvimento. No processo de desgaseificação a vácuo, os gases contidos no 

aço líquido são removidos para aumentar a pureza e a resistência do mesmo quando sólido. Durante este 

processo, ocorre a diminuição da pressão de ar no interior do recipiente onde o aço se encontra e a injeção 

de gás inerte (argônio) que ajuda a eliminar os gases do aço e dispersá-los à atmosfera. 

Metodologia:  

Metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a 

produção do conhecimento, ou seja, a metodologia apresenta diversos métodos na qual pode-se basear o 

desenvolvimento de uma pesquisa. Sendo assim, o método a ser utilizado neste TG (trabalho de graduação) 

será o estudo de caso. “ O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros tipos de delineamentos considerados. ” (GIL, 2008, p. 58). O estudo de caso tem alguns 

dos seguintes propósitos: • Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; • 

Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; • Explicar as variáveis 

causas de determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 

levantamentos e experimentos. O estudo de caso pode ser dividido em três tipos: • Exploratórios: é 

desenvolvida quando existe pouco conhecimento sobre um determinado problema ou assunto, obtendo assim 

familiaridade com o mesmo. • Descritivos: como o próprio nome diz, ela descreve o assunto em estudo 

assim como o seu comportamento. Este método é uso principalmente para identificar, avaliar e descrever 

sobre as características de um determinando problema ou assunto. • Analíticos: amplia as conclusões do 

estudo de caso descritivo ao analisa e explicar por que ou como os fatos estão acontecendo, podendo 

construir ou desenvolver novas teorias que irão ser confrontadas com as teorias que já existiam, 

proporcionando avanços do conhecimento. Portanto, podemos definir que este TG (trabalho de graduação) 

será voltado para um estudo de caso analítico já que trabalharemos com teorias e experimentos.  

Resultado:  

Espera-se que por meio dos experimentos possamos comprovar a melhor qualidade das propriedades 

mecânicas do aço que passa pelo tratamento de desgaseificação a vácuo. 

Conclusão:  

Espera-se concluir por meio dos resultados a diferença trazida pelo tratamento de desgaseificação a vácuo, 

assim demonstrando o benefício trazido pelo mesmo. 

Referências:  
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Introdução:  

Na competição SAE Aerodesign onde o objetivo é projetar e construir uma aeronave radio controlada com a 

missão de transportar carga, é essencial que cada componente da aeronave suporte as cargas atuantes em um 

ciclo de voo completo. Para garantir eficiência na decolagem e no pouso, o trem de pouso deve ser 

dimensionado de acordo com as cargas estáticas e dinâmicas que a aeronave é submetida, tomando as 

devidas precauções para fazer um trem de pouso com menor massa, porém que resista estruturalmente aos 

esforços para o qual será solicitado.  

Metodologia:  

Para efetuar os cálculos utilizou-se as distâncias entre o trem de pouso principal e o CG da aeronave, o trem 

auxiliar e o CG da aeronave. Também foi utilizado o valor de MTOW que corresponde por 14 kg. Para obter 

as cargas foi utilizado a metodologia descrita por Mohammad, para cálculo de cargas estáticas e para as 

cargas dinâmicas. Em seguida, foram somadas as cargas dinâmicas e estáticas em cada ponto do trem de 

pouso, e realizou-se simulação estrutural pelo método dos elementos finitos para avaliar os esforços sobre o 

trem de pouso, nas seguintes configurações: com as três rodas, com duas rodas e apenas uma roda (figura 1). 

Foi desenhado o modelo do trem de pouso no programa INVENTOR e importado para o programa de 

elementos finitos FEMAP/NASTRAN, considerando o trem de pouso como um elemento sólido, com a 

malha de tamanho de 0,5 mm, e o material utilizado foi a fibra de carbono devido sua alta resistência e 

leveza. As condições de contorno aplicadas foram restrições a deslocamentos (x,y,z) e rotações (x,y,z) na 

região de acoplamento dos parafusos superiores, e por fim, aplicado as cargas inicialmente estipuladas 

seguindo a metodologia de Mohammad e inseridas no modelo de elementos finitos para análise, e obteve-se 

a deflexão que o trem principal estará sujeito com tensão máxima de 30.27 Mpa (figura 3).  

Resultado:  

A partir das cargas estáticas e dinâmicas, obteve-se a tabela com os carregamentos atuantes no trem de 

pouso, estipulando o pouso em uma, duas e três rodas, de acordo com tabela abaixo: Foi obtido a deflexão 

do trem em elementos finitos, conforme figura abaixo:  

Conclusão:  

Após efetuado os cálculos de cargas em diversas situações possíveis de pouso e analisado devidamente o 

comportamento mecânico da estrutura por simulação numérica, pode-se concluir que a configuração e 

material selecionado para a fabricação do trem de pouso principal estão de acordo e atende com a melhor 

relação resistência/peso para o projeto, pois atendeu os critérios de resistência mecânica, deformação e 

massa dentro dos padrões desejados. 

Referências:  

Mohammad H. Sadraey. AIRCRAFT DESIGN A Systems Engineering Approach, Daniel Webster College, 

New Hampshire, USA, 2013.ISCOLD, Paulo. Introdução às cargas nas aeronaves, Cargas. Centro de 

estudos aeronáuticos – Universidade de Minas Gerais, 2001.  
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Introdução:  

Buscando maiores conhecimentos a respeito do assunto dor surgiram as sociedades relacionadas à dor, a 

Associação Internacional para o Estudo da Dor (International Association for the Study of Pain – IASP), em 

1974 e a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) em 1984. A Dor é descrita como quinto sinal 

vital desde janeiro de 2000 pela Joint Comission on Accreditation on Heathcare Organizations (JCAHO), 

mas sua aplicação não abrangia todos os Hospitais, no contexto de ser avaliada e registrada juntamente com 

os demais sinais vitais. Considerada uma das causas do sofrimento humano, a dor é sempre subjetiva, 

motivo de preocupação e digna de estudos e capacitação de profissionais para métodos de controle e 

acompanhamento dos pacientes e familiares, onde, devido a maior proximidade da equipe de enfermagem, 

nos permitem enquanto profissionais da área da saúde, o melhor acompanhamento e tomada de decisão 

quanto ao assunto. 

Metodologia:  

Este estudo é descritivo, exploratório, por meio da revisão de literatura nas bases de dados Scielo e Google 

Acadêmico, que responderam ao questionamento de “avaliação da dor como 5º sinal vital e o conhecimento 

da equipe de enfermagem em sua aplicabilidade e resolução”. O objetivo deste estudo é verificar se a dor 

está implantada nos hospitais como 5º sinal vital e a sensibilização do profissional da equipe de enfermagem 

em avaliar e registrar a dor com foco no controle do indivíduo com dor como um todo. A dor como 5º sinal 

vital deve ser instituída em instituições hospitalares por ser a forma de garantir que esses pacientes sejam 

assistidos e monitorados como um todo, contribuindo com o conforto e bem-estar dos pacientes. 

Resultado:  

Obteve-se três artigos que responderam ao questionamento. O primeiro de PEDROSO (2006), quando 

questionados sobre se perguntavam aos clientes se estavam com dor, 12 relataram perguntar as vezes e 

apenas dois, relataram sempre perguntar. Sobre a credibilidade do relato verbal do paciente, oito relataram 

nem sempre e seis sempre. Aos métodos utilizados na avaliação da dor, 11 relataram observar os sinais de 

dor, sete queixa verbal, cinco sinais vitais e um a escala de dor. O segundo SAÇA (2010), 24 relataram 

perguntar as vezes e 26 sempre se os clientes estavam com dor. Sobre a credibilidade 22 relataram as vezes e 

28 sempre. Quanto aos métodos utilizados, seis relataram sinais vitais, 11 palpação, 22 expressões faciais e 

26 relato verbal. Por último Bottega (2010), afirma que a escala de dor é importante, avaliando com exatidão 

algo apenas percebido de forma incompleta, permitindo uma assistência adequada de enfermagem. 

Conclusão:  

Pode-se concluir que os artigos pesquisados encontraram a dor como 5º sinal vital descrita pelos 

participantes das pesquisas, mas ainda não com a efetividade que deve ser, que os hospitais ainda não 

estipularam a escala que deve ser seguida e realmente anotada. 

Referências:  
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Introdução:  

Com o grande crescimento dos trabalhos com tubulações que são utilizadas para condução de materiais 

diversos como água, gás, petróleo e esgoto, a união das partes (tubos) podem ser feitas por rosca, por 

encaixe (bolsas), por luvas e por soldas, de acordo com sua aplicação.Em nosso caso, em especifico, 

optamos pelo Processo de Soldagem que é utilizado para unir partes de um metal ou não metal, com ou sem 

metais de adição, de forma econômica e permanente, uma vez que a nossa tubulação será para transporte de 

água bruta com uma pressão na média de 6 kg/cm². Utilizaremos uma tubulação DN 510 Aço A36 espessura 

de parede 5/16 comprimento 36 Metros para união e será elaborando uma EPS (especificação de 

procedimento de soldagem) com o objetivo criar um procedimento para padronizar os trabalhos executadas 

em campo. 

Metodologia:  

Este trabalho tem como objetivo a execução de um procedimento para realização da soldagem de uma 

tubulação onde executamos uma pesquisa bibliografica e um estudo em conjunto com a empresa para 

melhores aproveitamentos do tempo de execução e do custo beneficio do processo, utilizamos uma EPS 

(especificação de procedimento de soldagem). Para chegar ao referido projeto para a montagem de um 

procedimento para soldagem de uma tubulação cuja especificações são DN 510 Aço A36, espessura de 

parede 5/16 comprimento 36 Metros, a pesquisa foi elaborada com procuras em literatura, em bibliografias 

no assunto de processo de soldas, chanfros, tipos de soldas, caracteristicas, composições, etc. Feito estudo de 

caso in loco, utilizando o processo de soldagem Tig-GTAW para fazer a raiz e o processo de soldagem por 

eletrodo revestido SMAW para enchimento, para que o processo de soldagem tenha qualidade, otimização 

de tempo, material, custo beneficio e aplicação de responsabilidade.  

Resultado:  

Esperamos obter uma secção com sete (7) juntas soldadas circunferencialmente unindo os módulos com 

comprimento (L) de 6 metros cada, perfazendo um trecho com total de 36 metros, utilizando a EPS 

(Especificação de Procedimento de Soldagem), assim podemos atingir o objetivo que é deixar um 

procedimento especifico para sempre obter um tempo hábil, qualidade no trabalho dentro das especificações, 

segurança, organização, sincronia entre os trabalhadores, etc.  

Conclusão:  

Com base nos resultados esperados expostos fica previamente estabelecidas os procedimentos para a 

execução dos trabalhos, assim como localização, equipamentos, tempo a ser aplicado, periodo com 

levantamento e as condições metereologicas favoraveis para execução da soldagem. Utilizando da EPS, o 

objetivo é estabelecer parâmetros corretos para auxiliar a realização da soldagem e atingir aresistência da 

solda, informações especificados no projeto. 

Referências:  

The ESAB Filler Metal Technology Course – ESAB Welding and Cutting Products, 2000. • Tecnologia da 
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Introdução:  

Este trabalho de graduação tem como proposta a elaboração de um Hospital Veterinário Público localizado no 

município de Itajubá – MG. O projeto consiste em atender a demanda de animais de pequeno porte e também 

daqueles que foram abandonados, buscando melhoria e bem estar desses seres, com atendimentos emergenciais e 

tratamentos especializados em um hospital mais equipado e com boa infraestrutura. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 44,3% dos 65 milhões de domicílios possuíam, pelo menos, 

um cachorro e 17,7% ao menos um gato (CORONATO, 2015). Percebe-se que os animais, hoje em dia, já são 

considerados parte da família, assim, a preocupação com eles vem ganhando visibilidade, principalmente com a 

questão da saúde, inclusive a medicina veterinária busca adaptar novos recursos e novas tecnologias que tragam 

mais benefícios para os cuidados destes seres. 

Metodologia:  

A metodologia aplicada para essa proposta de projeto foi elaborada através de pesquisas e análises sobre a área 

de saúde dos animais, a questão do abandono e maus tratos, tratamentos específicos, assim como o estudos da 

cidade de Itajubá- MG, para que atendesse as necessidades do público. Para compreender e identificar os 

problemas e potencialidades do assunto, foram realizadas visitas técnicas em clínicas e hospitais veterinários, 

como por exemplo, o Hospital Estima em Taubaté – SP, Clínica Veterinária Escolar da Fepi e em uma Ong no 

município de Itajubá-MG, pesquisas bibliográficas em livros, revistas, artigos, notícias, estudos de caso que 

serviram como fundamentação teórica e puderam agregar na estruturação deste trabalho e futuramente da 

proposta projetual. Para a criação do projeto foi ainda feito, um estudo sobre as leis que definem as necessidades 

de um ambiente hospitalar, dentre elas a Resolução nº 1015/2012 assim atendendo todas as exigências (BRASIL, 

2012). Tomando base essas referências levantadas, será possível desenvolver o programa de necessidades e o 

dimensionamento do edifício do Hospital Veterinário após o estudo do terreno escolhido de acordo com a 

legislação pertinente do município, assim realizando a entrega da primeira parte do relatório e progredir para 

última fase do projeto arquitetônico. 

Resultado:  

Com estudos através de pesquisas feitas em revistas, artigos, visitas técnicas e estudos de caso foi possível 

compreender melhor o funcionamento de um hospital veterinário, e assim desenvolvendo diretrizes para a 

elaboração do projeto hospitalar com uma infraestrutura eficaz que possibilitará a integração do homem e a 

natureza, trazendo uma nova forma arquitetônica para esse hospital. 

Conclusão:  

Através das pesquisas realizadas para esse trabalho conclui –se o quão relevante são as questões da saúde do 

animal para a sociedade, mostrando que há um impacto negativo causado com a falta de infraestrutura para os 

cuidados necessários com esses seres. E assim, com a proposta desse projeto poderá trazer soluções para 

ambientes com tratamentos específicos, influenciando de forma positiva na recuperação e bem estar desses 

animais na cidade de Itajubá, e oferecendo também para a população mais necessitada um serviço público de 

qualidade para seus animais. 

Referências:  

BRASIL. Resolução nº 1015 de 09 de novembro de 2012. Conceitua e estabelece condições para o 
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Introdução:  

A inspiração para este estudo nasceu após experiência como estagiária de Serviço Social no Programa de 

Extensão Universitária Ecocidadania, da UNITAU em 2015, onde foram realizadas ações socioeducativas e 

capacitações para reinserção no mercado de trabalho de um grupo de detentos em um presídio de Tremembé-SP. 

Objetiva reconhecer o que torna o sistema prisional ineficaz quanto ao processo de ressocialização do preso. 

Poucos se atem, sobre o que acontece dentro dos muros da prisão, como são produzidas as relações sociais dentro 

das quais os detentos precisam se adequar, com suas normas e modos de vida. Existe uma “lei oculta” que rege 

toda a instituição, uma cultura penitenciária chamada de prisionização. A relevância está na busca de 

possibilidades para conhecer a realidade, particularidades dos usuários (as) desta política, com novas mediações e 

intervenções. Beneficiará os apenados para que por meio das políticas públicas e apoio da sociedade consigam 

atender suas demandas. 

Metodologia:  

A questão prisional em seu contexto é um fenômeno social que para discuti-lo é imprescindível seu 

entendimento. As categorias sociais que o estruturam e que o qualificam de modo particular e também total são 

as relações entre os envolvidos neste estudo: profissionais, egressos, familiares de apenados de penitenciárias e 

sociedade em geral. Para compreender tais relações e ampliar a discussão acerca desta temática, a abordagem 

utilizada neste estudo foi a pesquisa qualitativa e os instrumentos de coleta de dados foram a entrevista 

semiestruturada e questionário. Para análise dos dados partiu-se dos seguintes objetivos: conhecer a política de 

ressocialização do sistema prisional brasileiro de acordo com a Lei de Execuções Penais n° 7210/84; demonstrar 

a prisionização dentro da prisão na ótica do agente penitenciário, assistente social, egresso e familiar do apenado 

que permeia o processo de ressocialização do preso e identificar a atuação do assistente social neste processo. As 

categorias analíticas Sistema Prisional, Serviço Social e Ressocialização do Detento foram a base para o 

desenvolvimento teórico desta investigação. A pesquisa foi realizada no município de Lorena, Taubaté, 

Tremembé e Pindamonhangaba. Estes municípios foram escolhidos pela facilidade de acesso aos pesquisados já 

que envolvem a rede de relacionamento pessoal e profissional da pesquisadora. 

Resultado:  

Os resultados parciais da pesquisa mostram que o sistema penitenciário brasileiro é qualificado de péssimo a 

ruim e ainda que é visto como a “lata de lixo e esgoto da sociedade”. Segundo os egressos o tratamento é 

grosseiro e as celas estão em constante superlotação, chegando a comportar 50 detentos em um espaço de 25m². 

Mostra ainda que exista pouco conhecimento pela sociedade a respeito do papel do Serviço Social nas 

penitenciárias inclusive entre os detentos, no qual poucos utilizam dos serviços prestados pelo assistente social. 

Conclusão:  

Considera-se a partir dos estudos e pesquisa realizada que o sistema prisional brasileiro sofre uma crise estrutural 

que permeia não só a segurança pública, mas as políticas públicas de educação e trabalho por exemplo. As 

facções influenciam o sistema de tal modo que nem o próprio Estado não é capaz de intervir gerando dentro das 

penitenciárias o fenômeno da prizionização, fato que torna ineficaz o processo de ressocialização dos detentos. 

Referências:  
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Introdução:  

No mundo moderno, onde é possível ver o que acontece do outro lado do mundo com um toque na tela do 

telefone celular, onde a liberdade é palavra de primeira ordem, é necessário despertar o interesse do jovem. 

Um interesse que já está ali dentro dele, na forma de curiosidade, a mesma que leva uma criança a perguntar 

para os pais “ por que o céu é azul? ”. Neste novo mundo não cabe mais as práticas educacionais do século 

passado que tendiam fortemente ao positivismo.  

Metodologia:  

A reflexão e a lógica daquilo que se leciona são cobradas pelos discentes e é nesta ideia que se baseia o 

projeto. Busca-se pela modelagem da ciência em um debate inicial mediado pelo docente elucidar certas 

dúvidas que possam existir decorrentes de um entendimento errôneo do passado, e instruir os alunos quanto 

aos conceitos físicos de campo elétrico, carga elétrica e condutividade pela reflexão, observação e 

instrumentação dos vídeos, reais e de computação gráfica, de relâmpagos e por fim uma breve 

matematização do assunto através de uma ou duas situações-problema.  

Resultado:  

Acredita-se que inúmeras perguntas surgirão quando a oportunidade for dada, derivadas de uma experiência 

pessoal deles, e que analisar os raios com mais atenção estimulará o interesse no conteúdo e inclusive servirá 

de alerta para os perigos dos raios, algo que muitas vezes não é dado muita atenção. Espera-se também que 

percebam o quão enganoso pode ser um vídeo e que  

Conclusão:  

Dessa forma, resgata-se os antigos laços que outrora uniram os conhecimentos de exatas e humanas sob uma 

única bandeira: Ciência (ALVES; JESUS; ROCHA, 2012). E o ensino das Ciências Exatas torna-se muito 

mais assertivo, ao passo que os alunos, por consequência, mais receptivos. 

Referências:  
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Introdução:  

Segundo Michael P. Nichols, a terapia familiar estrutural fornece um esquema para se analisar os processos 

de interação familiar. Dentro dessa teoria, há três construtos que são componentes essenciais: estrutura, 

subsistemas e fronteiras. A estrutura refere-se ao padrão organizado em que os membros da família 

interagem. O subsistema é a forma em que as famílias se diferenciam, em relação a gênero, relação e 

interesses comuns. As fronteiras são barreiras invisíveis que regulam o contato com os outros, demarcando 

indivíduos, subsistemas e famílias inteiras. 

Metodologia:  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa documental, que de acordo com Gil, (2002) consiste em uma 

pesquisa que possui fontes diversas, como as gravações e fotografias, bem como relatórios. Dentre diversas 

vantagens desta forma de pesquisa, o autor cita o fato de não exigir contato com sujeitos de pesquisa, sendo 

que muitas vezes esse contato chega a ser impossível. Nesta pesquisa foi utilizado o filme chamado doze é 

demais sob analise da teoria sistêmica estrutural. 

Resultado:  

Considerando a perspectiva estrutural, a família do filme possui uma fronteira predominantemente difusa, na 

qual há uma tendência da discussão sobre quem está no comando e de compartilhar a responsabilidade entre 

pais e filhos. Desenvolve-se, nesse contexto, uma dependência. Quanto ao papel da mãe, pode-se perceber 

uma hierarquia funcional, necessária para a estabilidade de uma família sadia. Em relação, ao pai, há uma 

hierarquia frágil e ineficaz, onde os membros mais jovens podem ficar desprotegidos, devido uma ausência 

de orientação. Na família, foi identificado a Síndrome da mãe emaranhada/pai desligado, em que o pai se 

envolve pouco com a família e se envolve mais com o trabalho, assim, o papel instrumental é do pai e o 

expressivo, da mãe. 

Conclusão:  

Com base no estudo realizado, conclui-se que o filme “Doze é demais” é um conteúdo rico para ser 

analisado e obter-se assim, uma maior compreensão da Escola Estrutural. Foi possível identificar os 

conceitos da teoria estrutural correlacionando-os ao filme.  

Referências:  

GIL, Antonio Carlos. Como classificar as pesquisas?. In:______. Como elaborar Projeto de Pesquisa. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2002. cap. 4, p. 41-57. NICHOLS, M. P.; SCHWARTZ, R. C. Terapia familiar estrutural. 
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Introdução:  

A atuação do psicólogo na escola tem objetivo de contribuir para otimizar o processo educativo, entendido como 

um complexo processo de transmissão cultural e de espaço de desenvolvimento da subjetividade (MARTINEZ; 

2003). Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de estágio realizado em uma escola particular do 

Vale do Paraíba. Identificando a importância do olhar da psicologia escolar na educação inclusiva, e o modo 

como é vivenciada pelos alunos e professores desta escola, buscando compreender, por meio de observações, 

vivências e experiências de estágio a intensidade do impacto que o diagnóstico incide sobre os alunos. 

Considerando que ampliação do conhecimento sobre o tema pode servir como meio para a criação de novas 

práticas e políticas educacionais que sejam capazes de minimizar os efeitos negativos que podem surgir na 

dinâmica escolar.  

Metodologia:  

O estágio supervisionado com ênfase em psicologia e processos educativos, teve início no primeiro semestre de 

2018. No primeiro momento na instituição, foi realizada uma apresentação inicial do local, e levantamento de 

informações. Em seguida, a próxima etapa foi realizar uma observação assistemática da instituição, sendo 

possível perceber as atitudes gerais, e os comportamentos habituais do contexto escolar e a dinâmica 

institucional. A observação assistemática do ambiente institucional ofereceu elementos necessários para a 

compreensão da dinâmica funcional da escola, assim como para o levantamento de hipóteses quanto às possíveis 

intervenções. Dando continuidade a partir das informações colhidas, o fenômeno psicológico escolhido foi 

voltado para questões referentes a educação inclusiva, e a intensidade do impacto do diagnóstico sobre questões 

escolares. Com o objetivo de identificar as práticas que poderiam ser inseridas para que o espaço escolar não se 

limitasse a processos de ensino e aprendizagem fragmentados, que transformam o contexto escolar em um 

ambiente enrijecido, selecionador, estigmatizador dos procedimentos educacionais. A estagiária realizou junto 

com a escola a seguinte atividade: de propor uma discussão em que ideias da escola fossem compartilhadas e em 

conseguintes ideias da psicologia escolar também fossem faladas, para que, por meio da discussão de ideias fosse 

possível identificar expectativas de ambos os lados. Assim a buscas de possíveis intervenções seria capaz de 

minimizar os impactos escolares. Posteriormente, foi feita a devolutiva da atividade para escola, pontuando 

alguns pontos importantes para a intervenção.  

Resultado:  

Durante o processo de estágio foi observado práticas de diagnóstico de alunos, e laudos feitos sob senso comum, 

que podem vir a produzir estigmas e justificar a exclusão escolar dos examinandos. Contudo, a atuação em 

psicologia dentro da escola, teve como princípio norteador, a clarificação das ideias da escola em relação a estas 

atitudes. Para que houvesse um debate foi preciso que ambos os lados tivessem clareza a respeito do lugar teórico 

a partir do qual elaboram os seus argumentos em relação as questões escolares, assim pode ser passado a escola, 

o olhar da psicologia e pode também ser escutado o lado da escola e suas preocupações. Foi percebido também 

que o melhor caminho para colocar a pratica, é com que se proponha uma reflexão, o que só se realiza quando o 

conhecimento é analisado sobre os conhecimentos voltados para o estudo das interpretações da realidade 

humano-social.  

Conclusão:  

O estágio tinha como propósito contribuir de alguma forma em favor de uma compreensão em relação às 

habilidades na realização do diagnóstico escolar, planejar e estratégias de intervenção no contexto escolar 

direcionadas aos múltiplos aspectos dos processos de ensino-aprendizagem. Contudo o estágio pode conduzir a 

estratégias de ação com vistas a minimizar os impactos negativos e entender que a avaliação deve adquirir caráter 

investigativo e não classificatório, de forma a identificar as possibilidades concretamente existentes para as 

superações dessa condição, pode-se também entender que esse é o desafio de uma intervenção. 
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Introdução:  

O consumidor de hoje, mais do que nunca, está mais criterioso e analítico para com os produtos que pretende 

consumir e destinar parte de sua renda. Dado o alto nível de exigência dos mesmos e a diversidade de produtos 

encontrados no mercado, percebe-se a necessidade de eliminar qualquer interferente e variável nos processos de 

fabricação que possam comprometer a qualidade do produto e por sua vez gerar qualquer tipo de reclamação. 

Afim de eliminar as variações do processo que geram a variação no tamanho dos produtos aplicaremos 

ferramentas estatísticas para coleta de dados e ferramentas de análise de não conformidades, serão criados 

procedimentos e instruções para implementarmos trabalhos padronizados, assim como treinamentos para equipes 

envolvidas. 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente definiu-se sobre qual tipo de reclamação de consumidor se 

iria atuar, por meio do SAC procedeu-se à coleta de dados sobre quais tipos de reclamações foram recebidas dos 

consumidores, utilizando um gráfico de Pareto analisou-se onde estava concentrada a maior parcela e, assim, 

definiu-se o foco a seguir. Foi estabelecida uma equipe multidisciplinar para que as sessões de Brainstorming 

realizadas fossem mais ricas e assertivas. Definido qual tipo de reclamação foi analisada e qual o grupo de 

trabalho seria utilizado, as rotinas foram apresentadas para que os membros da equipe se organizassem e 

pudessem participar integralmente. Por meio do Brainstorming realizado na primeira reunião, foram definidos os 

maiores interferentes na variação do tamanho do produto e passaram-se a monitorá-los com formulários de coleta 

de dados. Após o período de amostragem definido pela equipe, os pontos interferentes foram analisados, um a 

um, com a ferramenta “espinha de peixe”, ou Diagrama de Ishikawa, para se avaliar os aspéctos de máquina, mão 

de obra, método, medição, meio ambiente e material. Os pontos considerados válidos no diagrama de Ishikawa 

foram explorados por meio do 5W1H, de onde se obtiveram, como saída, as ações para eliminar as variações. 

Seguindo o ciclo definido pelo PDCA iniciaram-se as implementações das ações definidas, nessa etapa, ajustes e 

faixas ótimas de trabalho foram definidos para os equipamentos, especificações de materiais foram estabelecidas, 

equipes de manutenção e produção treinadas nos padrões criados e redefinidos e foram feitas melhorias. 

Concluído o plano de ação traçado, procedeu-se a uma nova coleta de dados, para identificar se a variação de 

tamanho foi eliminada. Comprovada a redução, e até a eliminação da variação de tamanho em alguns casos, 

foram implementados os padrões e garantida a sua aderência por meio do monitoramento das reclamações.  

Resultado:  

Do Brainstorming realizado inicialmente foi identificada falta de treinamento para os operadores envolvidos, 

capacitando-os quanto a correção de desvios que possam ocorrer durante o processo, assim como a pouca 

familiaridade do corpo de manutentores com os equipamentos, sendo os mesmos treinados para fazerem ajustes 

finos nos equipamentos. Faixas de trabalho como velocidade de esteiras, cortes de facas, rotação de rolos foram 

definidos por meio da metodologia de “centerline” e padrões de limpeza ao longo da linha foram definidos para 

garantir a confiabilidade dos equipamentos e a segurança do produto. Para as matérias-primas utilizadas foram 

definidos parâmetros de liberação, que os fornecedores deverão atender para que não ocorram problemas na 

composição do produto. Foi obtida, assim, uma redução de 70%, em números absolutos, para reclamações de 

consumidores relacionadas à variação de tamanho em barras de cereal confeitado, conforme apontado na figura 

abaixo (figura 1) para o primeiro semestre. 

Conclusão:  

A variação de tamanho do produto e, por consequência, o elevado número de reclamações de consumidor devia-

se a falta de padrões encontrados nas atividades dos colaboradores envolvidos e dos ajustes de máquina. Desta 

forma, a partir da criação dos padrões foi possível garantir uma maior estabilidade ao processo e ao produto, 

além de propiciar maiores desenvolvimentos pessoal e profissional dos funcionários envolvidos. 
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Introdução:  

A estação de monta é uma ferramenta de manejo que promove o controle do rebanho, auxiliando na 

melhoria dos índices zootécnicos, melhorando o desempenho reprodutivo dos animais, entretanto, o período 

curto da estação pode resultar em baixo desempenho reprodutivo caso as Fêmeas não estejam ciclando 

normalmente. O efeito macho na fêmea é a manifestação do estro seguida da ovulação ou apenas a 

ocorrência da ovulação em fêmeas ovinas, causada pelo contato visual, sensitivo ou auditivo com um 

macho, para isto é necessário um período mínimo de 3 a 4 semanas sem contato das fêmeas com indivíduos 

do sexo oposto. Para fazer o rufião foi utilizado um macho no qual foi realizado o desvio de pênis, sentindo 

atração sexual pela fêmea que está no cio, realiza a cobertura, porém não há penetração, portanto, não há 

fecundação. Este trabalho teve como objetivo verificar o efeito macho na indução do cio das ovelhas.  

Metodologia:  

O presente experimento foi conduzido com o rebanho de ovinos do setor de ovinocultura de corte do 

Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. Foram utilizadas 18 fêmeas mestiças 

Dorper e Santa Inês submetidas à um rufião durante todo o mês de agosto de 2017, totalizando 31 dias de 

monitoramento do cio. No rufião foi instalado um buçal marcador com uma mistura de graxa colorida para 

marcação das fêmeas cobertas, assim toda fêmea que foi montada terá a parte dorsal marcada com a tinta. A 

cor vermelha foi utilizada, nos primeiros 17 dias da pré-estação e trocada pela cor amarela até completar o 

período da pré-estação. Foi utilizado uma planilha constando o número do brinco das fêmeas expostas a 

reprodução e todos os dias as mesmas foram observadas e aquelas cobertas foram anotadas na planilha para 

posterior análise. Os animais foram manejados no sistema semi-intensivo com acesso a pastagem de tiffton 

85 durante o dia e recolhidos no aprisco no período noturno, onde receberam uma suplementação com capim 

Elefante picado e ração flushing.  

Resultado:  

De acordo com a análise da planilha de marcação do cio foi possível observar que nos primeiros 17 dias da 

pré-estação de monta, 14 fêmeas foram cobertas pelo rufião totalizando 77,78% das fêmeas expostas. 

Durante os 14 dias restantes totalizou 16 fêmeas cobertas pelo rufião indicando que 88,89% ciclaram 

durante os 31 dias da pré-estação. Foi possível observar ainda, que 9 fêmeas foram cobertas pela segunda 

vez, indicando que 50% das fêmeas completaram o ciclo estral dentro do período da pré-estação de monta.  

Conclusão:  

Devido ao elevado números de fêmeas que apresentaram o cio durante a pré-estação de monta fica evidente 

que o efeito macho é eficiente na indução do cio de ovelhas. 
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Introdução:  

A pesquisa se baseia em um relatório clínico, na atuação prática do psicodiagnóstico, por meio da 

abordagem sistêmica familiar, que embora tenha sido individual, ressoou nos demais membros da família.  

Metodologia:  

O objetivo do trabalho foi desenvolver uma analise a partir do relatório produzido na disciplina de Estágio 

em Processos Clínicos I, realizado no sétimo semestre do curso de Psicologia da Universidade de Taubaté 

(UNITAU), cujo propósito foi o de desenvolver e aprimorar habilidades práticas para o psicodiagnóstico 

clínico no modelo sistêmico-cibernético. A metodologia utilizada foi de pesquisa documental, que consiste 

em analisar materiais de naturezas diversas, como livros, periódicos e demais publicações, permitindo assim 

realizar um estudo qualitativo do caso. 

Resultado:  

Os resultados encontrados, com o estabelecimento da relação terapêutica, foram de superação da queixa 

inicial de não conseguir conversar, dificultando “o ultrapassar das montanhas”. Para a coleta de dados, da 

representação da relação familiar, foi utilizado o Genograma com o qual se percebeu que em sua família 

raramente existem acordos, não se comunicavam e tinham poucos diálogos. Foi possível verificar que as 

relações eram conflituosas e impediam o crescimento emocional e o estabelecimento mais saudável do 

sistema familiar. De uma pessoa passiva, resguardada e com dificuldade de expor suas ideias e opiniões, 

mostrou-se também ser tímida tendo dificuldades de estabelecer vínculos. Com o uso da técnica de 

externalização, fundamentada na terapia narrativa, a cliente manifestou seus medos e conflitos percebendo 

que estava em fase de mudanças e conseguindo “ultrapassar as montanhas” e “chegando ao seu ideal”. 

Conclusão:  

Desta forma concluiu-se que, no decorrer do processo de psicodiagnóstico, diálogos que possibilitaram uma 

abertura e amplitude da visão da cliente frente às demandas naturalizantes e vulneráveis foram construídos. 

Assim o psicodiagnóstico colaborou para uma mudança de comportamento na vida, com o trabalho e com a 

família nuclear, extensa e a de origem da cliente. 
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Introdução:  

Este trabalho teve como objetivo conhecer a realidade do contexto educacional e promover atividade em 

torno das habilidades sociais, durante o estágio supervisionado específico – ênfase: psicologia e processos 

educativos III, realizado em uma escola de música que também desenvolve trabalhos socioeducativos do 

Vale do Paraíba. O ser humano nasce desamparado, durante toda a sua vida ele necessita aprender 

continuamente novas habilidades porque o seu ambiente está em contínua transformação e grande parte 

desse ambiente é social (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001), quando a criança integra na escola ela 

amplia sua compreensão social, ela passa a viver com crianças de diferentes idades e com valores e ideias 

diferentes da sua. Ao se trabalhar as habilidades sociais no ambiente escolar há a possibilidade de que a 

criança aprenda a conviver com os colegas, reduzindo os conflitos decorrentes de interações com valores e 

ideais diferentes do seu. 

Metodologia:  

Os dados obtidos são decorrentes de documentos que descrevem as atividades realizadas durantes os 

encontros com os alunos ao longo do estágio supervisionado específico – ênfase: psicologia e processos 

educativos III. Foi realizado um levantamento de dados teóricos e instrumentais para auxiliar a realização do 

projeto, posteriormente, houve uma análise comparativa entre o progresso das duas turmas. 

Resultado:  

Foi possível identificar nos documentos decorrentes do estágio, como os alunos interagiam entre si, como se 

comportavam e lidavam com seus sentimentos, como se viam e a importância da instituição em suas vidas, 

por meio das expressões escrita, atuações, debates e desenhos. Os registros das atividades realizadas com as 

turmas variavam a cada semana sempre abordando o contexto das habilidades sociais, como empatia, 

comportamento agressivo, passivo e assertivo, problemáticas do cotidiano, a cada semana abordando uma 

perspectiva diferente. A partir dos registros verificou-se que a turma dos alunos menores foi além do 

esperado,demonstrando compreensão mais ampla das atividades. Na turma dos mais velhos, os alunos na 

orquestra, os registros apontam discussões produtivas, mas com descrição de comportamentos como 

dificuldades em escutar e compreender opiniões diferentes, limitar opiniões que se opunham a opinião da 

maioria. 

Conclusão:  

Conclui-se pela análise dos registros que mesmo alcançando os objetivos iniciais, deve-se propor 

treinamento de habilidades sociais aos professores, proporcionando um ambiente de continuo 

desenvolvimento, frente ao já aprendido pelos alunos, considerando que novas habilidades sociais são 

requeridas em diferentes fases do desenvolvimento, como: realização de tarefas em grupo, exercício da 

liderança em atividades profissionais, habilidades sexuais com seu par, demanda sexuais próprias, a 

independência em relação à família ou a constituição de uma nova família e, ainda, aquelas decorrentes do 

contato com diferentes grupos culturais, tanto no exercício profissional quanto no lazer (DEL PRETTE; 

DEL PRETTE, 2001). 
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Introdução:  

Hoje em dia tense cerca de 39 mil aeronaves em uso pelo mundo, o grande ponto é que a área de 

aeronavegabilidade é uma área que se desenvolveu muito nos últimos tempos , porem os acidentes com o tal 

continuam há acontecer, na maior parte das vezes por erro na parte da manutenção. A segurança de um voo 

esta ligada diretamente tanto a manutenção quanto a fabricação das aeronaves, no qual o profissional na área 

de manutenção tem um papel de grande importância. Diante disto este trabalho tem como objetivo falar da 

área de manutenção da aeronave e de alguns dos documentos que dão suporte aos serviços de manutenção 

nos aviões de transporte comerciais.  

Metodologia:  

Para se manter a aeronave operada por uma empresa aérea o programa de manutenção se e de extrema 

importância , pois ele é o produto final de uma longa pesquisa e síntese de documentos que tem se como sua 

finalidade manter a aeronavegabilidade da aeronave em sua vida util. Para esse programa ser elaborado 

vários documentos de extrema importância foram desenvolvidos pelo o fabricante do tal , sendo 

homologado pela autoridade aeronáutica do pais de sua origem e na qual a aeronave será operada. A 

manutenção deve ser feita com intuito de diminuir ao máximo as possíveis falhas que possam vir a ter e os 

custos que poderia gerar, diante disso tem-se vários documentos e tipos de manutenção que são feitos para 

gerenciar essa manutenção sendo elas ,Programa de Manutenção (PM) ,Maintenance Steering Group (MSG-

3) , Maintenance Review Board Report (MRBR) , Maintenance Planning Document (MPD) ,Master 

Minimum Equipment List (MMEL) ,Minimum Equipment List (MEL),Service Bulletin (SB) e 

Airworthiness Directive (AD). Os tipos de manutenção são classificados em: Manutenção corretiva, 

manutenção preventiva,manutenção preditiva e manutenção produtiva.  

Resultado:  

O estudo desenvolvido no trabalho teve como objetivo a apresentação e explicação dos documentos, e tipos 

de manutenções de extrema necessidade na área de aeronavegabilididade para se ter uma aeronave segura e 

em bom estado evitando acidentes e custos desnecessários. Nesse estudo a intenção foi a explicação desses 

itens de uma forma mais simples e clara para as pessoas.  

Conclusão:  

Neste trabalho foi possível concluir que mesmo cada empresa tendo seu programa de manutenção, todos 

usam os mesmos princípios para o desenvolvimento deles. E que por mais que cada um tenha seu padrão de 

manutenção todos devem e seguem o padrão imposto pelo órgão fiscalizador do seu pais .  
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Introdução:  

Os ensaios dos produtos siderúrgicos é um procedimento criteriosamente seguro para apreciação do produto, 

além de fornecer indicadores para os fabricantes melhorarem o seu material (COLPAERT, 2008). Segundo 

Michel (2009), as trincas e distorções em aços são proporcionais com o aumento do teor de Ceq > 0,52%, o 

valor crítico. Para análise de falhas em material, muitas vezes é necessário a utilização de técnicas 

metalográficas, para agregar valores significativos nas ponderações dos resultados. É possível também sanar 

os problemas referentes à conformação e o tratamento térmico dos materiais selecionados e com isso 

padronizar e viabilizar o processo de fabricação. O trabalho teve como objetivo estudar as causas e os 

fatores que influenciaram nas trincas apresentadas no material SAE 5160 na montagem das correntes 

industriais do elo rolo ABNT 6390 40A. Os materiais analisados foram o SAE 4140 e o SAE 5160. 

Metodologia:  

Os elos estavam apresentando trincas durante a montagem. As composições químicas dos aços SAE 4140 e 

SAE 5160 são: SAE 4140 - C: 038/0,43; Si: 0,15/0,30; Mn: 0,75/1,00; Cr: 0,80/1,10; Mo: 0,15/0,25 e SAE 

5160 - C: 056/0,64; Si: 0,15/0,35; Mn: 0,75/1,00; Cr: 0,70/0,90; Mo: isento. Após a verificação das trincas, 

foram realizados inspeção visual preliminar cuidadosa da superfície de fratura, verificação da peça sobre o 

processo de tratamentos térmico, análise metalográfica das peças trincadas, análise em MEV da amostra 

preparada onde havia pontos parecidos com inclusões, realização de ensaio Jominy nos aços SAE 4140 e 

SAE 5160 (ASTM 255-07) para se verificar a temperabilidade desses aços.  

Resultado:  

Foram comparados os resultados das análises micrográficas de uma peça trincada, bem como resultado de 

Microscópio Eletrônico de Varredura - MEV e resultado do ensaio Jominy. A figura 1, demostra o resultado 

do MEV. Nas análises realizadas no MEV não foram encontradas diferenças ou defeitos na microestrutura 

do material SAE 5160 que possibilitasse determinar a trincas ocorridas. 

Conclusão:  

O material SAE 4140 apresentou melhor resultado no processo de estampagem devido ter uma composição 

com carbono mais baixo e menor carbono equivalente. Não podemos escolher um material e colocar na 

produção sem antes realizar uma análise mais detalhada de sua composição química e propriedades 

mecânicas. 

Referências:  
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O DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA EM SÃO LUÍS DO PARAITINGA: DO IMPÉRIO À REPÚBLICA 

VELHA  
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Introdução:  

São Luís do Paraitinga, localizada no Vale do Paraíba paulista, é reconhecida por sua ampla cultura popular e 

religiosa que se manifesta nas tradições e costumes dos sujeitos que ali vivem. Profundamente ligado ao período 

da economia cafeeira, o município recebeu o título de “Imperial Cidade” em 1873, concedido pelo imperador D. 

Pedro II. A presente pesquisa buscou identificar os principais jornais da cidade nos períodos do Império (1822-

1889) e da Primeira República (1889-1930) e analisar as suas características e o seu papel na sociedade luisense. 

A imprensa em São Luís do Paraitinga desenvolveu-se aos poucos a partir da segunda metade do século XIX. 

Conforme Ignácio César (1915), estudioso do tema, o primeiro jornal da cidade -com escassos registros 

disponíveis- foi fundado pelo padre Joaquim Domingues de Lameda. Porém, a imprensa no município começou, 

de fato, com “O Parahytinga”, primeiro periódico, fundado em 1874, por José Hygino Braga.  

Metodologia:  

O núcleo documental da pesquisa fundamenta-se nos exemplares dos jornais “O Luizense”, especificamente de 

1906 e 1907, que encontram-se depositados no Arquivo Histórico Municipal “Dr. Félix Guisard Filho” da cidade 

de Taubaté e “Parahytinga”, da década de 1870, disponíveis no site da Hemeroteca Digital Brasileira da 

Biblioteca Nacional (RJ). Para a análise desses documentos, empregou-se o método de fichamento e 

sistematização dos dados obtidos, a partir de palavras-chave, tais como política, religiosidade e história local e/ou 

nacional.As informações extraídas das referidas fontes primárias foram cotejadas com a bibliografia pertinente ao 

tema como livros teóricos referentes ao progresso da imprensa nacional e, em particular, o artigo “Imprensa e 

Religião em São Luís do Paraitinga: do Império à Primeira República” (1997), do historiador Judas Tadeu de 

Campos, no qual detalha-se o desenvolvimento da imprensa em São Luís do Paraitinga, no Império e na Primeira 

República.  

Resultado:  

A pesquisa verificou o desenvolvimento sistemático da imprensa em São Luís do Paraitinga a partir da década de 

1870. A imprensa política, por sua vez, surgiu a partir de 1880, dominando o panorama jornalístico a partir de 

então. Nesse ano, surgiram dois periódicos rivais: “A Redempção”, órgão do Partido Liberal fundado pelo padre 

José Maia Torres, e “Gazeta de S. Luís”, órgão do Partido Conservador dirigido por Antônio Luiz de Andrade. 

“O Luizense” (1903-1927), já no período republicano, foi um dos periódicos mais importantes da cidade 

apresentando maior estabilidade. Estava vinculado aos interesses dos herdeiros políticos do Barão do Paraitinga, 

membro do antigo Partido Conservador, chefe político do município e um dos maiores fazendeiros do Vale do 

Paraíba. Na oposição estava o “Parahytinga”, herdeiro do periódico oitocentista. Neles podia-se acompanhar todo 

o movimento religioso e político. Entretanto, manifestações populares ou de religiosidade popular não tinham seu 

espaço nessas publicações. 

Conclusão:  

A imprensa luisense teve auge a partir de 1880, com periódicos conservadores e liberais. Esse panorama se 

manteve no período republicano, com os herdeiros dessas facções políticas disputando o cenário jornalístico 

local. Verificou-se também que as manifestações religiosas consideradas populares não recebiam a devida 

atenção, enquanto eventos de cunho oficial, como a “Festa do Divino Espírito Santo”, eram ovacionados, assim 

como seus organizadores. Era comum que esses periódicos, desde o Império, vinculassem os chefes locais às 

manifestações religiosas mais importantes, em uma tentativa de se legitimar o poder local por meio da religião. 

Referências:  
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CIRCULANDO NO SEU, NO MEU, NO NOSSO SOCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO GRUPO 

TERAPÊUTICO CIRCULANDO  
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Introdução:  

Nos dias atuais, ainda é possível se deparar com situações relacionadas a Exclusão de pessoas com 

deficiência, no qual as mesmas não conseguem fazer com que seus direitos civis e humanos sejam 

contemplados em sua plenitude. Independente da etiologia, do impedimento, do tipo de deficiência ou da 

incapacidade, o preconceito está presente e traz sensações/reações de exclusão e medo. Baseado nisso, foi 

criado o “Grupo Terapêutico Circulando”, por uma equipe multidisciplinar de um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS). Grupo é definido como conjunto de pessoas em relação umas com as outras, 

funcionando como uma caixa de ressonância, ampliando as possibilidades de intervenção e tornando-se para 

seus integrantes um ambiente confiável e facilitador da exploração do mundo. O objetivo desse estudo foi 

descrever a experiência de profissionais da saúde mental em um grupo terapêutico a fim de possibilitar 

inclusão da Pessoa com Transtornos Mentais no cotidiano da sociedade. 

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência de um grupo de profissionais da saúde, de um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), modalidade II, de um município situado no Vale do Paraíba Paulista, na criação de um 

Grupo de convivência para usuários com transtornos psicossociais atendidos nesta unidade. Tal grupo é 

realizado semanalmente e faz parte do Quadro de Atividades da equipe multidisciplinar, no qual cada 

profissional atua de forma interligada, elaborando o Projeto Terapêutico Singular (PTS) para cada usuário, 

podendo também incluir seus familiares e/ou responsáveis. Desta forma, todas as quartas-feiras o Grupo saí 

pela cidade, com aproximadamente 15 usuários, com o objetivo de promover a apropriação do território 

municipal em suas diversas esferas e dimensões sociais. A equipe participante acompanha os indivíduos que 

foram retirados do circuito social. O Circulando utiliza o que há de mais comum nos municípios; o 

transporte público, muito conhecido como “CIRCULAR”. Esse transporte possibilita a qualquer cidadão o 

acesso a todo território de sua abrangência, promovendo aos usuários um maior grau de autonomia, bem 

como, a possibilidade de se apropriarem dos espaços do município no qual residem e algumas vezes dos 

municípios vizinhos. O eixo principal e norteador dessa ação de cuidado baseia-se na atenção e assistência 

psicossocial, que envolve novos desafios e o reconhecimento de um cenário de práticas desenvolvidas por 

uma equipe interdisciplinar, pautada no respeito, sigilo e inclusão. Esse Grupo constitui em uma ferramenta 

potente de construção de ações que efetivamente, produzem as interações em Rede, propiciando a Inclusão 

Social. Isto favorece a mudança de lógicas manicomiais, culturalmente estabelecidas pela história da 

Psiquiatria e fortalece as ações em Saúde Mental e Reabilitação Psicossocial, corresponsabilizando esse 

cuidado com a Rede de Atenção Psicossocial e social.  

Resultado:  

Os indivíduos com transtornos mentais, considerados “Pessoas com Deficiência Psicossocial”, que 

apresentam desconexão com a realidade social, ligação e circulação com prejuízos em relação aos encontros 

sociais, entre outros, necessitam de tratamento singular ao se apropriarem de espaços de convivência 

coletiva. O Grupo apresenta-se como potente instrumento terapêutico, pois consegue proporcionar a pessoa 

com deficiência psicossocial, igualdade, sem anular sua singularidade, possibilitando ao mesmo acessar 

territórios do seu município e municípios vizinhos, tais como Parques, Museus, Serviços Públicos, Cinemas, 

Praças, Shopping, residências dos próprios usuários, dentre outros, contribuindo para a ampliação da 

autonomia e interação com os variados grupos sociais no decorrer do trajeto e nos locais visitados.  
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Conclusão:  

O Grupo Terapêutico Circulando, constitui-se como possibilidade de intervenção em Saúde Mental, 

propiciando Práticas Expressivas e Comunicativas, Ações de Reabilitação Psicossocial e Promoção de 

Contratualidade. Processos e intervenções que favorecem e abrem espaços para discussões na teoria e na 

prática da inclusão social da pessoa com deficiência psicossocial, devem ser frequentemente estimulados, 

pois, em decorrência de seu transtorno mental, tais sujeitos muitas vezes não conseguem ser incluídos nos 

meios sociais como verdadeiros cidadãos que os são, detentores de direitos e deveres civis e humanos.  
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Introdução:  

O município de Redenção da Serra é localizado no interior do estado de São Paulo, onde habitam apenas 

3.873 (três mil oitocentos e setenta e três mil) habitantes segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010. O 

município tem como os principais tributos arrecadados pela prefeitura Municipal o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN). Atualmente, o município deixou de arrecadar recursos por falta de 

recolhimento do ISS, devido as empresas devedoras não pagar o imposto corretamente e o método de 

arrecadação da prefeitura não ser organizado. A partir disso fica a questão: a implantação da Nota Fiscal 

Eletrônica no município irá trazer vantagens para o município utilizando o método atual de arrecadação 

tributária? 

Metodologia:  

Com isso, a presente pesquisa tem como objetivo a busca pela resposta do problema, através de 

investigações. A pesquisa é de caráter qualitativo, pois não será desenvolvida através de mapas, gráficos e 

cálculos. Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizado materiais como, referências bibliográficas sobre 

o assunto, legislação municipal do municio de Redenção da Serra-SP, documentos oficiais, pesquisa em 

sites, entre outros. Os métodos adotados serão os de leitura e resumos por fichamento, visitas ao órgão 

publico, verificação “in loco” de documentos oficiais e coletas de dados na prefeitura municipal de 

Redenção da Serra-SP. 

Resultado:  

O município de Redenção da Serra-SP conta com um número pequeno de habitantes e não é um município 

industrializado, sendo assim o repasse do Governo ao município é pequeno, o que torna o município carente 

de recursos financeiros. A implantação da Nota Fiscal Eletrônica seria um meio de aumentar a arrecadação 

do município, sem ser necessário aumentar o imposto, e também seria um auxílio na organização tributaria, 

tendo uma maior organização do setor tributário e maior eficácia no controle e fiscalização de cada uma das 

empresas que recolhem impostos no município. A presente pesquisa tem como objetivo analisar a 

implantação da Nota Fiscal Eletrônica, para rever se irá realmente melhorar a eficácia do controle e da 

fiscalização, aumentando a arrecadação financeira do município. E espera-se uma contribuição para o meio 

acadêmico, uma vez que o tema não seja muito explorado. 

Conclusão:  

A implantação da Nota fiscal realizada no ano de 2018 realizada pela prefeitura de Redenção tem como 

objetivo arrecadar recurso com o ISS. Contudo, para arrecadar receitas próprias é necessário estar ciente do 

investimento e da adequação do município devido às mudanças; Investimento este que só será possível com 

um pessoal bem treinado e informado, com equipamentos e soluções em sistemas que agilizem e organizem 

eletronicamente a estrutura da administração com os cadastros e as cobranças, assim, haverá retorno para 

melhorar o município de Redenção da Serra. 
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Introdução:  

A filosofia da produção enxuta surgiu a partir de um sistema de manufatura, o principal foco é a eliminação de 

todas as formas de desperdício dentro de uma organização. Segundo Ohno (1997), podemos classificar as perdas 

ou desperdícios em: espera, superprodução, transportes excessivos, processos inadequados, estoque 

desnecessário, movimentação desnecessária e produtos defeituosos. O sistema produtivo a ser estudado nesta 

pesquisa é uma unidade de tratamento de gás localizada na cidade de Caraguatatuba, onde iremos analisar, 

demonstrar o processo produtivo e identificar as possíveis perdas no sistema produtivo do Gás de Liquefeito de 

Petróleo (GLP), o mercado nacional do mesmo ainda é parcialmente atendido por importação, sendo assim o 

aumento na produção interna gera uma economia direta para o País, contribuindo também para as empresas que 

atuam no ramo, trazendo uma maior competitividade e eficiência operacional na redução de suas perdas.  

Metodologia:  

A escolha da metodologia para investigar de forma adequada o tema teve como base os objetivos da pesquisa, 

visando atingi-los. A metodologia a ser utilizada parte de natureza básica, abordagem qualitativa e serão 

utilizados procedimentos, como entrevistas, observações, aplicação de ferramentas, revisão bibliográfica 

juntamente com o estudo de caso. Após a coleta de dados feita através da entrevista monta-se um texto 

demonstrando as atividades do processo produtivo de Gás Natural, buscando-se analisar e identificar as perdas no 

processo. Posteriormente será aplicada a ferramenta GUT a fim de atingir a filosofia Toyota de produção, está 

ferramenta demonstra a gravidade, urgência e tendência dos problemas encontrados e a partir dos resultados, para 

propor um caminho a ser seguido na resolução dos problemas se os mesmos existir através de observações e 

ponderações.  

Resultado:  

A unidade de tratamento de gás estudada utiliza o Processo Refrigeração Simples para processar o GLP (Gás 

Liquefeito de Petróleo), esse processo é considerado o mais simples e de médio investimento, apesar de muito 

automatizado ainda existem perdas produtivas, entre elas a mais significativa está relacionada ao controle de 

temperatura do fluído na fase em que ele ainda esta sendo processado e especificado quanto aos requisitos de 

qualidade e especificação estabelecidos pela Agencia Nacional do Petróleo (ANP), esse controle de temperatura 

é de suma importância para que o GLP possa ser comercializado e utilizado para fins industriais, residenciais e 

comerciais.  

Conclusão:  

Ao final desta pesquisa podemos concluir que é preciso conhecer o processo produtivo buscando uma análise 

minuciosa de todas as atividades, por mais simples que pareça um desperdício ele deve ser estudado para poder 

identificar as possíveis perdas relacionadas. A partir dessa interpretação pode-se traçar uma estratégia, aplicando 

a eliminação resistente e completa dos desperdícios, tencionando a redução dos custos e a ampliação da 

lucratividade, o que impacta diretamente a competitividade das empresas no ramo de atuação das mesmas. 
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Introdução:  

A região do “Vale Histórico” entrou em esquecimento após a decadência da era cafeeira na região e a 

inauguração da Rodovia Presidente Dutra, tirando todo o fluxo constante que ali continha (MAIA; HOLANDA, 

1976) . A alternativa para uma nova economia que a região encontrou foi o investimento na agropecuária, que se 

estende até os dias atuais. Atualmente, são consideradas cidades históricas por preservar boa parte da história de 

seus antepassados, tendo um grande potencial turístico. O turismo bem planejado e aplicado será de grande valia 

para o desenvolvimento da região, através dele o Vale Histórico se integrará novamente na Região do Vale do 

Paraíba de forma significante. Outro fator de destaque é o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que é um dos 

maiores parques nacionais do Brasil, se localiza dentro das cidades de estudo e não é devidamente explorado, 

divulgado e reconhecido.  

Metodologia:  

O trabalhao constitui em levantamentos de dados de todos os patrimônios arquitetônicos, ambientais, imaterial e 

cultural da região e suas futuras potencialidade trabalhadas individualmente ou em conjunto e consequentemente 

o mapeamento das zonas turísticas já exploradas e com potencial exploratório. Fazer a análise e mapeamentos de 

toda a região para o levantamento de suas potencialidades e problemáticas é fundamental para entender o cenário 

atual da região, a criação do circuito turístico e da requalificação da região. A requalificação é um termo amplo 

no contexto do ensino de planejamento na arquitetura, derivado da disciplina de urbanismo. Visa restabelecer a 

qualidade a algo ou a algum lugar em detrimento da qualidade de vida do ser humano (MOREIRA, 2004). O 

circuito turístico será embasado em toda a Histórica da região: sua arquitetura, cultura e ecologia, onde cada 

cidade desenvolverá um tema diferente. Foram apresentadas diretrizes pautadas em todos os estudos levantados, 

os quais mostraram todos os pontos a serem trabalhados na região, para a finalização a implantação de um centro 

que englobe todas as necessidades se torna um equipamento necessário para a região. 

Resultado:  

Tornar o vale histórico uma região organizada para um produto turístico, transformando a região um 

empreendimento, da unidade de produção e vida familiar (trazer o turismo sustentável para agregar na gestão da 

cidade), a agropecuária é uma das economias do Vale Histórico, a aplicação de um projeto sustentável trará 

melhorias para a economia local. O Parque Nacional da Serra da Bocaina é o centro principal de entretenimento 

para os turistas, nele será desenvolvido uma proposta para reestrutura-lo pois atualmente ele não está consolidado 

em termos de visitação, assim ele não pode oferecer prestação de serviços aos turistas. Será implantado serviços 

que fazem muita diferença para assegurar a satisfação do turista como o centros de apoio ao turistas que oferece 

serviços de monitoria, hospedagem e transporte. A reestruturação do parque com pontos de apoio, fez com que 

ele fosse o ponto chave para desencadear todo o turismo rentável para a região.  

Conclusão:  

A pesquisa evidencia todos os potenciais e problemáticas que as cidades de estudo apresentam atualmente, sendo 

justificada através de toda a sua história política. Trazer soluções para explorar seus potencial e transformá-la 

novamente em uma região de destaque , trará um novo desenvolvimento econômico e novas possibilidades 

exploratórias para a região. O circuito turístico trouxe uma nova dinâmica entre as cidades e uma possível 

solução para o desenvolvimento da região.  
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Introdução:  

As novas tecnologias promovem um fácil acesso às ferramentas tecnológicas que, até poucas décadas, se 

restringiam a uma pequena parcela da população mundial. Com a popularização das formas de manipulação 

de impressoras 3D, pequenas empresas, universidades e até pessoas físicas que trabalham a partir de suas 

casas, estão próximas de construírem peças de diferentes tipos, formatos e materiais a partir de suas 

impressoras 3D. A criação da impressão 3D, nos Estados Unidos, no ano de 1984, a princípio teve o nome 

de prototipagem rápida. Com o decorrer dos anos, devido ao baixo custo de produção e facilidade de 

operação, a impressão 3D foi ganhando espaço no mercado. 

Metodologia:  

O tipo de pesquisa a ser realizado neste trabalho, será uma Revisão de Literatura, em pesquisa descritiva e 

qualitativa, no qual será realizada uma consulta a livros, dissertações e por artigos científicos selecionados, 

através de busca em sites de banco de dados, livros de diferentes tipos de autores, revistas, artigos e outras 

fontes de dados, como INMOOV (2015), NASA (2013), REPRAP (2013), REPRAP DO GUILHERME 

(2013), BRASKEM (2011),3DERS (2013), ARDUINO (2013), BBC (2012) dentre outras. O período dos 

artigos pesquisados serão os trabalhos publicados nos últimos 10 anos. As palavras-chave utilizadas na 

busca serão: Mecânica; Impressora 3D; Próteses. Para a elaboração deste trabalho será realizada uma 

pesquisa bibliográfica, descritiva e qualitativa, baseada principalmente em livros de diversos autores da área 

Engenharia Mecânica, com foco principalmente dentro do tema, Mão 3D - Um estudo sobre o 

desenvolvimento de próteses utilizando impressora 3D, como por exemplo, Putti (2009), Polulu (2013), 

Lopes (2013), Almeida (2013), Boccoline (2000), Richard (2014), Price (2014), Barnes (2013), Sharma 

(2013), Casey (2009), Gargahan (2012), Olivarez (2010), Sedacca (2011), dentre outros. Será feito também 

o levantamento de informações sobre o tema em revistas, artigos, documentários, relatórios, periódicos, 

entre outras fontes de dados. 

Resultado:  

Para a obtenção de resultados deste trabalho seria imprescindível o uso de uma impressora 3D, que pudesse 

fornecer subsídios reais de resultados. Porém, devido a indisponibilidade de valores monetários, não foi 

possível a aquisição de uma impressora 3D, e tornou-se mais plausível o aluguel de uma impressora 3D de 

modelo RepRap Prusa Mendel V2. Na confecção da mão foi utilizado o software que acompanha a 

impressora, de nome NETFAB 2015, cuja atualização de 209 MB foi adicionado ao software 

posteriormente. 

Conclusão:  

Conclui-se que o protótipo da mão robótica é uma alternativa de poder aquisitivo as pessoas que tem menor 

poder aquisitivo, sendo que a parte estrutural é de forma simples na impressora 3D, e o componente de 

hardware é parte do BROH e o Látex, sendo de fácil acesso e de baixo custo sua fabricação. “O valor de 

produção para fabricação do protótipo custa em torno aproximadamente R$ 400,00, sendo um preço de 

baixo custo em comparada as próteses robóticas disponíveis no mercada que tem em média por valores 

comercializados um custo de R$650.000,00.” (ZHPLANETACIÊNCIA, 2014). 
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Introdução:  

O envelhecimento é um processo e envelhecer com qualidade de vida é o que idosos tem buscado, 

preservando capacidade funcional, autonomia e satisfação (Veras, 2008). Entretanto, o envelhecimento não é 

igual para todos, as diferenças estão nas condições de vida, falta de conhecimento sobre saúde, autocuidado 

e perspectiva de vida, tornando a longevidade, um fenômeno desafiador. De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística em 2000, mulheres vivem mais do que os homens, elas se preocupam 

mais com a saúde. O câncer (CA) de mama é a doença que mais causa vítima entre elas, em 

aproximadamente 41% dos casos são em idosas com idade de 69 a 75 anos (Almeida, 2013). Este trabalho 

tem como objetivo demonstrar dados do Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas 

do Idoso (SISAP) dos últimos 10 anos da incidência de CA de mama em mulheres idosas em Taubaté. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa documental, com dados disponíveis no Banco de dados do (SISAP), do ano de 

2005 a 2015 sobre a taxa de internação de mulheres idosas (acima de 60 anos) por neopplsia de mama em 

Taubaté-SP. E com a busca no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), foi obtido os 

dados de porcertagem da população de idosas na cidade de Taubaté, com o senso de 2016. Podendo então 

obter dados verídicos para elaboração deste trabalho. 

Resultado:  

Taubaté é uma cidade do interior de São Paulo, localizada na região do Vale do Paraíba. Sua população, 

calculada segundo estimativa do IBGE de 2016, é de 305.174 habitantes, sendo aproximadamente 7% o total 

de idosas. De acordo com o gráfico publicado com a taxa de internação de idosas por neoplasia de mama, 

pode-se observar que entre 2005 a 2008 houve elevação e queda das porcentagens com um pico em 2008 de 

26,87%. De 2009 a 2012 as porcentagens mantiveram-se em 20,56% a 23,09%, com queda dos números em 

2013 de 14,15% dos casos e nos anos seguintes entre 2014 a 2015 houve variações de 20,81% a 24,12% dos 

números de internações. 

Conclusão:  

A expectativa de vida está aumentando, com isso a incidência de CA de mama em mulheres idosas pode-se 

elevar. Os dados desta pesquisa mostraram que cada vez mais é necessário investir em estratégias que 

promovam a educação em saúde, colocando em foco o CA de mama.  
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Introdução:  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar de que maneira o personagem negro estabelece relações com o 

contexto histórico da contracultura na obra do quadrinista Robert Crumb. 

Metodologia:  

A metodologia empregada na confecção deste trabalho é a da pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo. O 

objeto da pesquisa foram histórias em quadrinhos, cujos protagonistas são personagens negros, publicadas 

na antologia “Viva a revolução!”, do quadrinista Robert Crumb. A análise baseou-se na perspectiva 

semiótica histórica e na semiótica dos quadrinhos. 

Resultado:  

Observou-se que, dependendo do contexto da recepção, as narrativas podem ser lidas como racistas. 

Entretanto, são revolucionárias dentro do movimento da contracultura. 

Conclusão:  

Esta pesquisa permite uma reflexão sobre como a construção de uma personagem negra dentro do contexto 

norte americano da contracultura rompe com uma tradição racista da história dos quadrinhos. 

Referências:  
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Introdução:  

Aedes aegypti é um díptero, pertencente à Família Culicidae cujo ciclo evolutivo apresenta as fases de ovo, 

larva, pupa e adulto. No Brasil, assim como em outros países infestados por essa espécie é possível observar 

uma adaptação constante do mosquito frente aos mais variados tipos de ambientes e criadouros. Atualmente 

o controle dessa espécie tem sido objeto de grande importância para a saúde pública, devido a sua elevada 

capacidade vetorial, sendo responsável pela transmissão de importantes doenças como a Dengue, Zika, 

Chikungunya, dentre outras. Sabe-se que o controle de vetores alados só terá resultados positivos com a 

participação maciça de população, visto que, grande parte dos criadouros encontra-se dentro das residências. 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a ação de desinfetantes comerciais na inibição da 

evolução de formas imaturas de A. aegypti em condições laboratoriais. 

Metodologia:  

O estudo foi realizado entre fevereiro e abril de 2018 no Laboratório de Parasitologia da Universidade de 

Taubaté. Para captura dos imaturos foram instaladas 10 armadilhas, do tipo larvitrampa no Horto Botânico 

da UNITAU. As armadilhas receberam água de precipitação como forma de atrativo e, semanalmente, foram 

vistoriadas para manutenção e/ou coleta. As larvas capturadas foram transportadas até o laboratório, 

acondicionadas em cubas de vidro, também com água de precipitação, e alimentadas até atingirem o 

tamanho ideal. Para início dos testes, as larvas de 3º ou 4º estágios foram agrupadas em copos plásticos 

contendo 08 imaturos cada, acrescido de 10ml de água destilada e o desinfetante desejado nos seguintes 

volumes: 20 µl, 18µl, 16µl, 14µl, 12µl e 10µl. O principio ativo dos desinfetantes comerciais utilizados no 

presente estudo foram: o-benzil p-clorofenol (Produto 01) e Cloreto de Cocobenzil alquil dimetil amônio / 

Cloreto de didecil dimetil amônio (Produto 02). Todos os testes foram realizados em duplicata. Para o grupo 

controle foi utilizado apenas água destilada. Os imaturos permaneceram expostos aos produtos comerciais 

por 03 horas e após esse período aqueles que permaneceram ativos foram sacrificados. Para observação da 

toxicidade dos desinfetantes foram utilizados exemplares recém-eclodidos do microcrustáceo Artemia 

salina, considerado um importante bioindicador. Os imaturos foram identificados conforme Chave de 

Identificação de Culicídeos de Área Urbana da Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN).  

Resultado:  

Durante o período de estudo foram coletadas 521 larvas e destas 400 (76,7%) foram utilizadas nos 12 testes 

realizados. Com relação a eficácia dos desinfetantes selecionados, a saber: o-benzil p-clorofenol (Produto 

01) e Cloreto de Cocobenzil alquil dimetil amônio / Cloreto de didecil dimetil amônio (Produto 02), 

observou-se 100% de mortalidade entre as larvas que permaneceram expostas ao Produto 01 nos volumes de 

18µl e 16µl após duas horas de exposição. Já com o Produto 02, não foi detectada ação efetiva, pois em 

todos os volumes utilizados, os imaturos permaneceram ativos após 03 horas de experimento. Com relação 

aos testes de toxicidade com A. salina observou-se 100% de mortalidade entre larvas expostas ao Produto 01 

nos volumes de 14µl, 16µl e 20µl e 87,5% de mortalidade quando usamos 12µl do Produto 02.  

Conclusão:  

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que em condições laboratoriais o produto o-benzil p-

clorofenol foi capaz de inibir a evolução de larvas de A. aegypti, entretanto faz se necessário a realização de 

novos estudos que sejam capazes de apontar sua eficácia e segurança em criadouros domésticos, para que 

assim o mesmo possa ser empregado como ferramenta de controle domiciliar. 
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Introdução:  

A Educação é um processo em evolução. O ato de ensinar precisa acompanhar as exigências e necessidades 

dos novos tempos. Contudo, isso não significa que é preciso mudar completamente a escola. É necessária a 

reflexão sobre as práticas de ensino, utilizando o Projeto Político Pedagógico, que é um instrumento de 

projeções e análise das ações educacionais e deve ser usado como guia por toda comunidade. É nesse 

cenário, que o jogo surge como uma estratégia no ensino de línguas estrangeiras sendo utilizado como uma 

abordagem pedagógica que subsidie na atuação dos educadores no espaço social da sala de aula tendo como 

objetivo desenvolver as habilidades de leitura, escrita, fala e audição, dentro de uma aprendizagem 

interativa, imersiva e lúdica. O jogo aliado à educação possibilita o prazer de participar da atividade trazida 

pelo professor potencializando as habilidades cognitivas, de uma forma que contribua com estímulos para a 

memória, atenção. 

Metodologia:  

Propõe-se a aplicação da seguinte abordagem didática, envolvendo o uso do jogo dominó como estratégia de 

ensino, numa escola pública do interior de São Paulo. Esta metodologia pode abranger tanto o Ensino 

Fundamental II quanto o Ensino Médio, pois, atividades que promovam o enriquecimento do vocabulário de 

Inglês são sempre bem-vindas nas aulas de Língua Estrangeira. Os objetivos do jogo são: ampliar 

vocabulário, aprimorar as habilidades referentes à leitura, à escrita, à pronúncia e à audição. O jogo funciona 

da seguinte maneira: cada jogador receberá sete peças, das dezessete palavras em inglês com traduções, 

sendo trinta e cinco peças no total. Cada jogador posicionará uma peça na mesa e a partir daí os demais terão 

que segui-la, por exemplo: se o primeiro jogador colocou uma peça contendo apenas palavras em inglês o 

próximo jogador terá que por sua tradução. O jogador que não tiver a palavra correspondendo passará a vez 

e assim por diante. O jogador ganhará o jogo quando colocar a última peça que sobrar em sua mão. Em cada 

parte da peça do jogo, confeccionada de papel, serão colocadas duas palavras (uma em inglês e a outra em 

português) como forma de ligação entre elas; palavras estas em inglês e sua tradução. O recurso tecnológico 

a ser utilizado pelo professor pode ser um notebook, ou o datashow para transmitir o vídeo com a música 

que estará disponível em um pendrive. Primeiramente, o professor deve apresentar o projeto aos alunos, 

depois escrever o vocabulário da música no quadro com a tradução, e então a sala deve ser dividida em 

grupos de no máximo cinco jogadores. Feito isso, ele ensinará os alunos a pronúncia daquelas palavras. A 

música escolhida para a atividade foi “Hear me now” composta por Alok, Bruno Martini e Zeeba.  

Resultado:  

Este projeto busca promover o uso da língua inglesa de forma contextualizada em uma situação interativa de 

aprendizado, pretendendo-se alcançar: o interesse do educando por meio da disciplina de Inglês; a quebra de 

barreiras e preconceitos com relação ao idioma; fortalecimento dos vínculos entre os membros da turma; 

estímulo das ideias de boa convivência social, focando na importância da colaboração, respeito e trabalho 

em equipe para se alcançar um fim; trabalho com a conscientização relacionada à competitividade, respeito 

pelo próximo e participação; isto é, evidenciar, durante as atividades, os limites da competição saudável 

entre os alunos e a importância da participação esportiva; a expansão do vocabulário de inglês do educando.  

Conclusão:  

Os resultados esperados por meio desta proposta é fazer uso do jogo para fins educacionais em sala de aula 

que deve ser uma tendência que deve ser explorada pelo profissional da educação, pois trata-se de 

contextualizar a abordagem pedagógica das aulas de Inglês para o universo das novas gerações. Alunos de 

Ensino Fundamental e Médio muitas vezes demonstram aversão ao aprendizado de um novo idioma pelo 

fato de estipularem preconcepções irreais de que não possuem capacidade de aprender. 
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Introdução:  

Neste trabalho de graduação foi desenvolvida uma carreta para movimentação de cargas dentro de um 

galpão industrial. Projeto desenvolvido para uma empresa a fim de diminuir o fluxo de empilhadeiras dentro 

do galpão sem diminuir a capacidade de movimentação das cargas. Ao ser implementada atingiu os 

resultados esperados. As carretas são engatadas em um rebocador elétrico, engatada primeiro uma carreta 

maior com capacidade de transportar 6 toneladas seguida de duas carretas menores com capacidade de 

transportar 3 toneladas cada. Projeto solicitado ao autor que foi desenvolvido e implementado que será 

descrito passo-a-passo. 

Metodologia:  

Foram realizados estudos para fabricação das carretas, incluindo o tipo de produto solicitado pelo cliente e 

também a trajetória dentro do galpão, refazer layout entre os materiais estocados, tivemos que calcular o 

tempo para carregar e descarregar as cargas, verificando a quantidade e caminhão que podiam descarregar, e 

com isto sabíamos a quantidade de empilhadeira que reduziríamos, as movimentações das cargas. 

Resultado:  

Foi alcançado o principal objetivo da empresa, redução das empilhadeiras dentro do galpão, redução de 

tempos de descarga, carregamento e movimentação das cargas e redução do número de operários. 

Conclusão:  

O projeto ao todo foi concluído com êxito, atendendo o cliente. Tivemos um ótimo resultado com a 

diminuição de empilhadeiras, operários e tempo, tudo conforme solicitado. 

Referências:  

Utilizamos os softwares Inventor e Solidworks para representação em 2D e 3D e detalhamento das carretas, 

lista de materiais utilizamos o software Ansys para calcular as propriedades dos materiais nas carretas e 

cálculos infinitos. 
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Introdução:  

A economia brasileira tem vivido períodos cíclicos, em uma constante oscilação dos seus indicadores, 

gerando preocupação com a (falta de) velocidade da recuperação da economia, uma vez que a diminuição da 

atividade econômica foi muito intensa entre 2015, 2016 e 2017, é normal que os indicadores econômicos 

demorem a voltar a patamares anteriores à crise. Eles ficam defasados, uns reagindo antes do que outros, 

como é o caso do desemprego, que em geral, é mais forte em cima do mercado de trabalho, pois o emprego é 

considerado sempre uma variável defasada. É o último indicador a cair quando a economia entra na recessão 

e o último a melhorar quando a economia melhora. Pelo lado da demanda, está o consumo das famílias, que 

representa 60% do PIB e que vem sendo afetado negativamente pelo desemprego. Esse freio no consumo se 

manifesta especialmente nos serviços, que, tiveram desempenho muito baixo do previsto. 

Metodologia:  

Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o desemprego brasileiro que, na atualidade registrou alta no 

trimestre concluído em março de 2018 e a grande maioria dos postos de postos de trabalhos criados foi 

composta de vagas informais. E, por meio da pesquisa exploratória verificou-se que sem pessoas 

consumindo pelo lado da demanda, a atividade econômica, ou seja, a oferta, diminui. O desempenho nos 

serviços, indústria e comércio foram menores que o previsto pelo mercado que projetaram crescimento de 

3% para 2018. Assim, a aumento do desemprego tem origem na desorganização econômica produzida nos 

últimos anos no país, demonstrando a existência de razões estruturais para o desemprego. 

Resultado:  

O medo do desemprego vem crescendo gradativamente, uma vez que a crise econômica atingiu o país.O 

resultado é o chamado ‘efeito dominó’, o investimento nas empresas diminuiu, fazendo com que elas 

produzissem menos e dispensassem seus funcionários, que por sua vez estão poupando cada vez mais, 

afetando a economia do país. Os dados da pesquisa do IBGE mostram que a taxa de desemprego do país 

ainda atinge quase 12,4 milhões de desempregados como demonstrado no Gráfico 2, e existem mais de 65,6 

milhões de pessoas que não trabalham e nem procuram emprego.O aumento do desemprego vem causando 

preocupações nos brasileiros, e o medo do desemprego atinge o maior nível da história, 67,9 pontos. Com o 

medo de perder o emprego, a confiança dos consumidores fica abalada, o que causa uma diminuição de 

gastos, com o receio de não ter como pagar, com isso a economia do país é afetada diretamente. 

Conclusão:  

O medo da população em não conseguir um emprego, e perder o que tem, só aumenta. Os dados do 

desemprego são muito ruins.O mercado de trabalho não absorve quem chega nem mantém os que estavam 

empregados. Essa situação vai provocando efeitos negativos em vários outros pontos econômicos e sociais. 

O desemprego nesse patamar é o pior problema da economia brasileira. Com a piora, mesmo quem não 

perdeu a ocupação se retrai. O medo de ser demitido acaba levando as famílias a cortar o consumo, a evitar o 

endividamento.A atividade econômica diminui, a recessão se agrava e o desemprego continua crescendo. 
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Introdução:  

A ventilação mecânica ou suporte ventilatório é realizado por aparelhos que insuflam as vias respiratórias 

com volume corrente (Vt) com a finalidade de manter a ventilação, corrigir a hipoxemia, favorecer a troca 

gasosa alveolar e reduzir o desconforto respiratório no tratamento de pacientes com insuficiência respiratória 

aguda ou crônica. O Vt que deve ventilar os pulmões de um individuo varia de 6-8 ml/kg. No entanto, nem 

sempre é possível obter o peso real do paciente que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). Pensando nisso, uma forma simples de se calcular o Vt ideal é utilizar a formula de peso ideal 

baseado na altura e sexo do paciente. O cálculo do Vt em pacientes sob ventilação mecânica é essencial para 

recuperação funcional, evitando distúrbios alveolares causando alcalose ou acidose respiratória, com o 

objetivo de realizar o cálculo do Vt ideal no paciente e compará-lo com o volume administrado.  

Metodologia:  

Esta pesquisa foi realizada de maneira exploratória, no Hospital Universitário de Taubaté, localizado no 

Vale do Paraíba, com paciente internado na UTI, sob ventilação mecânica. Foi realizada coleta de 

informações no prontuário do paciente com dados referentes à idade, sexo, diagnóstico clinico, 

comorbidades, dados referentes a cirurgias e à utilização de antibióticos, peso e altura estimado pela equipe 

de nutrição, tempo de ventilação mecânica e internação na unidade, além dos parâmetros de ventilação 

mecânica. Posteriormente foi calculado o valor do Vt ideal pela fórmula do peso ideal (Figura1). O resultado 

obtido através da formula foi multiplicado por 6 e por 8 ml/kg para obter o Vt ideal. Após, o valor 

encontrado foi comparado com o valor que o paciente estava recebendo no dia da coleta dos dados. Sexo 

Masculino 50+0,91 *(Altura – 152,4 cm) Sexo Feminino 45+0,91 *(Altura – 152,4 cm) (Fórmula do 

Cálculo Peso Ideal).  

Resultado:  

Notamos que o paciente no dia da coleta recebia um Vt inspiratório de 364 ml/kg e um Vt expiratório de 882 

ml/kg. Sabendo que a altura do paciente era 1,75 metros o Vt ideal (inspiratório) deveria variar entre 423,36 

- 564,48 ml/kg para 6 a 8 ml/kg.  

Conclusão:  

Os dados obtidos mostraram que o Vt administrado ao paciente estava fora dos limites calculados, podendo 

prejudicar a ventilação pulmonar e boa evolução do paciente. Nota-se a necessidade de uma padronização do 

cálculo do Vt do paciente sob ventilação mecânica com o intuito de minimizar danos pulmonares. No 

entanto, vale ressaltar que o estudo foi realizado com apenas um paciente e faz-se necessário um estudo com 

um numero maior de indivíduos. 
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Introdução:  

A satisfação do cliente é algo essencial para a vida e sucesso da empresa, sendo a Logística uma das 

principais áreas desenvolvidas para manter a sua competitividade no mercado, tratando com competência 

tanto os clientes, quanto os fornecedores de matéria-prima para a empresa. Outro fator que influência na 

imagem e na força da empresa é o fator ecológico, onde a Logística também se enquadra, pelo seu ramo da 

Logística Verde, onde os produtos produzidos são de certa forma monitorados do início ao fim de sua vida 

útil. A empresa se compromete a cuidar do descarte e do reaproveitamento dos resíduos de produção, de 

maneira que o meio ambiente não seja tão impactado da maneira que vemos atualmente. Este trabalho tem 

como objetivo mostrar que a Logística Verde melhora a competitividade e imagem da empresa pelos seus 

métodos ecologicamente corretos, e também cortando alguns custos ao reaproveitar resíduos gerados na 

produção.  

Metodologia:  

A metodologia abordada na pesquisa deste trabalho se apresenta de maneira descritiva, feita por meio de 

pesquisa de campo, com objetivo de apresentar resultados tanto qualitativos como quantitativos através de 

um projeto de implementação de logística verde dentro de uma empresa que ainda não o utilize para reduzir 

o impactos ambientais causadas pelas atividades logísticas. 

Resultado:  

Por meio da elaboração de um Termo de Abertura de Projeto (TAP) foi possível traçar os objetivos da 

melhor forma possível, alterando processos de produção e de expedição, reaproveitando alguns materiais e 

assim reduzindo a degradação ambiental. 

Conclusão:  

A Logística Verde atualmente possui uma importância enorme no âmbito empresarial, uma vez que vemos a 

crescente preocupação com o meio ambiente e seus recursos finitos, as empresas se veem obrigadas a se 

atualizar e reduzir os danos ambientais, melhorando assim sua imagem e sua competitividade, de certa 

forma cortando custos de descarte residual e de matéria-prima ao reaproveitar materiais na sua linha de 

produção. Portanto, por meio do Termo de Abertura do Projeto houve uma melhora na compreensão das 

partes interessadas no quesito da proposta de implementação da logística verde na empresa.  
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Introdução:  

O café é uma bebida popular, mundialmente consumida, que desperta muitas dúvidas sobre seus efeitos à 

saúde. O presente estudo teve como objetivo verificar através de pesquisa na literatura, a relação ou não dos 

compostos existentes no café com a pressão arterial sistêmica e as doenças cardiovasculares. Dessa maneira, 

foi possível compactar informações para esclarecer possíveis dúvidas e agregar conhecimento sobre o tema à 

população. 

Metodologia:  

A pesquisa foi realizada de forma quantitativa buscando publicações na plataforma BVS nas seguintes bases 

científicas de dados: Scielo, Lilacs e Medline. Para abranger de forma mais direcionada, foram selecionados, 

por meio dos Descritores em Ciências da Saúde, os termos café, pressão arterial, e doenças cardiovasculares. 

Foram considerados os últimos dez anos de publicação, artigos na língua portuguesa e com os descritores 

incluídos no título. 

Resultado:  

Após aplicação dos critérios de inclusão, a pesquisa permitiu identificar um total de 39 artigos científicos 

relacionados às temáticas escolhidas. Constatou-se uma maior quantidade de artigos científicos relacionados 

ao estudo do consumo de café e as doenças cardiovasculares quando comparados com aqueles que 

estudaram o consumo da bebida e a pressão arterial. Quando consumida em concentrações adequadas, a 

cafeína apresenta benefícios a saúde humana, como aumento da atividade excitatória do sistema nervoso 

central melhorando assim a capacidade motora, além de potencialmente conter propriedades antioxidantes, 

com base em pesquisas científicas. Embora tenha sido possível observar uma relação benéfica entre a 

ingestão de cafeína e à saúde humana, através de alguns estudos epidemiológicos, ainda mostra-se 

necessário o desenvolvimento de novos estudos científicos que relacionem o café e seus benefícios à pressão 

arterial sistêmica, já que, para indivíduos sensíveis à cafeína, o consumo de café tem sido associado a 

aumentos significativos na pressão arterial sistêmica.  

Conclusão:  

Através da revisão dos artigos científicos, foi possível observar que o café não deve ser considerado vilão, 

quando analisada a sua relação com a pressão arterial sistêmica. Porém, as pessoas que apresentam 

hipersensibilidade a cafeína, doenças coronárias e/ou alterações na pressão arterial sistêmica devem ter 

cautela ao consumir café ou suplementos de cafeína, e procurar orientação de profissionais da área da saúde 

capacitados para tal. 
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Introdução:  

Ao longo do tempo, várias concepções sobre desenvolvimento humano foram apresentadas pelas diferentes 

teorias. Um dos mais importantes enfoques evolutivos centra-se no desenvolvimento cognitivo, que pode ser 

compreendido como um processo ativo e interativo, a partir de concepções biológicas em interação 

constante com o ambiente, com vistas à construção do conhecimento e da cultura (PIAGET, 1999; VIOTTO 

FILHO; PONCE, 2005). De acordo com Schelini, Gomes e Wechsler (2006), avaliar o desenvolvimento 

cognitivo infantil busca compreender o funcionamento dos recursos cognitivos utilizados na adaptação da 

criança às atividades que são impostar pela educação formal e informal. A técnica do Desenho da Figura 

Humana (DFH) tem como objetivo avaliar aspectos do desenvolvimento cognitivo infantil por meio de uma 

estratégia não verbal de identificação. Por meio da produção gráfica do desenho da figura humana, é 

possível identificar dados objetivos do desenvolvimento da criança, a partir de parâmetros psicométricos 

claros (SISTO, 2005). 

Metodologia:  

O objetivo do presente trabalho centra-se na descrição dos dados de avaliação do desenvolvimento cognitivo 

em um grupo de crianças, por meio dos dados do DFH, secundo a escala Sisto (2005). O estudo foi 

desenvolvido a partir de dados secundários que fazem parte do banco de dados do Laboratório de Avaliação 

Psicológica da Universidade, compostos pelas informações dos testes de 364 crianças, sendo 52.7% (n=192) 

meninas e 47.3% (n=172) meninos. A idade das crianças avaliadas distribuiu-se em 6 anos (15.9% - n=58), 

7 anos (22.3% - n=81), 8 anos (22.5% - n=82), 9 anos (25% - n=91) e 10 anos (14.3% - n=52). Os testes 

foram corrigidos de acordo com as especificações técnicas e os resultados foram comparados aos dados do 

grupo normativo com vistas ao percentil e quartil correspondentes à pontuação obtida (SISTO, 2005). 

Resultado:  

Após análise dos dados, verificou-se um aumento gradativo na pontuação do DFH (escores brutos do teste), 

resultado do processo de desenvolvimento das crianças avaliadas, conforme segue: média de 7.3 pontos para 

6 anos, 10.3 para 7 anos, 13.1 para 8 anos, 14.6 para 9 anos e 15.8 pontos para 10 anos. Assim, há um 

aumento na inclusão dos itens do desenho da figura humana em relação à idade das crianças. Como 

consequência desses dados, também é possível verificar aumento da média dos percentis (valores 

ponderados), sendo 26 para 6 anos, 41 para 7 anos, 55 para 8 anos, 63 para 9 anos e 68 para 10 anos. 

Quando se compara o desempenho, considerando-se a idade das crianças, tem-se que 27.7% (n=101) 

indicaram resultado inferior à população normativa, 28.3% (n=103) escores considerados médios ou 

compatíveis com a amostra e 43.9% (n=160) com desempenho além do que se espera para o teste. 

Conclusão:  

Observa-se aumento na pontuação e nos percentis dos grupos etários, como é esperado em função do 

desenvolvimento, ou seja, quanto maior a idade mais pontos são obtidos e maior será a ponderação pelo 

percentil. Além disso, a maior parte das crianças demonstrou desempenho além do que se espera, seguido de 

compatível com a idade cronológica. Tal dado pode se relacionar pelo fato das crianças que compuseram o 

estudo não terem queixas psíquicas ou dificuldades escolares. Outros estudos são relevantes para 

generalizações mais consistentes. 
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Introdução:  

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINN) é um espaço reservado no hospital para tratamento de 

recém-nascidos prematuros, que necessitam de cuidados 24 horas por dia e de bebês que apresentam algum 

tipo de problema ao nascer. Um dos fatores que mais necessitam de internação são os Recém-nascidos (RN) 

pré-termos, ou seja, prematuros que nascem com menos de 37 semanas de idade gestacional. Entre os 

fatores principais estão: o uso de drogas, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, depressão, infecções 

maternas, infertilidade, idade materna avançada ou precoce, entre outros. O objetivo é Identificar os 

sentimentos da equipe de enfermagem diante dos cuidados direcionados ao recém-nascidos prematuros, se a 

equipe recebe treinamento para trabalhar na UTINN, levantar se enfrenta dificuldades na realização de 

algum tipo de assistência e checar quais os principais obstáculos encontrados no processo de trabalho para 

um atendimento humanizado.  

Metodologia:  

Estudo transversal, descritivo, de natureza quanti-qualitativa com análise de conteúdo. A pesquisa foi 

realizada com a equipe de enfermagem de uma UTINN de um hospital do município do vale do paraíba, a 

equipe consta de técnicos de enfermagem e enfermeiros. Foi aplicado um instrumento elaborado pelas 

pesquisadoras com perguntas abertas e fechadas, distribuído nos plantões pares e ímpares do período 

noturno e diurno. Projeto aprovado no CEP/UNITAU sob parecer n.2.816.288.  

Resultado:  

21 funcionários aceitaram participar da pesquisa; das quais 100% eram mulheres; 38,09% tem entre 30-40 

anos, 85,7% são técnicos de enfermagem, e 14, 3% são enfermeiras. Nas questões dissertativas 34% 

relataram sobre a fragilidade dos RNs; 62% demonstraram ansiedade ao cuidar do RN; 19% colocaram 

como o mais importante na UTINN a dedicação de toda a equipe; 21% a higienização das mãos; e 38% 

consideraram a importância do vinculo da mãe e o bebe durante o período de internação do RN 

Conclusão:  

O estudo mostrou que a equipe de enfermagem do sexo feminino é a que prevalece no setor; a maioria 

técnicas de enfermagem, e diante de todos os sentimentos expostos a maioria descreve ansiedade, fragilidade 

e tristeza diante dos cuidados direcionados ao recém - nascidos prematuros. Relataram não receber 

treinamento para trabalhar na UTINN e que enfrentam algumas dificuldades na realização da assistência 

como a incerteza da sobrevida do RN e a insegurança da família, reforçando a importância da mãe no 

processo da recuperação do RN.  
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Introdução:  

Em um cenário em que a busca por novas tecnologias e materiais predominam no meio industrial, o setor 

automobilístico devido às exigências de componentes com formas complexas, passou a substituir materiais 

metálicos convencionais por plásticos. Obter automóveis com um desempenho elevado é um desafio para as 

montadoras, pois além disto, busca-se maior segurança, confiabilidade, conforto e o impacto que o carro pode 

causar ao meio ambiente. Assim, há uma grande variedade de materiais que estão assumindo a responsabilidade 

de melhorar o desenvolvimento dos veículos, mas destaca-se os materiais a base de polímeros. Os polímeros de 

engenharia passaram a ser essenciais nos automóveis para superar os limites tecnológicos, além de obter proteção 

à corrosão e redução da massa total. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o material compósito 

polimérico de uma peça automotiva que compõe o sistema de lubrificação das partes móveis do motor. 

Metodologia:  

O material avaliado foi retirado de peça automotiva denominada como pescador de óleo; peça esta, que se 

localiza ligada à bomba de óleo e vai até o cárter, e tem o objetivo de coletar o óleo que lubrifica as partes 

móveis do motor. A peça foi fabricada usando a técnica moldagem por injeção e o material desta peça é de um 

material compósito obtido a partir de poliamida (PA 6.6) que é um termoplástico e reforçado com 30% de fibras 

de vidro (FV). Para caracterizar o material compósito polimérico, a peça foi cortada e analisada quanto as 

características térmicas e microscópicas. Para obter as características térmicas foi utilizado equipamento para 

análises termogravimétricas (TGA) da marca Netzsch Iris TG F1 com taxa de aquecimento 20 °C/min, em faixa 

de temperatura entre 50 e 750 °C, e que têm como objetivo avaliar as faixas de estabilidade térmica das amostras 

analisadas. Para a análise foi utilizado amostras de 5,0 mg do material retirado do pescador de óleo e colocados 

em cadinho de platina para o aquecimento e análise. Esta análise foi realizada nos laboratórios da UNESP em 

Guaratinguetá. A análise morfológica do material compósito foi obtida pelo uso de um microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), esse equipamento possibilita obter imagens com grande profundidade de campo e alta 

resolução. Estas análises foram feitas em um microscópio computadorizado da marca FEI, modelo INSPECT 

S50, e as imagens foram obtidas com o auxílio de detector de elétrons secundários. Todas as análises foram 

realizadas nos laboratórios da UNIFESP/ICT em São José dos Campos. 

Resultado:  

Os resultados das análises termogravimétricas mostraram que houve perda de 3,1% da massa a partir de 50 °C 

até 397 °C, que corresponde à perda de água. A decomposição térmica iniciou em 397 °C, com a finalização do 

processo próximo de 468 oC, totalizando uma perda de 65,8 % em massa. O teor de resíduos em 440°C foi 

aproximadamente 1,25 %, o qual pode estar associado aos resíduos oriundos do processo de síntese. A perda de 

massa possui temperatura de degradação máxima em 440°C. A análise morfológica via MEV permitiu avaliar a 

ancoragem do reforço de fibra de vidro com a matriz polimérica de poliamida. Observou-se que na fabricação da 

peça houve boa incorporação do polímero pelas fibras, e devido a poliamida ter caráter polar, isto facilitou a 

incorporação nas fibras de vidro, que possui na superfície grupos de silanos de caráter polar, assim não houve a 

formação de aglomerados. 

Conclusão:  

O uso de poliamida na formação do material compósito mostrou-se adequado para a obtenção do coletor de óleo 

automotivo, pois a boa incorporação do polímero às fibras permite não haver falhas de preenchimento na injeção 

da peça, o que seria danoso para a utilização no sistema de lubrificação das partes móveis no motor. Além dos 

benefícios da adição das fibras, que aumenta a propriedade mecânica e a resistência térmica do material foi 

beneficiado quando comparado aos resultados térmicos do material sem incorporação de fibras e encontrado em 

literatura. 
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Introdução:  

Considerando a importância, necessidade e presença de discussões a respeito do “papel da mulher” em diferentes 

sociedades, o presente trabalho propõe uma análise da educação e participação social deste grupo de pessoas, na 

Antiguidade, a fim de elaborar um paralelo na construção do passado e do presente em sua história. Com isso, 

busca-se refletir e identificar o contexto no qual as mulheres de uma determinada época viviam, apontando as 

diferentes situações que faziam parte de suas rotinas e analisando as dificuldades que acabam existindo em suas 

vidas naquele momento da história, fazendo a devida comparação com o presente tempo.  

Metodologia:  

O presente estudo deu ênfase na funcionalidade da educação da mulher na antiguidade e como ela estava 

relacionada ao estabelecimento de um perfil social. O presente texto é resultado de uma revisão bibliográfica, na 

qual se teve contato com autores que retratam tal período em suas obras, abordando, mesmo que de forma 

secundária a questão da educação feminina. Importa destacar que é bastante difícil encontrar documentos ou 

fontes com ênfase no estudo das mulheres desse período. Sendo assim, é necessária a análise minuciosa de 

descrições indiretas, ou da interpretação baseada em outros sujeitos. De maneira geral, pode-se dizer que é 

impossível, portanto, a escrita de uma história das mulheres sem que se trate da história dos homens. Mas é 

preciso, com frequência, se contrapor a interpretações meramente androcêntricas e destacar, das entrelinhas, o 

papel social por elas exercido. As reflexões expostas por este estudo levam em conta que a educação, deve ser 

entendida, historicamente, como algo relacionado intimamente com estruturas sociais e culturais de cada época. 

Nesta medida, compremos um texto a partir da interseção de assuntos como feminilidade, educação, sociedade e 

cultura. 

Resultado:  

A família se caracterizava na antiguidade como importante palco da educação. A pesquisa mostrou que as mães 

romanas possuíam a função de ensinar valores morais e cuidar da nutrição e instrução de seus filhos até os 7 

anos. Após esta idade a educação seria responsabilidade do pai que transmitia a severidade. Estava 

impossibilitada a participação de uma mulher no serviço militar, na política ou na vida pública. Após a análise 

dos documentos, foi possível perceber a ausência não só da representação feminina na antiguidade, mas até 

mesmo da importância dada a ela pelos autores da área. Se fala pouco sobre a mulher, e quando se fala, é de uma 

forma totalmente inferior e menos significativa que a atribuída ao homem. Salvas algumas exceções que 

conseguiram ser reconhecidas por seus poemas, quase não há registros de como se desenvolveu a educação de 

mulheres na sociedade romana. 

Conclusão:  

Com base no que foi discutido, conclui-se que, na antiguidade, a educação de mulheres e homens era bastante 

diferente. O estudo sobre a dinâmica social e o estabelecimento de papeis de gênero na antiguidade, se reflete até 

hoje nas raízes da organização estrutural da sociedade. Desta forma, entende-se como necessária a elaboração de 

estudos como este, para que se possa desconstruir estereótipos e legitimar o empoderamento feminino, a partir do 

diálogo entre passado e presente. O acesso à educação e à representatividade são dimensões importantes para a 

constituição de conhecimentos que podem indicar construções históricas excludentes.  
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Introdução:  

O conhecimento sobre a estrutura da comunidade de plantas visitadas por abelhas contribui para o entendimento 

das peculiares interações entre esses organismos, sendo que as abelhas utilizam os recursos florais para 

alimentação e desenvolvimento de sua prole e as plantas se beneficiam pela polinização que as abelhas acabam 

fazendo a cada visita (ROUBIK, 1989; MICHENER, 2007). Muita das plantas medicinais em todo o mundo tem 

as abelhas como polinizador principal, essas plantas ainda são para muitas pessoas uma importante fonte de cura 

principalmente na área rural, esses conhecimentos tem uma forte relação cultural sendo passados para diferentes 

gerações em uma população (MOREIRA et al. 2002; AZEVEDO & SILVA, 2006). Com este trabalho 

objetivamos identificar as plantas medicinais visitadas por abelhas, destacando aquelas predominantemente 

visitadas e identificar as abelhas visitantes de cada planta, fornecendo subsídios para os estudos sobre a ecologia 

da polinização das espécies melitófilas no ambiente estudado.  

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido no Horto de Plantas Medicinais do Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade de Taubaté, SP, localizado nas coordenadas geográficas 23º 1? 58,839” s e 45º 30? 33,135” w , no 

mês de agosto. O horto compreende uma coleção com diversas plantas medicinais, cultivadas em uma área de 1 

hectare. As plantas em que foram encontradas abelhas foram identificadas por suas características morfológicas, 

com o uso de literatura específica e chaves dicotômicas, atribuindo-se a nomenclatura vigente APG IV. As 

abelhas também foram identificadas com base nas suas características morfológicas, com a utilização de 

literatura especializada. 

Resultado:  

Foram identificadas 14 espécies vegetais visitadas por abelhas, pertencentes a 7 famílias botânicas. As famílias 

com maior representatividade foram Lamiaceae, com 6 espécies, Solanaceae, com 2 espécies, e Proteaceae, 

também com 2 espécies. Todas as outras famílias tiveram apenas uma espécie representante. Em relação às 

abelhas, foram encontradas 8 espécies que estavam visitando as plantas, sendo as abelhas Apis mellifera 

africanizada e Trigona spinipes as mais encontradas, em respectivamente 11 espécies vegetais (aproximadamente 

79% do total) e 5 espécies vegetais (aproximadamente 36% do total). As espécies vegetais com maior número de 

espécies de abelhas visitadas foram Plectranthus barbatus Andrews, com 5 espécies, Tropaeolum majus L., com 

3 espécies, e Raphanus raphanistrum L., também com 3 espécies. 

Conclusão:  

Em relação às plantas medicinais visitadas por abelhas, sugere-se que a família botânica Lamiaceae possui 

grande potencial atrativo para diversas espécies de abelhas, tendo esta se destacado neste estudo, não só em 

quantidade de espécies vegetais visitadas, como também no número de espécies de abelhas visitantes. Em relação 

às abelhas, destaca-se a espécie exótica Apis mellifera africanizada, que foi a mais encontrada. Outros estudos 

devem ser realizados para conclusões mais assertivas, pois os dados referem-se apenas ao mês de agosto, e ao 

longo do ano pode haver variações, tanto em relação às espécies vegetais, quanto às espécies de abelhas. 
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Introdução:  

Apesar de benéfica, a associação do homem com animais tem comprometido a saúde humana. Muitos 

parasitos que acometem cães e gatos acabam desenvolvendo processos infecciosos no homem, e as áreas 

públicas tem sido fonte de contaminação devido ao livre acesso de cães e gatos. Muitas espécies de 

enteroparasitos, são encontrados em praças e parques públicos, sendo de relevância as espécies, 

Ancylostoma sp e Toxocara sp, que desencadeiam respectivamente as Síndromes da Larva Migrans Cutânea 

e Larva Migrans Visceral/Ocular. Diante da contaminação real em diversas áreas públicas do país, o 

presente estudo teve como objetivo verificar a contaminação de áreas públicas por formas evolutivas de 

enteroparasitos no município de Taubaté, São Paulo.  

Metodologia:  

O estudo foi realizado entre Março e Maio de 2018 em 05 áreas públicas (praças e/ou parques) do município 

de Taubaté, sendo 02 na área central e 03 na periferia. As amostras fecais foram coletadas sempre no 

período da tarde e após devidamente identificadas, eram transportadas até o Laboratório de Parasitologia da 

Universidade de Taubaté e mantidas sob refrigeração até o momento do processamento. Para a detecção de 

formas evolutivas de enteroparasitos de importância zoonótica foram realizadas as técnicas de Flutuação em 

Solução Saturada de Cloreto de Sódio (Willis) e Centrífugo Sedimentação em Formalina Acetato de Etila 

(Ritchie modificado). A leitura foi realizada com auxílio de microscópio óptico com aumentos de 100 e 

400x.  

Resultado:  

Durante o período de estudo foram coletadas 20 amostras fecais de cães 2 amostras fecais de gatos nas áreas 

públicas previamente selecionadas e destas 11 (50%) apresentaram achados positivos, os enteroparasitos 

detectados foram: Trichuris vulpis (4,5%), Isospora sp (22,7%) e Ancylostomatidae (13,6%). 

Conclusão:  

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que no município de Taubaté, algumas áreas de acesso 

público se encontram contaminadas por espécies de helmintos e protozoários intestinais, diante desta 

realidade faz-se necessário o desenvolvimento de ações preventivas e educativas com o intuito de minimizar 

ou até mesmo extinguir o risco de transmissão de espécies zoonóticas em locais destinados a recreação.  
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Introdução:  

A cidade de Taubaté-SP, situada no Vale do Paraíba, possui um o viaduto localizado na Avenida Charles 

Schnneider que se encaixou como objeto de estudo na proposta de requalificação da área urbana degradada. 

A requalificação urbana é, sobretudo, um instrumento para a melhoria da qualidade de vida da população, 

promovendo a construção e recuperação de equipamentos e infraestruturas e a valorização do espaço público 

com medidas de dinamização social e econômica, através de melhorias urbanas, de acessibilidade ou 

centralidade (MOURA, et. al., 2006). O local apresenta um alto índice de perigo social para a cidade. O 

projeto tem a finalidade de que a comunidade possa aproveitar melhor o espaço, um local onde pessoas de 

todas as faixas etárias possam usufruir. Esta região foi escolhida para o estudo após análises de informações 

coletadas sobre a violência no município. 

Metodologia:  

O local foi escolhido a partir de buscas por áreas degradadas do perímetro urbano do município. Após 

definir o objeto de estudo, foram realizadas pesquisas em diversos sites, programas computacionais (IBGE, 

gráficos, QGIS, noticiário) e visita de campo. Como inspiração, foram realizados estudos de caso de baixios 

urbanos e passagens subterrâneas, o que auxiliou na ideia inicial para esse projeto. O conceito busca reunir 

toda a população, tendo assim, atividades para jovens, crianças, adultos e idosos, como oficinas de teatro e 

boxe, campos de futebol, áreas com vegetação, áreas de playground e um anfiteatro. Para maior segurança, 

criou-se uma passagem subterrânea, onde contêm exposições de arte, para que os pedestres tenham acesso a 

ambos os lados da linha férrea sem risco de atropelamento.  

Resultado:  

De acordo com os diagnósticos apresentados, foram evidenciados problemas na segurança do local. Após a 

visita foi observado uma intensa degradação da área e falta de vegetação. Apresenta um fácil acesso e 

grande fluxo de transporte público, com vários pontos de ônibus bem próximos e localizados na região 

central da cidade, em um eixo que liga municípios limítrofes e centros comerciais. 

Conclusão:  

O principal atributo de um distrito urbano próspero é que as pessoas se sintam seguras e protegidas na rua 

em meio a tantos desconhecidos (JACOBS, 2000, p. 30). Assim, a retirada das construções degradadas que 

estavam ao redor do baixio, aumentando o fluxo de pessoas no local e consequentemente diminui a violência 

na área. Com as implantações realizadas, houve um maior aproveitamento do espaço e o aumento da área 

verde. 
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Introdução:  

A política monetária é elemento central na dinâmica econômica de um país, pois por meio dela, o governo faz a 

intervenção sobre a economia com o objetivo de manter alto o nível de emprego e as taxas de crescimento, 

evitando a inflação, ou seja, gerencia a liquidez e tenta criar uma estabilidade econômica. Liquidez significa o 

controle da oferta monetária, incluindo o montante de dinheiro e de crédito dentro da economia.Portanto, a 

política monetária consiste, essencialmente, na manipulação da taxa básica de juros, pelas autoridades monetárias 

para influenciar a disponibilidade de recursos no sistema financeiro. Essa manipulação nas taxas de juros serve 

para estimular ou desacelerar uma economia para, por exemplo, evitar a inflação. Este artigo busca analisar a 

política monetária da economia brasileira durante o governo de Dilma Rousseff, destacando seu impacto sobre o 

crescimento econômico, além de sua subordinação ao sistema de metas de inflação. 

Metodologia:  

Por meio da pesquisa bibliográfica coletou informações sobre os mecanismos tradicionais de política 

monetáriano Brasil, obrigando o país a manter a taxa de juros mais elevada para combater a inflação.Com apoio 

da pesquisa exploratória, verificou-se que no governo Dilma foi adotada duas políticas distintas: uma política 

gradualista de aumento da taxa de juros e políticas macroprudenciais de redução do créditoque tinham por 

objetivos conter o aumento da inflação e ao mesmo tempo manter o ritmo de crescimento do governo anterior. 

Por outro lado, depois de um período reduzindo a taxa de juros, o governo voltou a praticar uma política de 

aumento dos juros gradualista e políticas macroprudenciais de aumento do crédito no final de 2014. Como 

resultado dessa política econômica, tem-se o comportamento da economia brasileira que passou de 

desaceleração, aolongo do primeiro mandato de Dilma, para uma recessão a partir do primeiroano do segundo 

mandato, o que intensificou o debate a respeito do papel dapolítica fiscal sobre o ritmo de atividade.  

Resultado:  

Ao assumir a presidência (2011-2014) Dilma, priorizou evitar que a inflação não ultrapasse o teto da meta que é 

um compromisso do governo para manter a inflação próxima de um alvo definido e ao mesmo tempo, alavancar 

o crescimento econômico. Então, passou a utilizar uma estratégica de aumento da taxa de juros e adotar medidas 

macroprudenciaisque visam fortalecer o sistema financeiro, reduzindo o risco. Esse comportamento ocorre 

porque em períodos de expansão econômica, há incentivos para expansão do crédito, elevando o risco das 

operações. E, ao observar que o efeito dessas medidas foi mais forte sobre o crescimento do que a inflação, o 

governo passou a reduzir a taxa de juros, mas a inflação não permitiu a queda por muito tempo e no final de 

2014, com o crescimento da economia estagnado, voltou a aumentar os juros e tentou estimular o crédito e, 

consequentemente a demanda agregada. 

Conclusão:  

O governo Dilma optou pela adoção de uma política econômica voltada ao controle da inflação e à distribuição 

da renda e para isso, impôs a redução das taxas de juros. Em síntese, buscou estimular o crescimento pela via da 

demanda, pela via do consumo das famílias e do gasto público, e não dos investimentos, com a flexibilização do 

tripé macroeconômico (metas de inflação, fiscais e pelo câmbio flutuante), adotando uma política fiscal 

expansionista e uma inflação próxima do teto da meta. O resultado foi o baixo crescimento, inflação elevada, 

redução do superávit primário e aumento do déficit em conta corrente. 
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Introdução:  

As cidades constituintes da Sub-Região IV da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVPLN), formam uma área que têm na paisagem, as encostas da Serra da Bocaina, e no patrimônio cultural 

legado pela cafeicultura elementos de identidade. Há problemas comuns também como serviços demandados 

pela população que estão além das divisas municipais, um desafio enfrentado por sucessivas gestões. Sem 

planejamento integrado a população dessa área tende-se deslocar para acessar serviços básicos e buscar 

oportunidades de emprego nos centros urbanos maiores. Com o instrumento estabelecido pelo Estatuto da 

Metrópole, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, pode-se planejar o desenvolvimento urbano integrado 

desta Região. Duas questões são necessárias para compreensão do planejamento metropolitano e a realização do 

PDUI, que são: Funções Públicas de Interesse Comum e governança Interfederativa, ambas apontam para a 

compatibilização dos dos planos diretores de cada município. 

Metodologia:  

Este trabalho teve como tema o planejamento regional de parte da Sub-Região IV da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, que compreende as cidades do Vale Histórico, Silveiras, Areias, Bananal, São 

José do Barreiro e Arapeí. A pesquisa fundamentou-se na Lei Nº 13.089, oEstatuto da Metrópole e a Lei 

Complementar Nº1.166 que criolu a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Realizaram-se 

também visitas técnicas para acoleta de dados, e consulta dos levantamentos disponibilizados pela EMPLASA e 

IBGE. As informações foram reunidas com auxílio do programa QGIS que consiste em um software 

multiplataforma de informações geográficas. O QGIS permite a visualização, edição e análise de dados 

georeferenciados. Através dos mapas com informações sobrepostas produzidos no QGIS foram analisados os 

problemas e potenciais da região para futura proposição de soluções. Por conseguinte, foram estabelecidas 

Macrozonas de áreas propícias para a criação de Funções Públicas de Interesse Comum, levando em 

consideração o uso do solo entre outros Campos Funcionais. . Além disso, foi feito uma proposta paisagística 

para o Vale Histórico com o objetivo de valorizar a a Estrada dos Tropeiros como patrimônio paisagísitico, 

atraindo turistas, um das estratégia para proporcionar o desenvolvimento econômico e social da região. Além da 

Estrada Parque, propõe-se Corredores Ecológicos, áreas para desenvolvimento da agricultura e pecuária e 

integração com o Parque Nacional da Serra da Bocaina, assim como a requalificação de áreas de cachoeiras e 

fazendas para incentivar a preservação do Patrimônio Histórico e Natural para que os usuários possam usufruir 

das belezas do Vale Histórico de modo seguro e confortável. 

Resultado:  

Este trabalho foi produto de um projeto integrador do 7º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, unindo 

as disciplinas de Planejamento Regional, Linguagem e Expressão e Paisagismo. É importante considerar que o 

planejamento exigiu uma abordagem interdisciplinar e integrada pois devem ser analisados os aspectos físicos, 

ambientais e dinâmicas sociais, leis e políticas sociais em um contexto regional. Assim, o planejamento 

ambiental tem interligação com o desenvolvimento sustentável, pois parte-se do princípio de que o 

desenvolvimento humano é compatível com a preservação e a conservação dos recursos naturais, garantindo 

recursos para as próximas gerações.  

Conclusão:  

Observando e analisando a Sub-Região IV possibilitou perceber a potencialidade da região. Notou-se que além 

da aptidão turística das cidades, há um grande potencial para o planejamento ambiental e exploração econômica 

com responsabilidade social. Assim, tendo como base o Estatuto da Cidade/Estatuto da Metrópole, propôs que o 

PDUI apoie-se em FPICs que integrem o uso do patrimônio cultural da região superando suas limitações e 

necessidades. Do mesmo modo, as propostas visaram preservar/ requalificar as áreas de proteção ambiental 

existentes, bem como as novas macrozonas de destinação adequada para o uso dos corredores ecológicos para 

resguardar a fauna/ flora da região. 



 

732 

 

Referências:  

• Emplasa, GIP/CDI, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 2018. Disponível 

em:<https://www.emplasa.sp.gov.br/RMVPLN> Acesso em 10 de junho de 2018. • Pinheiro F. Thomas, 

Secretaria do Planejamento mobilidade e desenvolvimento Regioal, Estatuto da Metrópole e as Funções Públicas 

de Interesse Comum, Disponível em: <http://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201603/11153018-criterios-

para-analise-apresentacao-fee-11-dez-2015.pdf > Acesso em 10 de junho de 2018. • Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Básica, Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de educação e 

instituições comunitárias, 2009. Disponível em : 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=407-orientacoes-

convenio&Itemid=30192> Acesso em 10 de junho de 2018. • Pellicciotta Mirza, Turismo e Patrimonio Histórico 

no Vale Paulista, 2015. Disponível 

em:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4284300/mod_resource/content/1/RELATORIO_FINAL_MIRZA_

SET2017.pdf Acesso em 12 de junho de 2018.  

  



 

733 

 

AS POSSÍVEIS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, 

COMO BIODIGESTOR E COMPOSTAGEM PARA UMA ENERGIA SUSTENTÁVEL  
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Introdução:  

Todas as residências, indústrias alimentícias, setor da agroindústria, produzem diariamente lixo orgânico. 

Geralmente restos de alimentos de origem orgânica, carnes, aves, peixes, cascas de ovos, arroz, além de 

ossos, sementes e etc. normalmente, esse tipo de lixo é depositado em sacolas plásticas e são recolhidos pelo 

serviço municipal de transporte e reciclagem de resíduos. 60% do lixo no Brasil é orgânico sendo que o 

método adotado para o lixo da maioria dos municípios é o despejo em aterros sanitários, onde o lixo recebe 

tratamento e é monitorado.  

Metodologia:  

Esse trabalho de graduação utilizou de pesquisas exploratórias buscando uma abordagem do fenômeno pelo 

levantamento de informações que proporcionam ao pesquisador a busca pelo conhecimento de determinado 

assunto (GERHAEDT e SILVEIRA, 2009). Para Gil (2002), as pesquisas exploratórias proporcionam maior 

familiaridade com o problema, tornando-o mais claro e objetivo, permitindo a construção de hipóteses e o 

aprimoramento de ideias. A pesquisa cientifica tem fundamental importância sendo esta responsável por 

comprovar e argumentar o conteúdo que está sendo apresentado (YIN, 2001). Dentre as pesquisas foi 

analisado o processo de utilização para os descartes de matérias orgânicas através do Biodigestor, que é uma 

alternativa simples e prática. Serve para aproveitar os dejetos orgânicos que são descartados de diversas 

formas no meio ambiente. Trata-se de uma câmara hermética onde são acumulados resíduos vegetais e 

excrementos de animais. Por meio de um processo natural de bactérias presentes nesses dejetos, são 

decompostos e transformados em biogás e em fertilizante. Contribui para a economia familiar ao baixar os 

custos de produção e melhorando o meio ambiente. Também buscou-se a análise de Compostagem, que é o 

processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, 

agrícola ou florestal. Pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um 

processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação 

de matéria orgânica. A compostagem ajuda na redução das sobras de alimentos, tornando-se uma solução 

fácil para reciclar os resíduos gerados.  

Resultado:  

Apenas a queima dos resíduos pelo biodigestor (figura 1) já traz uma grande vantagem para o meio 

ambiente. Afinal, o gás metano é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. Outro benefício gerado é 

o fato do biogás ser uma energia renovável e mais barata do que as convencionais. O biodigestor é um 

investimento, onde pode-se vender o biogás ou fertilizante produzidos, gerando uma renda extra, quanto 

aproveitá-los. Esse aproveitamento pode ser como gás de cozinha (dispensando o uso da lenha), matriz 

energética, adubagem, entre outros. Dessa forma, além do benefício ambiental, o custo com o projeto se 

pagará ao decorrer de seu tempo de uso. Cabe ainda também salientar que a compostagem (figura 2) é uma 

atividade que reduz os impactos ambientais na gestão de resíduos, uma biotecnologia que transforma 

resíduos orgânicos em um benefício ambiental.  

Conclusão:  

Devido à necessidade da geração e consumo de uma energia sustentável, necessárias para o 

desenvolvimento tecnológico e a manutenção do padrão de consumo da população, surge à necessidade de 

uma matriz geradora de energia alternativa em relação aos modelos já existentes e em operação, no entanto, 

ainda é necessário investir em políticas públicas que incentivem a separação de resíduos orgânicos – assim 

como foram e são feitas ações em cima de materiais recicláveis secos – e a compostagem, com o intuito de 

fomentar a produção orgânica de alimentos e dar fim ao lixo de forma ambientalmente sustentável e segura.  
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Introdução:  

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) constitui-se como um importante programa de fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), uma vez que reorganiza a assistência em saúde primária, a fim de atender aos princípios 

de integralidade, equidade e universalidade do SUS. Nesse sentido de reorganização dos serviços de saúde, o 

matriciamento surgiu como uma proposta de superar obstáculos que dificultam a resolubilidade da atenção 

básica. Para isso é necessária a construção compartilhada entre equipes de referência, representada pela ESF e 

serviços especializados, como uma rede de intervenção pedagógica-terapêutica. O presente estudo objetiva 

relatar a experiência dos acadêmicos de Medicina durante uma reunião de matriciamento, como plano de ação na 

melhoria da atenção à Pneumopediatria. 

Metodologia:  

Trata-se de um estudo descritivo exploratório realizado a partir do relato de experiência de acadêmicos do quinto 

ano do curso de Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) na reunião de matriciamento de 

Pneumopediatria em um município do Vale do Paraíba Paulista, ocorrida dia 25 de janeiro de 2018. O convite a 

cada aluno foi realizado pelo respectivo preceptor da Unidade de Saúde da Família (USF) do estágio de Saúde 

Coletiva (SC). Além da participação dos acadêmicos, estavam presentes no encontro, médicos da atenção básica 

do município e dois especialistas na área de pneumologia que atuaram como palestrantes. A duração da reunião 

foi de aproximadamente três horas (3h) com caráter expositivo pelo uso de apresentação virtual em painel, porém 

com ampla abertura ao diálogo coletivo e exposição de opiniões e experiências. A aula foi ministrada por um 

médico Pneumologista e buscou contemplar o compartilhamento de informações acerca de patologias 

respiratórias, com enfoque maior na Asma, abordando aspectos epidemiológicos e clínicos da doença. A revisão 

de literatura foi realizada em documentos do Ministério da Saúde e artigos científicos extraídos da base de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados entre os anos de 2013 e 2017, no idioma português, 

que estavam disponíveis na íntegra, utilizando o descritor “Matriciamento”. A investigação foi realizada no mês 

de janeiro de 2018. No total foram encontradas 48 publicações que após análise realizada por meio da leitura dos 

títulos e resumos, resultaram em 34 manuscritos que atendiam aos critérios de inclusão e objetivos propostos. 

Resultado:  

O matriciamento consiste em uma importante ferramenta para a interação no modelo de Saúde atual, sendo um 

marco significativo para a formação das Redes de Atenção à Saúde (RAS). A experiência da participação de 

acadêmicos da área da saúde em reuniões que discutem estratégias para o fortalecimento do SUS associada à 

prática clínica nas ESF mostra-se extremamente proveitosa, a medida que o conhecimento é trabalhado e 

compartilhado desde a Universidade. A consciência adquirida pelos universitários acerca da dinâmica do sistema 

de saúde no Brasil, bem como seus problemas e limitações é enriquecedora e auxilia em estratégias de melhora e 

soluções que podem ser colocadas em prática. Destaca-se a importância da realização de projetos de 

matriciamento em outras áreas da saúde e a contínua e crescente participação de acadêmicos, para que o SUS se 

enriqueça e siga amplamente seus princípios básicos, valorizando devidamente a atenção primária. 

Conclusão:  

A discussão de matriciamento de Pneumopediatria baseou-se em outros modelos já realizados para aumento da 

resolubilidade da atenção primária. Assim, os alunos compreenderam o contexto atual de “estrangulamento” da 

especialidade de Pneumologia, o qual inviabiliza o tratamento eficiente das doenças crônicas, que necessitam de 

atenção continuada, destacando-se a asma. Observou-se a necessidade de reorganização, especialmente na 

Pediatria, pois o descontrole da asma provoca perda de função pulmonar irreversível. Logo, buscou-se um plano 

de ação que engloba capacitação de profissionais da saúde e consultas compartilhadas, entre generalista e 

especialista, a fim de reverter a sobrecarga desnecessária da atenção secundária. 
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Introdução:  

O sistema eleitoral no Império era censitário. O voto era permitido apenas ao brasileiro livre, maior de 21 

anos, católico, do sexo masculino e que possuía renda anual superior a 200 contos de réis, eliminando, 

assim, as mulheres, os escravos, os estrangeiros, os não católicos e os indigentes do processo, além de praças 

e membros de ordens religiosas. Além disso, o voto não era direto. As eleições dividiam os cidadãos em 

votantes, os que votavam nas eleições de primeiro grau, e eleitor o cidadão que votava nas eleições de 

segundo grau, que por sua vez elegia o deputado e o senador de sua província. Apesar dessas restrições, uma 

massa considerável de brasileiros participava do processo em seu primeiro estágio, cerca de 13% da 

população. Esse panorama, porém, muda em 1881, quando se efetua a Reforma Eleitoral nº 3.029, que 

instituiu o voto direto e eliminou os analfabetos do sistema representativo. 

Metodologia:  

A pesquisa estudou as particularidades e experiências do processo eleitoral brasileiro no século XIX, por 

meio da leitura e fichamento da bibliografia relativa ao tema, utilizando como palavras-chave “império”, 

“eleições” e “reforma eleitoral”. Os dados foram sistematizados na forma de fichas. A pesquisa se insere no 

campo da História das Ideias Políticas e tem como referenciais os trabalhos de teóricos sobre o tema, como 

José Murilo de Carvalho e Sérgio Buarque de Holanda, e textos de políticos contemporâneos ao período, 

como Francisco Belisário Soares de Sousa. 

Resultado:  

Verificou-se que, antes da Reforma de 1881, o sistema eleitoral indireto era permeado por práticas 

fraudulentas e clientelistas, perpetradas pelos líderes e políticos locais. Na concepção dos legisladores, o 

problema do sistema eleitoral era a presença dos votantes, que, em sua maioria, eram pobres e analfabetos, 

deixando-se corromper e corrompendo o sistema. Após a reforma, verificou-se que, longe de apurar os 

crimes contra o pleito e garantir a segurança do processo eleitoral, como anunciavam seus proponentes, a 

medida apenas excluiu desse processo grande parte da população, pois, após 1881, a participação reduziu de 

13%, número próximo aos dos EUA (18%), para menos de 1%. A reforma favoreceu ainda o grande 

proprietário, que poderia livrar-se da mão-de-obra desnecessária que mantinha para garantir a eleição 

primária, além de perpetuar suas práticas clientelistas, agora se ocupando de um número menor de 

influenciados para garantir seus interesses. 

Conclusão:  

Ao analisarmos o sistema político imperial concluímos que o poder do voto era uma via de mão dupla. O 

voto era a maneira que o votante, coagido pelos “mandões locais”, via para atrelar algum tipo de 

importância a si mesmo, pobre iletrado que, em uma sociedade extremamente hierarquizada, não conseguiria 

alguma forma de inserção senão na base do clientelismo. A Reforma Eleitoral de 1881, impulsionada pelo 

Poder Moderador, na figura de D. Pedro II, cujas prerrogativas controlavam a Câmara dos Deputados criou, 

nas palavras de um opositor, uma “oração política sem sujeito”, um sistema representativo sem 

representados. 
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Introdução:  

A família Solanaceae compreende 106 gêneros e 2.300 espécies, com distribuição cosmopolita, sendo a 

América do Sul como um dos principais centros de diversidade e endemismo. O gênero apresenta-se como 

um grupo bem caracterizado, apesar da diversidade existente. Sua uniformidade pode ser reconhecida pelo 

perianto e androceu pentâmeros, estames coniventes, anteras amarelas, oblongas ou atenuadas da base para o 

ápice e deiscência poricida. 

Metodologia:  

Foi analisada a espécie Solanum cernuum Vell., conhecida popularmente como panacéia. As atividades das 

abelhas nas flores foram registradas, anotando-se o horário da observação e o(s) tipo(s) de recurso(s) 

coletado(s). As observações das atividades das abelhas nessa espécie foram realizadas das 7h às 11h e das 

14h às 17h, no período de abril e em agosto de 2018. Com o auxílio de um cronômetro foram quantificadas e 

identificadas as abelhas que visitaram 06 flores demarcadas ao acaso, no tempo de 01 minuto. 

Resultado:  

A espécie foi visitada no período matutino. Observou-se a ocorrência de uma espécie de abelha sem ferrão, 

pertencentes a espécie Trigona spinipes (Fabr.). Quanto aos recursos foram observados coleta de pólen, 

apenas no período matutino entre 09h00min e 10h00min. Em função da morfologia das anteras existe um 

grupo especial de flores cujo pólen está armazenado em anteras poricidas, presentes na espécie analisada e 

explorado exclusivamente por abelhas que coletam pólen por meio da vibração da musculatura indireta das 

asas denominado de “buzz pollination” (polinização por vibração). Em relação as condições climáticas 

médias para os períodos analisados, a temperatura média foi de 30 graus, e a umidade relativa de 74%, 

fatores esses que podem estar relacionados com as atividades das abelhas. 

Conclusão:  

Foi identificada uma espécie de abelha sem ferrão pertencentes a melitofauna local: Trigona spinipes 

(Fabr.). A coleta de pólen foi no período matutino. Torna-se importante amplair o período de observação 

para outros meses mapeando todas as possível abelhas visitantes dessa espécie, uma vez que seu 

florescimento ocorre praticamente o ano todo. 
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Introdução:  

A presente pesquisa visa estudar e comparar duas obras da literatura brasileira, “Iracema”, de José de 

Alencar e “O Karaíba: Uma História do Pré- Brasil”, de Daniel Munduruku. Inicialmente, duas obras serão 

contextualizadas em seus âmbitos temáticos, histórico e social. Em um segundo momento, tentar-se-á 

responder a algumas questões essenciais sobre os textos: 1. Qual a imagem do índio?; 2. Qual é a relação 

entre os índios e os brancos? 3. Quais são as relações entre a visão do autor e o contexto em que ele se 

insere? Após as questões será feita uma análise comparativa entre as duas obras. 

Metodologia:  

A metodologia empregada na confecção deste trabalho é a da pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo. O 

objeto da pesquisa foram “Iracema”, de José de Alencar e “O Karaíba: Uma História do Pré- Brasil”, de 

Daniel Munduruku em seus aspectos temáticos. Não privilegiaram-se os aspectos estruturais, mas sim a 

relação do tratamento do tema com seu contexto histórico-social, o que configura a análise como de cunho 

sociológico. 

Resultado:  

Podemos observar que os índios de Alencar são personagens românticas, como a própria época destaca. Sua 

visão defendia muito mais a dominação europeia do que a população indígena, a linguagem utilizada 

mesclava uma posição cientifica e ao mesmo tempo regional. Observa-se também, que, no livro analisado, o 

indígena é submisso ao branco. Já em Munduruku, por se tratar de obra escrita por um indígena e 

contemporânea, ela incorpora uma revisão da ideia da descoberta e da colonização, o que permite que a obra 

traga os indígenas com suas tradições, suas lendas, seus costumes. O livro também permite que o leitor 

reflita sobre suas guerras, e ao contrário de Iracema, mostra comunidades indígenas que não eram submissas 

aos novos habitantes, e que a miscigenação foi feita por meio de um embate desigual entre as raças. 

Evidentemente, aquela que possuía mais armamentos e doenças ainda desconhecidas tiveram vantagens.  

Conclusão:  

Embora sejam obras de épocas distintas, é possível concluir que, quando olhadas em comparação, ambas são 

importantes para entendermos a diferença entre a visão que os descendentes mais abastados da colonização 

tinham em relação aos indígenas e aquela de um autor indígena, que, no século XXI, finalmente teve acesso 

ao bem cultural chamado literatura e pode falar por meio dela. 

Referências:  

O trabalho terá uma análise baseada em teóricos da literatura brasileira, Bosi (1992); Candido (2016), e em 

textos sociológicos como os de, O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no 

Brasil de hoje (2006); A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1o e 2o graus 

(1995). 
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Introdução:  

As plantas são capazes de absorver elementos químicos presente no solo de forma seletiva, havendo 

variações de acordo com a espécie (GALLO et al., 1958). O gênero Indigofera spp. pertencente à família 

Fabaceae (Papilionoideae) é composto por cerca de 700 espécie apresentando diversos portes, sendo a 

maioria herbácea e subarbustiva. As espécies Indigofera suffruticosa e a Indigofera truxillensis, são muito 

semelhante em relação à morfologia (MOREIRA; TOZZI, 1997). A leucena (Leucaena leucocephala) é 

originária da América Central e foi introduzida no Brasil na década de 1940, pertence à família Fabaceae, de 

porte arbórea representa uma alternativa para a alimentação do gado (SANTANA et al, 2012). Por 

pertencerem à mesma família, estabelecem relações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio. Este 

trabalho teve por objetivo avaliar o potencial forrageiro das espécies Indigofera suffruticosa, Indigofera 

truxillensis e da Leucaena leucocephala.  

Metodologia:  

Para este trabalho foram coletadas amostras de folhas da Indigofera suffruticosa, Indigofera truxillensis e da 

Leucaena leucocephala no Departamento de Ciências Agrárias (DCA) e encaminhada ao Laboratório de 

Análises de Solos e Nutrição Mineral de plantas para análises das concentrações de macro (N, P, K, Ca, Mg 

e S) e micronutrientes (Fe, Cu, Mn e Zn) e para o Laboratório de Bromatologia para análises de proteína 

bruta, extrato etéreo, extrato não nitrogenado, matéria seca, fibra bruta e matéria mineral.  

Resultado:  

A análise bromatológica das folhas de Indigofera suffruticosa e de Indigofera truxillensis mostraram 

superioridade em relação a Leucaena leucocephala para extrato etéreo, extrato não nitrogenado, matéria seca 

e matéria mineral (Tabela 1). Análise química das folhas de Indigofera suffruticosa e Indigofera truxillensis 

mostraram superioridade em relação a Leucaena leucocephala para todos os macro e micronutrientes, exceto 

para o enxofre. No entanto a Indigofera truxillensis surpreendeu com o teor alto de manganês (Mn), sendo 

um micronutriente essencial para a síntese da clorofila e participa da liberação fotoquímica do O2 na reação 

de Hill (Tabela 2). Ainda que tais resultados se mostrem promissores, deve-se tomar cuidado no uso de 

algumas espécies do gênero Indigofera na dieta de animais devido à presença de fatores antinutriconais que 

podem ser tóxicos (SILVA et al, 2011).  

Conclusão:  

De acordo com as análises bromatológica e químicas comprovou-se o potencial forrageiro da Indigofera 

suffruticosa, Indigofera truxillensis sendo praticamente equivalentes aos da Leucaena leucocephala.  

Referências:  

GALLO, J.R., MORAES, F. R. P., LOTT, W., INFORZATO, R. Absorção de nutrientes pelas ervas 

daninhas e sua competição com o cafeeiro. Instituto Agronômico, Campinas-SP. 1958. Silva, L. A. et al. 

Anemia Hemolítica tóxica em bovinos no Estado de Mato Grosso e Rondônia. Anais... II ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE SANIDADE DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO - ENISAP. 2014. SANTANA, 

Y.A.G. et al. Dietas volumosas para ruminantes constituídas pelos fenos de capim-tifton 85 e de leucena. 

PUBVET, Londrina, V. 6, N. 15, Ed. 202, 2012. Moreira J.L.D. Tozzi A.M.G. Indigofera L. (Leguminosae, 

Papilionoideae). São Paulo. Revista Brasileira de Botânica. p. 97-117, 1997.  
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Introdução:  

A família Lamiaceae possui aproximadamente 300 gêneros e 7.500 espécies distribuídas nos diferentes 

continentes. Muitas das suas plantas são cultivadas em hortas e jardins, e todas possuem um odor de 

intensidade variável decorrente da presença de óleos essenciais em suas folhas e flores. São também 

conhecidas por suas propriedades antioxidantes, com destaque as espécies dos gêneros Rosmarinus, 

Ocimum, Melissa e Lavandula que, em geral, são plantas subarbustivas, de pequeno porte e muito 

ramificadas. Em função da composição fitoquímica, estas plantas possuem importante valor econômico, 

sendo utilizadas na culinária, como fitoterápico e ornamental. 

Metodologia:  

Foram analisados o forragemanto por Apis mellifera L. na espécie Ocimum basilicum L., em uma variedade 

e em um cultivar dessa mesma espécie respectivamente Ocimum basilicum L.; Ocimum basilicum L. var. 

purpurascens Benth. e Ocimum basilicum 'Horapha'. As atividades das abelhas nas flores foram registradas, 

anotando-se o horário da observação e o (s) tipo (s) de recurso (s) coletado (s). As observações das 

atividades das abelhas nas plantas aconteceram das 7h às 17h, no mês de junho de 2018. 

Resultado:  

As plantas analisadas foram visitadas tanto no período matutino quanto no vespertino. Foi coletado apenas 

néctar em Ocimum basilicum L.; coletado pólen e néctar em Ocimum basilicum 'Horapha'; e foi coletado 

pólen em Ocimum basilicum var. purpurascens. A temperatura média no período foi de 30ºC e a umidade 

relativa de 74%, fatores esses que podem ter influência quanto à intensidade e escolha dos recursos 

coletados. 

Conclusão:  

Apesar da analise de 03 tipos nomenclaturais: uma espécie, uma variedade e um cultivar de uma mesma 

espécie botânica, observou-se diferentes produtos de forragemaneto. Essa informação, pontual para o mês de 

junho, é de extrema importância para o planejamento racional de uma exploração apícola. 

Referências:  

Souza, V.C.; Lorenzi, H. 2012. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de 

Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG III. 3ª ed. Instituto Plantarum, Nova Odessa, 

São Paulo, 2012. 
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Introdução:  

Fagundes (2015) explana que quando há dois ou mais observadores de determinados contextos que utilizem 

a técnica de registro cursivo dos dados, pode-se aplicar um índice de concordância, para medir o quanto 

esses observadores estão de acordo em seus relatos, mediante comparação dos dados registrados. Isso 

possibilita analisar também a aplicabilidade da técnica de observação. Conforme Danna e Mattos (2011) a 

observação deve conter linguagem científica, por meio de registro de fatos observáveis, ou seja, sem utilizar 

termos de linguagem figurada ou impressões subjetivas e deve possuir objetividade. Assim, este estudo teve 

por objetivo realizar o cálculo do índice de concordância de dois grupos de observadores de um treinamento 

de habilidades sociais profissionais realizado com servidores de uma universidade do interior do estado de 

São Paulo. 

Metodologia:  

Com base nos registros de observação de um treinamento de habilidades sociais profissionais, realizado com 

servidores de uma universidade do interior do estado de São Paulo, foi efetuado o cálculo do índice de 

concordância destes relatos. As informações foram registradas em uma planilha de Excel (versão 2016) e 

comparadas umas com as outras, testando-se assim a fidedignidade e confiabilidade dos registros. O estágio 

supervisionado foi realizado no período de 26/03/2018 à 16/06/2018 na referida universidade. Foram 

analisados os dados de dois grupos de observadores, denominados Grupo 1 e Grupo 2. Os grupos 

observaram treinamentos distintos sobre habilidades sociais profissionais, formados por diferentes pessoas 

(servidores da universidade). A fórmula utilizada para análise do índice de concordância, é explicitada na 

figura abaixo: O resultado deste cálculo deve star acima de 70% de concordâncias para que se possa afirmar 

que há confiabilidade nos dados registrados.  

Resultado:  

Foram analisados os dados de dois grupos de observadores (Grupo 1 e Grupo 2). Cada grupo observou um 

treinamento diferente. O grupo 1, com três observadores, apresentou diferenças acentuadas na forma de 

linguagem e divergências entre as identificações dos participantes do treinamento, atingindo uma média 

geral de 60% de concordância entre os relatos. O grupo 2, com dois observadores, apresentou pequenas 

diferenças na forma de linguagem de registro de dados, devido a particularidade de cada observador ao se 

referir ao mesmo evento, de acordo com sua subjetividade, possuindo maior aproximação no registro dos 

relatos, com uma média de 80%. Assim, os dados registrados do Grupo 2 são mais fidedignos do que do os 

do Grupo 1, conforme ilustram os gráficos 1 e 2.  

Conclusão:  

Conforme Fagundes (2015) o índice de concordância permite medir o grau de exatidão de um dado ou de 

um relato, e assim identificar o grau de confiança na informação obtida. Para que os dados sejam 

considerados fidedignos, o índice concordância deve ser igual ou maior do que 70%, quando isso não 

ocorre, há necessidade de treinamento dos observadores para o registro dos dados, conforme as técnicas 

científicas. O uso dos relatos contribuiu para uma compreensão maior dos eventos ocorridos durante os 

treinos, garantindo o maior número de descrição sobre sua ocorrência e na ordem dos acontecimentos. 

Referências:  

DANNA, M.F; MATTOS, M.A. Aprendendo a observar. 2ª.ed. – São Paulo: Edicon, 2011. FAGUNDES. 

Descrição, definição e registro de comportamentos. 17ª.ed. Ver. e amp. – São Paulo: Edicon, 2015.  
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MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE EMPREGO MILITAR COM ÊNFASE NO MATERIAL REPATRIADO 

DO HAITI.  

ENIC201808767 

 
THIAGO DA SILVA PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN  

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN  

 

Introdução:  

A manutenção vem ganhando cada vez mais importância no cenário estratégico de cada instituição que visa 

sempre reduzir custos, sendo esta considerada nas empresas como estratégica para os resultados dos negócios das 

mesmas, pois por meio da manutenção sistemática é possível antecipar-se e evitar falhas que poderiam ocasionar 

paradas imprevistas dos equipamentos produtivos. Da mesma forma, é possível se detectar uma situação onde 

haja expectativa de falha e programar-se para uma intervenção em oportunidade mais apropriada, sem prejudicar 

os compromissos de produção assumidos. Neste estudo de caso será feita uma análise de como as ferramentas de 

manutenção podem otimizar todo processo de manutenção do equipamento de engenharia utilizado pelo Exército 

Brasileiro na missão de paz da Organização das Nações Unidas no Haiti. Tal equipamento está, atualmente, 

sendo distribuído dentre as diversas Organizações Militares (OM) presentes no território nacional. 

Metodologia:  

O estudo utiliza uma abordagem de pesquisa exploratória, haja vista, de acordo com VERGARA (2005) 

constituir-se pela busca de conhecimentos sobre a gestão da manutenção industrial através de pesquisa, 

observação, análise, classificação e interpretação dos dados coletados. É ainda descritiva, por buscar meios de 

prescrever uma abordagem através da junção de melhores práticas de manutenção. A pesquisa tem caráter 

qualitativo por se tratar do estudo da gestão da manutenção industrial, sendo ainda bibliográfica e documental, 

pois para sua fundamentação utilizou-se investigação em artigos, teses, livros, revistas e redes eletrônicas dos 

principais conceitos e práticas associados ao tema. O trabalho se dará por meio de uma pesquisa de campo 

realizada no 2º Batalhão de Engenharia de Combate – Batalhão Borba Gato, com sede em Pindamonhangaba, SP, 

o qual recebeu a missão de realizar toda manutenção do equipamento de engenharia utilizado no Haiti. Será 

demonstrado, por meio de levantamento de dados, os pontos que necessitam ser melhorado para uma melhor 

administração da manutenção (figura 1 e figura 2). KARDEC & NASCIF (2009) citam que uma forma de 

organização da manutenção como sendo a atual tendência de formação de equipes multifuncionais para 

realização de pronto atendimento. Essa forma já é aplicada em algumas poucas empresas brasileiras de alta 

competitividade e com excelentes resultados. A manutenção deve trabalhar para manter o pleno funcionamento 

do sistema e, portanto, apenas a adoção de uma abordagem que seja ideal para a empresa, no sentido de estar 

alinhada com suas particularidades, missão e visão, irá garantir maior aderência e atendimento das expectativas 

relacionadas à manutenção. As ações de manutenção devem ser estrategicamente planejadas, segundo SOUZA 

(2008), “para assegurar as operações corretas dos equipamentos e obter dos equipamentos a maior 

disponibilidade possível, ou seja, sustentação do sistema sem desviar o objetivo da elevação das receitas 

(rentabilidade)”. 

Resultado:  

Os estudos voltados para área de manutenção desenvolveram ferramentas para otimizar e mensurar o processo 

produtivo, para que este não sofra interrupções, desde o gerenciamento dos insumos utilizados até as paradas de 

máquina planejadas que não afetam o processo, buscando obter resultados de como melhorar, em cerca de 25 %, 

a eficiência da manutenção, no sentido do gerenciamento estratégico da mesma, proporcionando assim tempo 

hábil para que seja realizada uma boa manutenção nos equipamentos, e com uma redução significativa de custos, 

de aproximadamente 15 %. 

Conclusão:  

Conclui-se que a adoção de uma estratégia de manutenção deve vir a partir de uma decisão gerencial, 

possibilitando a comparação do desempenho real com o desempenho desejado, de acordo com a estratégia da 

unidade produtiva, seja ela de cunho civil ou militar. A estratégia de manutenção deve estar integrada com as 

metas de produção ou execução de serviços, favorecendo os aspectos considerados mais decisivos, quais sejam: 

aumento da disponibilidade e confiabilidade de equipamentos e máquinas, aumento do faturamento, redução dos 

custos, aumento da segurança pessoal e ambiental, entre outros. 
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Introdução:  

Nas últimas décadas, o Brasil teve significativa evolução no domínio de tecnologia de projeto, construção, testes 

e lançamento de veículos espaciais. Apesar do sucesso no desenvolvimento e lançamento destes veículos, não 

existe no mercado interno, uma tecnologia de recuperação dos experimentos embarcados qualificada e certificada 

por órgãos de fomento. Atualmente o sistema de recuperação utilizado é adquirido a partir da empresa alemã 

DLR, o que encarece significativamente o custo do lançamento, uma vez que sua produção e posterior integração 

no veículo, processos complexos e consequente mão de obra especializada, além de dependência tecnológica. 

Neste contexto, este projeto de pesquisa se insere nesta necessidade: estudo de sistemas de recuperação aplicados 

à recuperação de cargas úteis de experimentos aeroespaciais. Ressalta-se que este estudo pode ser aplicado tanto 

para fins civis como militares (recuperação de componentes de elevados custos de mísseis e recuperação de 

sistemas de aquisição de dados, entre outros).  

Metodologia:  

Neste trabalho são utilizadas literaturas técnicas associadas à área de dinâmica do voo com dois graus de 

liberdade (2DOF) de veículos aeronáuticos, paraquedas e padrão atmosférico no desenvolvimento matemático 

das equações da dinâmica de voo de um sistema de recuperação com três eventos (queda livre, abertura de 

paraquedas e queda com paraquedas). É utilizado o software MATLAB® na implementação numérica das 

referidas equações e na visualização dos respectivos resultados. O modelo matemático que descreve o sistema de 

recuperação baseado em paraquedas é deduzido a partir das leis de Newton. O modelo matemático do voo do 

sistema de recuperação, representado no plano cartesiano (x, z), é dado pelas Equações (1) e (2), sendo M a 

massa da carga a ser recuperada somada à massa do paraquedas e g a aceleração da gravidade. As variáveis x e z 

representam o deslocamento horizontal e vertical do sistema de recuperação. As forças aerodinâmicas são 

modeladas conforme as Equações (3) e (4). O coeficiente de arrasto (C_d) da carga útil pode ser estimado a partir 

do uso do software Missile DATCOM®. O processo de abertura do paraquedas é extremamente rápido, 

entretanto, é de grande influência nos resultados obtidos na dinâmica do voo. Neste trabalho, adotou-se como 

modelo matemático para a estimativa do valor do coeficiente de arrasto do paraquedas aquele representado na 

Eq.(5), Knacke (1991). A Eq.(6) exibe a formulação adotada para o cálculo de d_0 e a Eq.(7) apresenta o modelo 

matemático utilizada para o cálculo de t_(0 ). Neste trabalho foi adotada como valor de V_s a velocidade do 

sistema no momento do início do evento de abertura desde que o modelo matemático é constituído de apenas um 

corpo. 

Resultado:  

O caso estudo utilizado para compor este artigo e também validar o programa desenvolvido foi o “lançamento 

obliquo com pqd”. Nesta simulação são considerados dois eventos, quais sejam: queda livre e voo com 

paraquedas aberto. Note que não é levado em consideração o procedimento de abertura. Trata-se de um caso 

interessante, pois testa a robustez do método numérico tendo em vista a “singularidade” envolvida na mudança 

de eventos durante a dinâmica do voo. O procedimento numérico captura exatamente o instante da mudança de 

eventos (15 s, gráfico V[m/s] x t [s]). Em todos os lançamentos é atingida a velocidade de equilíbrio (V 

adimensional igual a 1, gráfico V x t). O tempo de voo do corpo para lançamentos a 30º é o menor das três 

condições simuladas. Conforme esperado, o tempo de voo do corpo é menor quando comparado com 

lançamentos sem paraquedas. 

Conclusão:  

Os resultados de todas as simulações apresentadas neste trabalho estão consistentes com o esperado pelo grupo 

de trabalho da Divisão de Sistemas de Defesa (ASD) do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) e estão 

coerentes com os apresentados nas literaturas usadas como referência. O presente autor sugere o uso de uma 

formulação com no mínimo 3DOF (x, z e ângulo de arfagem) para uma futura investigação da estabilidade 

dinâmica do sistema de recuperação. O principal objetivo foi disponibilizar um código que permita ser utilizado 

no procedimento de otimização dos tempos associados a cada evento definido para a dinâmica do voo. 
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Introdução:  

O cinema é uma arte que ainda alcança milhões ?de pessoas em todo o mundo. O cinema pode ser dividido 

em gêneros e formatos, atingindo vários públicos, com o advento da internet, conseguem projeção 

internacional e são premiados. Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise fílmica do curta 

metragem - ?“Eu não quero voltar sozinho”. Filme do diretor Daniel Ribeiro, que se tornou ??conhecido por 

produzir filmes com temas ainda considerados tabus pela sociedade. A narrativa aborda o dia a dia do 

adolescente Leonardo, além de lidar com os dramas da adolescência, Leonardo é cego desde que nasceu. Em 

seu cotidiano conta com a ajuda de sua melhor amiga Giovana. Tudo muda com a chegada de um novo 

aluno na classe, Gabriel.  

Metodologia:  

A pesquisa realizada pode ser classificada como exploratória, partindo de uma análise fílmica do curta 

metragem - Eu não quero voltar sozinho. Analisando os conceitos de uma produção independente premiada 

e que ganhou destaque, provando que temas tabus podem ser trabalhados de diversas formas no audiovisual. 

O trabalho analisa ??o roteiro e a produção, baseando-se em critérios, tais como: a história (seu 

desenvolvimento e construção do roteiro), os elementos (o ambiente, o cenário, figurino, trilha sonora), e 

também as técnicas de filmagem( planos de movimento e enquadramentos). As características visuais dos 

personagens são simples, porém são um ponto fundamental na construção da narrativa, as roupas (os 

uniformes escolares), são a chave, fazem a ligação pessoal entre Leonardo e Gabriel. O moletom de Gabriel 

esquecido na casa de Leonardo, o faz se sentir mais próximo do amigo, demonstrando que o simples 

perfume de uma ?peça de roupa desperta nele sentimentos diferentes, e o toque da pele, superficial para 

muitos, faz com que sentimentos sejam despertados de forma delicada e sutil sem nenhuma ato exagerado.  

Resultado:  

O curta metragem ??é uma produção independente e fala do amor sem levantar bandeiras, de forma leve e 

simples, fala do afeto entre duas pessoas. A história se desenvolve de forma delicada e cativa o público, o 

roteiro traz a diversidade como ponto principal em diferentes vertentes da linguagem. O fato de Leonardo se 

apaixonar por Gabriel, utilizando seus outros sentidos, como: o tato, a audição e o olfato, nos mostra que não 

escolhemos alguém pela sua aparência física e sim pelo que ela nos faz sentir. Filmes como esse, vem 

ganhando espaço aos poucos, porque debatem a realidade das pessoas com deficiência e podem fazer refletir 

questões sobre a descoberta e a diversidade sexual.  

Conclusão:  

Conclui-se que é possível utilizar a mídia audiovisual, como plataforma para abordar os temas tabus e 

complexos da sociedade contemporânea. Esta abordagem é muito importante para a democratização e 

conscientização das pessoas sobre temas de acessibilidade e minorias. O roteirista Daniel Ribeiro conseguiu 

de uma forma singular, unir dois temas tabus, nos mostrando que tudo que enxergamos vai além do literal. 

Mostrando que é possível fazer algo de qualidade e que tenha propósito para o público.  
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Introdução:  

O desenvolvimento do comércio exterior no Brasil é coberto de desafios para os gestores, segundo explica 

Minervini (2008), principalmente quando tal atividade diz respeito a um projeto de exportação de produtos que 

vem ganhando relevância no mercado internacional. De acordo com Lopez e Gama (2010), o Brasil é palco de 

grandes fontes de recursos primários para o mercado externo e o país tropical que mais apresenta potencial de 

negócios no mundo, pela diversidade de clima e riquezas naturais diversas. Apoiado nesta premissa o artigo se 

volta à um projeto de exportação de um desses produtos: a cachaça. Com isso, o estudo busca uma análise nas 

fases de construção do projeto e estruturação da produção e comercialização do produto cachaça. É um estudo de 

caso, pois se estabelece no desenho de uma empresa real que busca fundamentar seu negócio para o mercado 

internacional, notadamente, para países vizinhos, Paraguai e Uruguai. 

Metodologia:  

As bases da estruturação do estudo é a pesquisa-ação uma vez que os dados de formação do empreendimento 

relacionados às questões relativas à estrutura do capital, a adequação à legislação comercial e aos controles 

administrativos, financeiros e fiscais do comércio, estão baseados nos processos montados pela empresa. A 

descrição dos processos de produção e preparação para a distribuição física internacional, foram extraídos do 

projeto desenvolvido pelos sócios do empreendimento. Outras pesquisas relativas as aspectos operacionais 

internos e logísticos internacionais tem como fonte de pesquisa publicações em revistas especializadas e 

entidades que representam o setor produtivo da cachaça. 

Resultado:  

Um projeto de exportação é um estudo elaborado a partir de, pelo menos, três bases de informações, a saber: 

informações relativas aos potenciais de mercado para o produto no exterior, o potencial de produção identificado 

na região no segmento do produto e por fim, as condições legais existentes para comercialização do produto no 

exterior em face das legislações comerciais existentes. O planejamento foi a fase que exigiu maior esforço de 

pesquisa uma vez que trata-se de um empreendimento por oportunidade. A estrutura do capital necessário assim 

como a formação de um departamento de exportação com pessoal preparado para lidar com a preparação do 

produto e as conformidades internacionais, foram avaliados separadamente, com vista a entender se a legislação 

do comércio exterior brasileiro estava sendo respeitada. A operacionalidade da exportação representou uma 

terceira fase do projeto exportar uma vez que diz respeito aos procedimentos internos para desnacionalização do 

produto. 

Conclusão:  

Um projeto é um estudo que resulta em guia de negócios para quaisquer investidores. O projeto de exportação é 

tal instrumento que organizado em fases permite entender como se desenvolve negócios de forma sustentável. O 

planejamento estratégico do produto, das parcerias necessárias, tanto logísticas como financeiras e fiscais são 

primordiais para minimizar riscos e tonar o negócio viável. A empresa produtora de cachaça tem desenvolvido 

estrategicamente cada etapa do negócio, desde o por quê produzir a cachaça como produto para exportar, como o 

processo de produção customizado e as alianças necessárias para tornar exequível o negócio.  
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Introdução:  

O estudo dirigido abordará sobre uma novidade no mercado da construção civil que foi criada por Ronnie 

Zohar e idealizada pela companhia Kite Bricks, e então protegida pelo órgão de registro de patentes dos 

Estados Unidos. Os blocos são criados primeiramente em ambiente virtual, e em uma etapa posterior, na 

obra, são colocados em prática com o auxílio de uma robusta e precisa máquina de encaixe. Na área da 

construção civil, a busca por atualidades é inevitável, visando sempre à melhoria nos projetos. As principais 

adequações buscadas com a utilização dos tijolos inteligentes são: alto controle térmico, economia de 

energia, resistência e elasticidade, além de redução de custos nas obras. Assim sendo, viu-se que a 

substituição do tijolo comum pelo tijolo inteligente supriria esses objetivos. A partir de então, a técnica está 

sendo discutida e inserida aos poucos nas obras do mundo todo.  

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa descritiva, na qual o seu objetivo era retratar as 

características do tema estudado, descrevendo os efeitos resultantes da inserção dos tijolos inteligentes nas 

construções. A fonte de pesquisa foi primária e os resultados foram qualitativos, pois, neste caso é de maior 

importância a qualidade da nova técnica em comparação as técnicas anteriores, mostrando melhoria no 

serviço. O método e o material ainda não foram patenteados, mas o projeto encontra-se todo planeado.  

Resultado:  

Os tijolos inteligentes tem mostrado vantajosas aplicações na área da engenharia civil e ambiental, como 

reforços para materiais de alto custo de produção. A inserção dos tijolos inteligentes permite um maior 

suporte, isolamento térmico e resistência a construção, e a criação desse material para a formação de casas 

mais baratas e sustentáveis é uma das tendências no desenvolvimento de novos materiais.  

Conclusão:  

Segundo o estudo realizado neste trabalho, a utilização do tijolo inteligente é bastante satisfatória nos 

resultados, por ser mais barato e de maior eficiência quando comparado ao tijolo comum. Unir qualidade em 

construção e aspectos ambientais, se tornou realidade. Além disso, expectativas futuras são ótimas, pois a 

implantação deste projeto em lugares pouco desenvolvidos, torna possível a construção de casas isoladas 

termicamente, com os mesmos custos de uma casa de baixa infraestrutura. Entretanto, faltam incentivos para 

que se possa, de fato, começar a produção, defendendo a ideia de " Arquitetura para o povo e pelo povo". 
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Introdução:  

O aerogerador consiste em um instrumento que consegue captar a energia eólica através do eixo de um cata-

vento integrado a determinado gerador, e consequentemente transformá-la em energia elétrica. Um processo 

totalmente renovável e que pode surgir como opção ao motor a combustão. Dentro deste contexto, o objetivo 

deste trabalho é desenvolver um sistema de geração de energia elétrica a partir da transformação de energia 

mecânica gerada pela força do vento, afim de possibilitar o carregamento de aparelhos eletrônicos por meio 

de um motor dínamo. Também, qual será a capacidade de autonomia desse aerogerador voltada para 

projetos aeronáuticos, onde o motor ou algum equipamento incorporado a aeronave que requeiram de grande 

energia, serão supridos por essa fonte, assim aliviando o sistema ou componente em questão, deixando o 

consumo da bateria apenas para o motor propulsivo. 

Metodologia:  

O experimento foi desenvolvido utilizando o túnel de vento da Universidade de Taubaté, como direcionador 

de escoamento, utilizando sua saída de ar e dessa forma podendo simular o deslocamento de uma aeronave. 

Para o experimento foram utilizados: Motor dínamo 24V; Conjunto de hélices ligadas a um eixo (cata-

vento); Conector; Direcionador de fluxo; Multímetro; Anemômetro; Base fixa e Mancais. A fabricação dos 

componentes foi dividida em duas partes sendo elas: a fabricação terceirizada do protótipo, utilizando 

termoplástico ABS por meio de impressão 3D, e a fabricação do suporte, utilizando madeira. As Peças de 

difícil confecção como: cata-vento e conector, se optou por fazer em máquina de impressão 3D e as peças 

mais simples, base fixa, mancais, suporte do motor e direcionador de fluxo, foram feitas manualmente. Para 

a montagem do sistema foi analisado as dimensões da saída de ar do túnel de vento, em seguida foi montado 

a base fixa na frente da saída de ar, foi unido na base fixa o conjunto de mancais e eixo com hélices e por 

final conectado o eixo do motor dínamo de 24v no eixo com hélices através do conector.  

Resultado:  

Após testes e ajustes do sistema foi alcançado um funcionamento satisfatório de todo o conjunto de 

elementos, cumprindo com sua devida função de transformar energia mecânica em elétrica e gerar dados 

relevantes. Extraindo-se os dados do sistema, pode-se notar que o resultado mínimo esperado havia se 

concretizado, atingindo um valor de 5,12V a uma velocidade de 52,2 Km/h. Foi criado então um gráfico 

com os valores colhidos: Gráfico 1.  

Conclusão:  

Analisados os primeiros testes podemos concluir que a ideia inicial do projeto foi cumprida, pois obtivemos 

em pouco tempo o resultado mínimo que esperávamos, ou seja, a possibilidade de carregar a bateria de um 

celular utilizando o sistema, sabendo que para carregar tal bateria do mesmo celular é preciso 5 volts. Com 

os dados retirados do experimento e utilizando o gráfico podemos concluir também que para se alcançar a 

capacidade máxima do motor dínamo de 24 volts é preciso uma velocidade de aproximadamente 102,9 

km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

751 

 

Referências:  

• Rui M.G. Castro Maio de 2005 (edição 2.1) - http://esa.ipb.pt/~jpmc/ArquivoEA/Eolica_ed2p1.pdf • J. F. 

MANWELL, J. G. MCGOWAN, A. L. ROGERS, “wind energy explained: theory, dessign and application, 

second edition, WILEY, 2009. • https://evolucaoaalp.wordpress.com/2012/06/19/componentes-de-um-

sistema-eolico/ • (windpowerengineering.com, 2009) Paul Dvorak |7 de agosto de 2017 • 

https://www.britannica.com/technology/energy-conversion (RUSSELL; WOODRUFF; WAILES; LANDIS; 

SEALE, 2018) • https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-energia.htm>. Acesso em 21 de abril 

de 2018. • http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fontes-energia-1.htm • 

(apenergiasrenovaveis.wordpress.com,2018) • http://www.ieee.org.br/wp-content/uploads/2014/05/artigo-

do-espaco-do-IEEE-maio-2014.pdf • 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/2903/1/2011_MicaelSilva_AntenordeAlmeida.pdf • WENZEL, G. M.. 

Projeto Aerodinâmico de Pás de Turbinas Eólicas de Eixo Horizontal, PUCRS, Porto Alegre, 2007.  

  



 

752 

 

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DE ENFERMAGEM FRENTE A TÉCNICA DE ALEITAMENTO 

MATERNO.  

ENIC201824236 

 
JOICE FINI DO SANTOS MILENA DINIZ SILVA TAISSA DE REZENDE  

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA  

 

Introdução:  

O leite materno é fundamental e um completo alimento para o bebê, ele proporciona diversas vantagens 

imunológicas, auxilia no desenvolvimento e tem grande papel na diminuição da morbimortalidade infantil 

(OMS, 2018). Porém, para que a prática de amamentação seja ainda mais efetiva a mãe deve ter aprendizado 

adequado durante o período de internação pós-parto. O Enfermeiro é fundamental nessa fase, pois ele 

oferece informação demonstrando na prática como a técnica deve ser realizada e incentiva a puérpera a 

continuar amamentando adequadamente durante o período necessário para o bebê. Este profissional deve 

estar preparado para sua atuação e preparar sua equipe para executar esta técnica. Este trabalho tem como 

objetivo buscar artigos que comprovassem como é importante a capacitação de Enfermagem sobre a técnica 

de amamentação, para poder incentivar a mãe a manter o aleitamento materno a longo prazo. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva usando base de dados da Scielo, onde foram analisados 10 

artigos e encontrados 4 que condiziam com o tema proposto. Foi realizado busca no site da Scielo com 

método Google Acadêmico, usando palavras-chaves “Aleitamento Materno, Enfermagem, Capacitação” e 

selecionado o ano de 2017 a 2018. Foram encontrados 161 artigos, sendo que apenas 10 se relacionavam 

com o tema e 4 apresentavam que a capacitação do Enfermeiro sobre a técnica de amamentação é 

fundamental. 

Resultado:  

Todos os temas abordados tiveram como resultado, que a capacitação do Enfermeiro é importante para atuar 

na técnica de amamentação. E mencionado em um dos artigos, o enfermeiro e sua equipe com amplo 

conhecimento reconhecem individualmente as necessidades levantadas, oferecem informações sobre o 

manejo adequado, calma e empatia durante o cuidado, demonstram confiança, combatem os mitos, ensinam, 

cuidam e assistem a mãe que amamenta. Por outro lado, foi identificado que grande parte dos profissionais 

não tem total conhecimento sobre a técnica de amamentação, devido à falta de prática, falta de treinamento 

especializado e aprofundamento nesta técnica, o que dificulta ainda mais a equipe de enfermagem. Em um 

dos artigos foi mencionado a implantação da “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, que traz uma forma de 

mobilização dos profissionais de saúde em favor da amamentação, proporcionando melhorias neste 

atendimento. 

Conclusão:  

Diante destas análises, observou-se que o profissional enfermeiro e sua equipe tem grande papel durante a 

fase de pós-parto, em que a mãe ainda está internada, pois são esses profissionais que educam e esclarecem 

dúvidas relacionadas a técnica de amamentação, proporcionando prazer para a mãe em oferecer o leite para 

o bebê. E com isso é de grande importância que o profissional saiba corretamente como ensinar para que a 

amamentação se torne efetiva e prazerosa para mãe e filho. 
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Introdução:  

Taubaté é um município de São Paulo, localizado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte sendo o segundo mais populoso. Desempenhou papel importante por ter sido a primeira cidade a 

destacar-se como núcleo irradiador do bandeirismo, no ciclo do ouro, no ciclo cafeeiro e na industrialização 

da região. No Plano Diretor de 2017 (Lei complementar n°412, de 12 de julho de 2017) a malha urbana 

central de Taubaté é classificada como Território de Cultura e Memória definindo-se como Centro Histórico, 

neste trabalho foi proposto à expansão desta área que classificamos como Centro Expandido. O foco 

investigativo é o papel da transformação da paisagem urbana do Centro Histórico enquanto protagonista no 

desenvolvimento da cidade de Taubaté tendo como problemática a perda desse protagonismo e memória 

após o desenvolvimento não planejamento da cidade e sua expansão.  

Metodologia:  

Para o desenvolvimento desse trabalho a metodologia utilizada é o método histórico a partir de uma leitura 

histórica que constituiu na compreensão da realidade dos fragmentos a partir de seu passado a fim de 

entender como se deu o crescimento da malha central da cidade de Taubaté desde a origem ate a 

contemporaneidade. Foi realizada de início uma pesquisa bibliográfica para se informar sobre a cidade de 

Taubaté, pesquisas de campo onde foram identificados edifícios na historiografia da arquitetura e suas 

marcas existentes dos diversos períodos da cidade e também foram elaborados registros fotográficos e por 

ultimo foram mapeados os registros iconográficos existentes desta fase na história. A partir da organização 

dos dados obtidos está sendo proposto a expansão dos limites da área Central por conta da história da cidade 

e seu crescimento.  

Resultado:  

Os resultados obtidos na pesquisa, um mapa de uso e ocupação do solo do desenho urbano inicial, em forma 

de quadricula sendo fruto de um planejamento urbano que se mantém até hoje, porém nesse mesmo traçado 

se percebe a maior parte dos usos dos edifícios como sendo comércio que se estende por todo mapa, 

comprovando que o Centro Expandido é a denominação correta dos limites desta área, haja vista que a 

cidade de Taubaté teve sua origem a partir de uma praça (Praça Dom Epaminondas) e a origem do comércio. 

Quanto à análise dos edifícios mais significativos de todo esse processo histórico foram identificados 

cinquenta e dois edifícios, sendo que dentre eles apenas vinte cinco possuem seu uso original, porém todos 

os edifícios perderam sua identidade seja por uso indevido ou por alterações em suas fachadas conforme 

comprovado na pesquisa de campo. 

Conclusão:  

Conclui-se que a decadência de ocupação do Centro Histórico contribuiu para perda de bens e queda da 

qualidade de vida. É importante a revalorização o patrimônio cultural presente na área, ampliando o 

conhecimento da população a respeito do Centro Histórico e instrumentalizar uma ocupação noturna 

coerente que valorize o Patrimônio e melhore a qualidade de vida. 
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Introdução:  

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e 

comportamentais que influenciam nas condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos, impactando em 

seu processo de saúde. Nesse âmbito, o Ministério da Saúde (MS) se utiliza da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) para identificar esses DSS e promover ações para diminuir o impacto negativo por eles causado no 

processo saúde-doença da população, uma vez que sua atuação é centrada no território e nas necessidades de 

saúde das famílias e comunidades. A Visita Domiciliar (VD) é um importante meio utilizado pela ESF para 

reconhecimento de DSS relevantes, possibilitando intervenções específicas para minimizá-los, enfrentando, 

assim, questões conflituosas e iniquidades de saúde. Este estudo objetivou descrever a influência dos DSS 

no processo saúde-doença da população, baseando-se em experiência acadêmica durante uma VD.  

Metodologia:  

Relato de experiência. Foram utilizados artigos acadêmicos publicados em português na base de dados 

PubMed, entre os anos de 2007 e 2017, no idioma português, que estivessem gratuitamente disponíveis na 

íntegra. Foram aplicados os descritores: ”determinantes sociais da saúde” e “visita domiciliar”. No total 

foram encontrados 8 artigos. Após leitura e análise das publicações 5 se mostraram compatíveis com o 

objetivo do presente estudo. Excluíram-se os artigos que não estavam ligados diretamente à temática, apesar 

de tratarem de assuntos correlacionados a determinantes sociais de saúde, porém os associava 

especificamente a uma única consequência de saúde, por exemplo “cárie dentária” e “aleitamento materno”. 

Posteriormente, foi realizado um estudo descritivo a partir de uma VD vivenciada por acadêmicos do quinto 

ano de medicina da Universidade de Taubaté, no mês de janeiro de 2018, no município de 

Pindamonhangaba SP. A VD foi direcionada por meio de um roteiro semiestruturado, no qual os acadêmicos 

puderam identificar e analisar os pontos de vulnerabilidade do paciente em questão.  

Resultado:  

A VD foi realizada para troca de curativo de úlcera venosa do paciente XG, 75anos, negro, viúvo, 

aposentado. Quando comparado a visitas anteriores, observou-se melhora no aspecto da lesão, demonstrando 

sucesso do acompanhamento desse quadro. Apesar disso, foi possível notar diversas fragilidades no que diz 

respeito à higiene, alimentação, autocuidado, questões familiares e da comunidade que envolvem o paciente. 

Alguns fatos que merecem ser destacados são a dificuldade na administração dos medicamentos e o uso do 

recipiente de troca de curativos para o acondicionamento de alimentos, reforçando a dificuldade no âmbito 

do autocuidado.  

Conclusão:  

A evolução satisfatória da lesão foi possível graças à ação da equipe de saúde da família por meio de VDs, 

troca de curativo e manutenção do cuidado. Nesse caso não é possível falar em saúde em seu conceito mais 

amplo, uma vez que há influência negativa dos DSS em todos os âmbitos de sua vida. Além de diversas 

dificuldades de autocuidado, há questões conflituosas com parentes, que fragilizam sobremaneira a situação. 

Notou-se que há relação fortalecida entre o paciente e a Unidade de Saúde, bem como com a igreja que 

frequenta, ambos pontos em que o paciente se apoia. 
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Introdução:  

A geração de energia elétrica abrange meios distintos de criação, sendo todos com o mesmo princípio de 

funcionamento em converter alguma forma de energia (hidráulica, térmica, solar, etc.) em energia elétrica. 

Porém, para uma geração eficaz, necessita-se de um planejamento prévio bem elaborado, uma análise 

simultânea de uma grande quantidade de informações técnica e econômico-financeira, buscando uma 

relação custo benefício que alcance as necessidades. Este trabalho apresenta uma abordagem voltada para 

geração de energia elétrica utilizando o sistema fotovoltaico, apresentando suas particularidades em função 

das mais recentes legislações que incluíram as mini e micro gerações de energia elétrica, além de apresentar 

sua evolução na história, em função da crescente evolução tecnológica dos painéis fotovoltaicos e dos 

conversores eletrônicos, e as maneiras de instalação e composição do sistema, tanto nos aspectos elétricos 

como nas estruturas mecânicas de fixação dos painéis, as principais vantagens e desvantagens, entre outras.  

Metodologia:  

Serão analisados no desenvolvimento do trabalho, vários projetos de micro gerações fotovoltaicas, em busca 

de informações que possam padronizar a instalações de baixo custo, visando residências e pequenas 

empresas, de forma a permitir uma clara identificação do investimento inicial, os custos no decorrer do 

tempo e os retornos financeiros com a geração obtida.  

Resultado:  

Com base no estudo realizado pode-se notar que a energia fotovoltaica é uma energia renovável e 

sustentável que usa a radiação solar, um fenômeno natural não poluente ao meio ambiente que, nos últimos 

anos, devido à evolução tecnológica, tem encontrado espaço em instalações de baixa potência, aumentando 

o alcance, justificando até a instalação em determinadas residências. Além de não poluir, existe a 

possibilidade de obter lucro com este investimento, porém, para que isto aconteça, é necessário um estudo 

detalhado de cada instalação, em função do consumo médio, da tarifa energética e de previsões de médio e 

longo prazo, visando definir o verdadeiro retorno do investimento inicial, para inclusive se determinar o 

momento certo para se propor uma instalação, visto que, a cada dia que passa o crescimento desta geração 

de energia limpa vem se tornando mais acentuado, com custos dos equipamentos em constantes quedas.  

Conclusão:  

A proposta deste trabalho é trazer informações sobre o sistema de geração de energia através de painéis 

fotovoltaicos, onde notou-se que não só o sistema fotovoltaico como todas as fontes renováveis serão 

tendência para desafogar as usinas hidrelétricas no Brasil. Além de possuir várias características favoráveis, 

este trabalho permitiu facilitar mais uma atividade para o Engenheiro Eletricista, instaladores e comerciantes 

desse tipo de material, criando novas empresas nesse ramo, trazendo mais um ramo de atividades para a 

economia brasileira  
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Introdução:  

A concorrência entre as empresas é cada vez maior. É preciso oferecer o melhor produto com qualidade e 

custo baixo. Principalmente no ambiente fabril, em uma busca por melhorias com eficiência e segurança, se 

torna cada vez mais notável a importância de um bom gerenciamento dos índices de produção para 

acompanhar o desempenho da manufatura dentro das estratégias de competição. Com isso surgiu o Sistema 

de Execução de Manufatura (MES - Manufacturing Execution System), que possibilita visualizar e 

monitorar processos em tempo real e armazenar os dados dos indicadores do chão de fábrica, para efetuar a 

gestão da produção com eficiência e eliminar desperdícios (KLETTI, 2007). Este trabalho visa contribuir no 

entendimento e desenvolvimento de um sistema MES, abordando o seu conjunto de ferramentas (software e 

hardware), demonstrando tanto os resultados que visam ajudar nas tomadas de decisões, como projetos de 

melhorias e prevenções concretizadas a partir dos dados adquiridos.  

Metodologia:  

A norma ISA-95 concebe as orientações para implementação de modo consistente do sistema MES, levando 

como premissa a integração entre os sistemas corporativos e os de manufatura, servindo de modelo às 

empresas como padrão de referência para a organização das atividades de manufatura e automação, 

incluindo aspectos de integração, terminologias e modelos de processos. A tecnologia MES permite 

visualizar ocorrências em tempo real e evitar que se prolonguem essas paradas e suas consequentes perdas 

desnecessárias na produção, principalmente porque esse sistema possui uma intercomunicação com as 

máquinas através de rede Ethernet. Mesmo que sejam usados outros tipos de redes pode-se usar na máquina 

conversores de rede para estabelecer comunicação com este sistema. Através de Controladores Lógicos 

Programáveis (CLP) programados em linguagem de programação Ladder os dados são enviados de acordo 

com os sinais já existentes utilizados no processo. Esses dados consistem em: disponibilidade de máquinas, 

tempos de ciclos, índices de manutenção, tempos de setup, contagem de peças produzidas, índices de refugo, 

falhas, mensagens, entre outros. Os dados recolhidos são armazenados em um banco de dados e seu acesso é 

disponível em um site exclusivo na intranet da empresa (WEBB e REIS, 2002). 

Resultado:  

Na ausência de um gerenciamento de processo toda coleta de dados era realizada manualmente. Esses dados 

estavam sujeitos a erros devido às distrações e falta de conhecimento, afetando todo o processo, 

influenciando negativamente em tomadas de decisões. Com o MES, a coleta dos dados é automática, sem 

intervenção humana, e a tomada de decisão é baseada em informações verídicas. Além disso, os dados 

obtidos são disponíveis em uma página web em qualquer parte da fábrica. Todos os empregados dispõem 

das mesmas informações, aumentando a interação entre todas as áreas e criando uma cultura de 

comprometimento dos operários da produção. A figura 1 apresenta um exemplo de dados coletados em uma 

linha de usinagem, sendo em vermelho o tempo de parada (downtime), em azul o tempo médio para reparo 

(Mean Time to Repair - MTTR) e em amarelo o tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failures - 

MTBF).  

Conclusão:  

Os principais resultados apontam facilidade nas tomadas de decisões, a intervenção na solução de causas 

raízes dos problemas, a alta veracidade dos dados gerados, a confiabilidade na medição do desempenho da 

produção, a capacidade de análise da situação do processo, além de reavaliar e melhorar metas e 

planejamentos, permitindo a tomada de ações rápidas e conscientes nas mais diversas situações e, 

consequentemente, diminuindo a manutenção corretiva, aumentando a produção, a qualidade e a 

estabilidade da linha, confirmando o que apresentou Meyer (2009), os sistemas MES se tornaram a 

ferramenta estratégica central para implementar os requisitos da fábrica do futuro. 
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Introdução:  

O presente trabalho visa realizar o estudo de implantação de sistemas ecoeficientes para aproveitamento 

cinético do fluxo de águas de abastecimento, de distribuição e pluviais em instalações prediais residenciais e 

de empreendimentos.  

Metodologia:  

Foi realizado estudos a respeito da locação de microturbinas instaladas em tubulações condutoras de água 

em pontos estratégicos, proveniente da rede pública de distribuição e águas pluviais, para o aproveitamento 

da energia cinética do fluxo de água. Para auxiliar no estudo foi desenvolvido um experimento amostral que 

miniaturizava os sistemas hidráulicos prediais onde foi possível coletar dados mais precisos do 

funcionamento e eficiência das microturbinas. 

Resultado:  

Os testes iniciais permitiram observar que uma quantidade considerável de energia elétrica pode ser 

diariamente obtida a partir do fluxo de água que abastece a caixa de água, distribui água para usos diversos e 

no sistema coletor de águas pluviais. 

Conclusão:  

Pode-se concluir que a energia produzida e devidamente armazenada pode ser utilizada como energia de 

emergência durante períodos de falta de energia da rede e/ou iluminação noturna por LEDs. 
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Introdução:  

A escravidão no Brasil durou três séculos e meio, e somente a partir da segunda metade do século XIX as 

ideias abolicionistas começaram a ganhar força com os intelectuais da época. Eles lutavam pelo fim da 

escravidão, tirando os negros de suas condições desumanas, porém, com o real objetivo de crescimento 

econômico e integração do país ao mercado internacional. Considerando que muitos literatos, associados a 

esse movimento, utilizavam do espaço na imprensa para difundir o debate sobre o fim da escravidão, é 

importante traçar uma análise das ideias expostas no romance “Vitimas- Algozes” (1991), de Joaquim 

Manuel de Macedo, que mostram uma “desvitimização” do negro. A presente pesquisa tem como objetivo 

analisar trechos da obra, que evidenciem a representação negativa do negro, a partir da perspectiva do 

narrador.  

Metodologia:  

Nesse trabalho foi realizada uma análise, com base na perspectiva do narrador, referente à construção dos 

personagens negros no romance “Vítimas-Algozes” (1991), de Joaquim Manuel de Macedo. Dessa forma, a 

pesquisa tem caráter qualitativo. Recorreu como fonte de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, no 

romance e nas opções teóricas que se baseia este trabalho. Para compreender o contexto histórico da obra, 

utilizou-se o livro de Boris Fausto (2011), que traça de forma concisa a história do Brasil. Para entender os 

princípios abolicionistas baseou-se no texto de Joaquim Nabuco (2000), intelectual que apoiou essas ideias. 

Para a análise feita nessa pesquisa foi escolhido como auxílio teórico o artigo de Sharyse Amaral (2007), 

que aborda as representações do escravo na obra de Macedo.  

Resultado:  

Analisando trechos da obra, com a contribuição dos textos teóricos, é possível identificar uma visão 

determinista que contribui para a construção negativa do negro. O narrador constrói o enredo do ponto de 

vista dos senhores de escravos, e mostra como o negro, vítima direta da escravidão, pode-se tornar cruel pela 

sua condição de escravo, até mesmo o mais estimado. Em algumas passagens no livro, encontram-se 

algumas afirmações que comprovam esse ponto de vista do narrador, como em: “[...] sua perversidade não 

se explicam pela natureza de raça [...] explicam-se pela condição de escravo, que corrompe e perverte o 

homem.” (MACEDO, 1991, p. 6). O narrador se mostra apoiar a abolição não por pensar na condição em 

que os escravos vivem, mas porque a perversidade dos escravos irá se voltar contra seus senhores.  

Conclusão:  

Pode-se concluir que o objetivo do narrador, utilizando ideias deterministas, é criar nos leitores o medo de 

forma a conseguir apoio para o movimento abolicionista. A forma como os negros são construídos na 

narrativa, mostra que o narrador defende que os verdadeiros prejudicados pela escravidão são aqueles que 

escravizam e não os escravizados.  
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Introdução:  

O termo compliance vem do verbo em inglês to comply, que significa ‘agir em sintonia com as regras’ ou quer 

dizer que a empresa precisa agir de acordo com os atos normativos dos órgãos reguladores das atividades que 

desenvolve, além de cumprir seus regulamentos e normativas internas. A empresa está em compliance quando 

desempenha suas atividades em conformidade com as imposições dos órgãos de regulamentação, às leis 

trabalhistas, fiscais, contábeis, financeira, ambiental, previdenciária, entre tantas outras regras impostas às 

empresas e sociedades. São inúmeras as imposições regulatórias com as quais o empreendedor precisa se 

preocupar. A política de compliance configura, portanto, um conjunto de ações e estratégias que uma empresa 

adota para garantir que todos os seus colaboradores ajam de acordo com as regras. A pesquisa teve por objetivo 

demonstrar a importância da função de compliance, como um dos pilares de governança dentro das instituições 

financeiras. 

Metodologia:  

O método de pesquisa utilizada neste artigo é a bibliográfica sobre a atividade de compliance que teve seu 

surgimento proveniente das instituições financeiras. Com o tempo, percebeu-se que era impossível implementar 

procedimentos de conformidade sem conhecimento pleno dos processos internos, metodologias de trabalho 

utilizadas, políticas de estoques, estratégias de gestão de pessoas, comerciais, de marketing, de licitações, 

passando-se a adotar um setor específico para compliance nas organizações. Com a pesquisa exploratória 

estudou-se sobre a função do compliance que busca prevenir atos de corrupção e fraudes em processos e/ou 

quaisquer contratos, pois não basta a simples existência de normas internas e códigos de conduta, é necessário 

também que cada pessoa dentro da organização empresarial tome decisões comerciais éticas e garanta que suas 

ações sejam de acordo com a lei e políticas desenvolvidas para evitar a incidência da Lei Anticorrupção. 

Resultado:  

O compliance é apontado como uma importante medida de proteção, trata de questões como prevenção de danos 

à imagem e à reputação da empresa, redução do número de ações judiciais e processos administrativos, 

minimização de riscos e perdas financeiras, além de agregação de valor por meio de implementação da ética nos 

negócios. Portanto, a importância do compliance está na avaliação dos riscos do negócio, criação do código de 

ética, políticas e procedimentos da corporação, criação de canal de denúncias para melhorar a comunicação na 

empresa, monitoramento dos riscos advindos de fornecedores e parceiros, além de promover treinamentos e 

monitoramento contínuo da aplicação das normas criadas, buscando o comprometimento não só dos 

funcionários, mas principalmente da alta administração. O resultado do compliance para as instituições 

financeiras e a garantia que ela atuará em conformidade interna com os regulamentos, promovendo a melhoria no 

retorno de investimentos e nos níveis de governança corporativa. 

Conclusão:  

Conclui-se que uma boa prática de compliance aliada a uma política de conformidade, códigos de ética, sistemas 

de controle e monitoramento, auditorias internas e externas especializadas e com maior assiduidade são 

imprescindíveis e poderá ajudar as instituições financeiras a cumprir com as exigências externas junto aos órgãos 

reguladores e autorreguladores. Essas instituições, por estarem exportas aos mais variados riscos devido ao grau 

de complexidade de suas operações ao adotar o compliance e assim, fortalecer seu sistema de controle e garantir 

sua aderência a um acompanhamento sistemático de normas e legislações aplicáveis ao segmento de negócio 

como um todo. 
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Introdução:  

A Paralisia Facial Periférica é o acometimento do sétimo par de nervo craniano que leva a disfunções nos 

músculos da face alterando a mímica facial, levando a assimetria, devido a diminuição da força muscular 

unilateral. Clinicamente, uma das formas de avaliação mais aceitas é o sistema de House-Brackmann. 

Embora bastante utilizada, não quantifica individualmente as disfunções dos movimentos da face. Por isso 

outros métodos de avaliação devem ser associados a esse como a fotogrametria. A fotogrametria é um 

método de avaliação que possibilita a mensuração de ângulos, distâncias horizontais e verticais utilizando a 

fotografia. Moura (2016) descreveu um protocolo de avaliação dos ângulos da face utilizando a 

fotogrametria com boa confiabilidade, porém utilizou uma câmera fotográfica e marcações feitas no próprio 

sujeito. Como hoje em dia são utilizadas câmeras de celulares para tirar fotos mais comumente do que 

câmeras fotográficas esse trabalho se propõe a avaliar a confiabilidade desse método.  

Metodologia:  

O objetivo do trabalho é avaliar a confiabilidade e concordância da avaliação de ângulos da face utilizando a 

fotogrametria em diferentes técnicas de obtenção da imagem. Trata-se de um estudo transversal e 

quantitativo. Até o momento foram avaliados dez indivíduos de ambos os sexos, acima de 18 anos, sem 

diagnóstico de paralisia facial periférica. São utilizados dois celulares (um com sistema operacional 

Android, e o outro iOS 11.2.5), um tripé, um nível, uma caneta PILOT Color 850Jr, um software para 

avaliação postural (SAPO) e um computador com o sistema operacional Windows®. As fotos são tiradas 

numa vista anterior com o uso dos telefones celulares apoiados em um tripé, alinhados tanto ao plano 

vertical quanto ao plano horizontal. Todas as fotos são tiradas com a mesma resolução (3264 x 2448 pixels). 

O indivíduo está sentado em uma cadeira encostada na parede com um fundo branco e uma boa iluminação. 

Os celulares e o tripé serão posicionados a 70 cm de distância da parede e a um metro do solo. Em seguida 

são feitas as fotos com indivíduos sorrindo com cada celular, totalizando 10 fotos sem marcações na face. 

Posteriormente são feitas marcações na face, tais como uma marcação na crista do lábio superior e do 

cheilion bilateralmente. Posteriormente as fotos são descarregadas em um computador, que utilize o sistema 

operacional Windows® e serão abertas utilizando o software de avaliação postural (SAPO). As fotos da face 

sem marcação são marcadas nos mesmos lugares no próprio SAPO. Em seguida, em todas as fotos (nas 

marcadas no sujeito e no programa), são feitas as análises do ângulo: Cheilion a Crista do Lábio Superior 

bilateralmente durante o sorriso. Dois avaliadores igualmente treinados avaliaram cada uma das fotos em 

dois momentos diferentes. São apresentadas os resultados descritivos da amostra coletada até o momento.  

Resultado:  

A média do ângulo marcado no SAPO para o avaliador I usando o IOS foi de 323,3° (± 14,27) e para o 

avaliador II 322,82° (± 14,40). Com as marcações feitas no sujeito as médias foram 322,45° (± 13,53) e 

320,57° (± 13,16) respectivamente. Utilizando o celular com sistema Android as médias foram de 319,82° 

(± 14,06) para o avaliador I e para o avaliador II 322,26° (± 16,38). Com as marcações feitas no sujeito as 

médias foram 320,95° (± 13,85) e 319,71° (± 14,54) respectivamente.  

Conclusão:  

Os dois métodos de avaliação assim como os dois celulares, com sistemas operacionais diferentes (IOS e 

android), mostram médias muito próximas nas análises da imagem. 
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Introdução:  

Os estoques nas empresas exercem uma função estratégica desempenhando papéis diferentes em relação aos 

objetivos a serem alcançados. Sem apresentar retorno financeiro imediato, mas apresentando ganhos indiretos à 

empresa, os estoques podem atuar na regularização do abastecimento de produtos, proteção de compras e como 

investimentos financeiros, sendo muito importantes para as empresas que desenvolvem estratégias gerenciais 

eficazes para alcançarem o sucesso dos objetivos empresariais. Visando um maior controle de estoque para 

grandes empresas neste trabalho foi desenvolvido um sistema de gerenciamento e organização de estoque a partir 

de um programa desenvolvido em um controlador lógico programável (CLP), diminuindo o erro humano nos 

processos de abastecimento, entrada e saída de produto, e o processo desenvolvido é baseado em indicações 

luminosas para direcionamento e armazenamento. 

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido a partir de um sistema controlado por um CLP e utilizando os processos de put to 

light e pick to light visando maior automação no gerenciamento de estoques. Pretende-se controlar corretamente 

a entrada, armazenamento e saída de materiais através de um leitor de código de barras que verifica o modelo e, 

consecutivamente, o sistema irá guiar o operador através de uma indicação luminosa ao local correto de 

armazenamento. Os locais de entrada e saída dos materiais são distintos e serão munidos de barreira de luz. Desta 

forma o sistema monitora e controla a quantidade de materiais no estoque, e indica a contagem através de uma 

interface homem máquina.  

Resultado:  

Com as modificações necessárias indicadas neste projeto para o gerenciamento de estoque, foram obtidas 

melhorias relevantes nos processos de entrada, armazenamento e saída de estoque, diminuindo 

consideravelmente o erro humano e gerando maior autonomia nos processos. Estão sendo elaborados um cenário 

virtual e uma interface dinâmica a partir do CLP, que contribuirão para um bom desempenho e otimização do 

trabalho, atingindo a maior segurança da empresa em relação aos processos de estoque. 

Conclusão:  

A proposta deste trabalho veio ao encontro da necessidade de maior controle de uma das partes mais importantes 

das empresas, o estoque. Assim, deve-se considerar a frequente busca pela otimização das perdas de capital em 

relação ao mau gerenciamento dos estoques. Destaca-se que o trabalho possui grande potencial no meio 

empresarial principalmente por se tratar de um projeto com aplicação voltada a economia nos processos e 

redução de erros humanos. O projeto apresentado neste trabalho equaciona e soluciona problemas de 

gerenciamento de estoque, e serve de modelo para outros projetos. 
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Introdução:  

Dentre as inovações tecnológicas e automatizações de sistemas, o processo de aplicação automática de 

selantes para vedações tem crescido bastante nas indústrias, e além das vantagens já citadas proporcionam 

estabilidade do processo, menor retrabalho e baixo índice de vazamento. Mesmo assim, o processo 

automático de aplicação é alvo de problemas que devem sempre estar em melhoria contínua. O principal 

problema é a variação na quantidade de produto aplicado quando o processo está desajustado, com 

parâmetros, conceitos e tempos equivocados. Além disso a automatização da aplicação de selantes tem 

enfrentado dificuldades na indústria automotiva e causado problemas, como variação do fluxo de aplicação, 

acúmulo de sujeira no equipamento, entrada de ar no sistema, alto tempo de inatividade nas máquinas, 

dificuldade em adequar o processo à variação da viscosidade do selante, entre outros, gerando um alto custo 

de manutenção corretiva e emergenciais, principalmente em bombas, motores e válvulas.  

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido a partir de estudos sobre o funcionamento do processo e as possíveis variáveis 

que influenciam o controle da aplicação de selante anaeróbico e consequentemente a variação no seu fluxo, 

a fim de demonstrar que todos os parâmetros considerados são fundamentais para uma vedação de 

qualidade. Além disso, atuou-se nas causas raízes do problema com objetivo de elaborar melhorias no 

processo com soluções funcionais, simples e definitivas. Na automação foram feitas modificações físicas 

como troca de motor e implementação de módulo de partida, controlador de temperatura para fiscalizar a 

densidade da cola e, também, foram feitas modificações no programa de um robô para que as respectivas 

movimentação, velocidade e trajetória concordassem com o fluxo controlado de selante a ser aplicado.  

Resultado:  

Com a realização do estudo das variáveis e das causas raízes do problema de aplicação de vedante 

anaeróbico, foi possível atuar diretamente nos potenciais de falha e estabelecer controle neste tipo de 

processo automático além de aperfeiçoar o processo, reduzir desperdícios de produto, de custo, de tempo de 

ciclo da máquina e de impactos ambientais.  

Conclusão:  

A proposta deste trabalho veio ao encontro da necessidade de melhorias no processo de aplicação 

automática de vedantes, tendo como justificativa o alto tempo de inatividade das máquinas por necessidade 

de manutenção, limpeza e alto índice de retrabalho. O projeto apresentado neste trabalho equacionou e 

solucionou os problemas destacados na estação analisada, sendo que os indicadores analisados antes e após a 

implementação das melhorias comprovam que os objetivos propostos foram atingidos, validando assim este 

projeto.  
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Introdução:  

Com toda a dinâmica do novo cotidiano da sociedade, é crucial a administração e otimização do uso do 

tempo. O Espelho Inteligente é um protótipo de um gadget para projeção de imagens em um espelho. 

Utilizando um monitor, um espelho e um Raspberry Pi 3, além de ser um espelho comum, ele exibirá 

diversas informações como: horário, temperatura, últimas notícias, e trânsito. Isto faz com que o usuário 

tenha um espelho para sua higiene pessoal e também fique conectado à internet recebendo as principais 

informações para a otimização do tempo no seu cotidiano.  

Metodologia:  

O estudo foi dividido em três partes principais: Personalização da API e instalação das bibliotecas no 

Raspberry Pi 3, servindo como fonte de informações para o espelho inteligente; Desmontagem de um 

monitor flat comum, deixando apenas a parte do display para que seja montado no invólucro que será feito 

de madeira e uma placa de acrílico com uma película espelhada; Montagem final para a junção do 

Raspeberry Pi 3, já com toda programação implementada, com a parte física do espelho, certificando que o 

espelho apresente as informações implementadas e em tempo real mas também assegurando que haja reflexo 

suficiente no espelho.  

Resultado:  

Após toda a personalização da parte da programação, da montagem do invólucro e de ser assegurado a 

conexão entre o Raspberry Pi 3 e o display, o usuário do gadget poderá verificar diversos parâmetros como: 

Localização, Data, Temperatura, Trânsito, Últimas notícias, etc.  

Conclusão:  

A elaboração deste protótipo, utilizando o conceito de Internet das Coisas (IoT), permitiu a criação de um 

gadget útil para o cotidiano das pessoas. A integração com o Raspberry Pi, permitiu “conectar um espelho à 

Internet” para informar ao usuário fatos relevantes enquanto economiza-se tempo. Como sugestões futuras, 

apresenta-se a possibilidade de implementação de comando de voz e interface “touch screen” para aumentar 

a acessibilidade do protótipo.  

Referências:  
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Introdução:  

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo destacar a eficiência global de um britador de 

mandíbulas 100x60, cujo seu fabricante é a TELL SMITH. Este equipamento é utilizado na cominuição de 

rochas na britagem primária na produção de agregados para construção civil. É extremamente importante 

medir a eficiência global deste equipamento, para que se possa produzir com qualidade, atender as 

expectativas do cliente, gerar planos de ação para aumento de produtividade e agregação de valor no produto 

obtido, além de auxiliar a gestão a eliminar perdas de equipamentos e desperdícios.  

Metodologia:  

Este trabalho baseia-se em artigos científicos relacionados a área de mineração, equipamentos de britagem e 

obtenção do indicados OEE. A partir dos resultados obtidos de OEE, é possível avaliar, melhorar e criar 

planos de ação para minimizar impactos causados por um dos indicadores estudados no calculo de eficiência 

global, sendo ele o fator de disponibilidade mecânica. 

Resultado:  

Quando se trata de exploração de minérios, é preciso ter um planejamento de lavra e produção bem 

assertivo, controlando perdas e melhorando a eficiência da planta de britagem, assim é possível extrair de 

forma consciente os recursos naturais. Em uma produção de agregados ara construção civil, a planta de 

britagem é composta de vários equipamentos, porem o de maior importância e o que se utiliza para mediar a 

produção é o britador de mandíbulas. A utilização do calculo do OEE é grande importância para que todo o 

ciclo de extração do mineral seja, coerente, assertivo no planejamento de lavra e produção. 

Conclusão:  

A análise deste indicador apresenta uma idéia de capacidade da linha como um todo, desde que a sua 

capacidade bruta seja conhecida. O indicador OEE é extremamente útil para identificação de equipamentos 

gargalos e geração de plano de ação para sua tratativa.  

Referências:  
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de Operações: A Engenharia de Produção a Serviço da Modernização da Empresa. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1997.  
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Introdução:  

O estudo foi realizado em uma instituição particular, voltada para o ensino em artes, mais especificamente 

musicalização em instrumentos e canto. O objetivo foi avaliar o perfil psicológico dos funcionários, 

identificando possíveis necessidades de treinamento ou desenvolvimento. Por contar com constante contato 

intrapessoal o desenvolvimento de habilidades sócias é algo que deve ser levado em consideração pela 

administração desta instituição. Os instrumentos possibilitaram ao corpo docente o contato com aspectos de 

personalidade que os mesmos não conheciam, e também apontou pontos importantes a serem considerados 

para desenvolvimento pessoal e profissional. 

Metodologia:  

Realizou-se a aplicação do Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette), um instrumento de auto 

relato para aferir o repertório de habilidades sociais usualmente requerido em uma amostra de situações 

interpessoais cotidianas, que permite identificar déficits e recursos em habilidades sociais. Habilidades 

sociais são conjuntos de comportamentos que formam um desempenho socialmente competente. E aplicou-

se o teste Palográfico, que pode ser considerado um teste de expressão de personalidade, pois ao desenhar 

encontra-se a adaptação, a expressão e a projeção (VAN KOLCK, 1974). O Palográfico é um teste, cuja 

fundamentação teorica foi baseada nas questões relativas ao comportamento expressivo e técnicas gráficas 

para a avaliação da personalidade. (ALVES & ESTEVES, 2004). Foi feita analise dos resultados dos testes, 

e realizado o Levantamento das necessidades de treinamento (LNT). 

Resultado:  

Percebe-se que a equipe de profissionais apresentou resultados variados, quanto a habilidades sociais. Um 

dos professores com resultados abaixo da média (N. L.), outro com resultados médios, porém considerados 

inferiores (A. M. C. S.), obteve-se um resultado considerado bom (A. C. C.), e o ultimo apresentou 

repertório bastante elaborado (A. C. C. S.). Os instrumentos possibilitaram conhecer alguns aspectos da 

personalidades e habilidades de cada um dos avaliados, embora tenham sido encontrados alguns itens que 

necessitam de treinamento, todos demonstraram adaptação ao meio, que no contexto da instituição é algo 

relevante pois o contato com terceiros está constantemente presente, entende-se que por ser uma escola é um 

espaço privilegiado para um conjunto de interações sociais e educativas e, dessa forma, a qualidade dessas 

interações constituem-se importantes (LESSA, FELICIO, ALMEIDA, 2017 apud DEL PRETTE, 2013).  

Conclusão:  

Os objetivos do estudo realizado na instituição foram atendidos, sendo proposto desde o início a avaliação 

das Habilidades Sociais e características de personalidade dos professores que participam do quadro docente 

da escola. Embora todos tenham demonstrado que estão adaptados ao meio, ou seja ao contexto de trabalho, 

foi possível perceber que o aprimoramento e treinamento das habilidades sociais representam possibilidade 

de um melhor desenvolvimento pessoal e profissional. Foi sugerido a continuação do trabalho realizado 

buscando agora justamente o treino das habilidades que cada um apresentou necessidade de treinamento, 

assim como o encaminhamento ao processo psicoterapêutico. 
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Introdução:  

A obesidade é uma doença crônica definida como o acúmulo anormal de gordura que apresenta risco à saúde 

e que vem crescendo de maneira acelerada, sendo um dos maiores problemas de saúde em todo mundo, 

inclusive no Brasil. Existem doenças que podem ser desencadeadas ou agravadas pela obesidade, como as 

doenças respiratórias. Além disso, a obesidade pode trazer alterações no sistema musculoesquelético do 

corpo humano, contribuindo para perda de massa muscular e capacidade funcional, o que gera redução da 

força e resistência muscular. Em vista disso, originaram-se estudos com intuito de investigar o desempenho 

da força muscular respiratória nessa determinada população, pois os músculos que compõem esse sistema 

são os principais responsáveis pelo bom desempenho do trabalho respiratório. Sendo assim, este estudo teve 

por objetivo avaliar e comparar a força muscular respiratória de indivíduos obesos grau II por meio de duas 

equações de pressões inspiratórias (PImax) e expiratórias (PEmax) máximas. 

Metodologia:  

Foram avaliados obesos, de ambos os gêneros e com idade entre 18 a 50 anos; selecionados em uma clínica 

de fisioterapia de Taubaté.O processo de avaliação constituiu de anamneses, coleta dos sinais vitais e 

avaliação física. Progressivamente, quantificou-se as pressões inspiratórias e expiratórias máximas por meio 

de um manovacuômetro analógico com bocal circular (descartável) e uso de clipe nasal. Para análise dos 

dados foi utilizado o teste Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados e homogeneidade da 

variância. Para a comparação entre as mensurações obtidas de PImáx e PEmáx com as preditas pelas duas 

equações (Costa e Neder) foi utilizado o teste t-pareado, adotando o nível de significância de 5% no 

programa Stata 11.0. 

Resultado:  

Foram avaliados 43 obesos, com média no índice de massa corporal de 38,1 kg/m2 (DP=1,3), com média de 

idade de 32 anos (DP=5,4). A média da PImáx mensurada foi de 84,0 cm H2o (DP=27,7), já as médias 

preditas pelas equações de Costa e Neder foram de 59,9 cm H2o (DP=34,4) e 95,2, cm H2o (DP=9,6), 

respectivamente; sendo que, 69,4% dos participantes superaram os valores preditos da PImáx pela equação 

de Costa e 13,9% de Neder, houve diferença estatística entre as equações (p=0,000). Sobre a PEmáx 

somente 4,6% dos participantes superaram o valor predito pelas equações. 

Conclusão:  

Conclui-se que entre os obesos de grau II, o valor mensurado de PEmáx foi inferior na maioria dos 

participantes para ambas as equações, evidenciando que a obesidade traz alterações na função da 

musculatura expiratória independente da equação utilizada para essa análise. Porém, não houve a mesma 

concordância estatística entre os valores de PImáx, sendo que, em comparação com os valores preditos pela 

equação de Costa, não obteve-se alterações significativas da força muscular inspiratória, tendo em vista que 

mais da metade superaram o predito, entretanto, com referência a equação de Neder, os dados mostraram 

redução da força na maioria dos integrantes. 

Referências:  

COSTA, T. R. et al. Correlation of respiratory muscle strength with anthropometric variables of eutrophic 
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Introdução:  

A fome é uma forte expressão da questão social na sociedade contemporânea por conta da desigualdade 

entre as classes sociais, originada pela sociedade capitalista, já que, neste tipo de sistema existe uma intensa 

presença do desemprego, da baixa remuneração, da exploração do trabalhador e as riquezas geradas estão 

nas mãos de poucos e afeta milhões de indivíduos no Brasil. A preocupação com a fome, traduzida 

nutricionalmente como insegurança alimentar de crianças e adolescentes participantes de um projeto social, 

levou-nos à realização da pesquisa. Nessa direção, objetiva-se compreender os impactos da fome no 

desenvolvimento social de crianças e adolescentes, na percepção de pais de uma instituição de Assistência 

Social. Para fins desse trabalho, apresenta-se um estudo de natureza bibliográfica acerca da segurança 

/insegurança alimentar. 

Metodologia:  

Trata-se de estudo bibliográfico realizado para subsidiar a análise de dados da pesquisa em andamento 

acerca do impacto da insegurança alimentar no desenvolvimento social na perspectiva de pais de crianças e 

adolescentes de uma instituição de Assistência Social. Para tanto as categorias segurança e insegurança 

alimentar foram objetos desse estudo.  

Resultado:  

A segurança alimentar é o termo utilizado para traduzir o nível de acesso aos alimentos de cada indivíduo, 

sendo este, um direito de todos os cidadãos em ter ao seu alcance alimentos de qualidade e em quantidade 

que seja capaz de suprir suas necessidades nutricionais diárias. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) apurou que em 2013, cerca de 52,05 milhões de pessoas passavam por 

algum tipo de insegurança alimentar, sendo que 7,2 milhões eram do tipo mais grave. Na perspectiva da 

garantia do direito à saúde e, portanto, à alimentação, entende-se que embora existam alimentos em 

quantidade suficiente para toda a população, o acesso a eles é impedido em razão da desigualdade social. A 

pobreza, nesse sentido, se constitui em elemento determinante para a insegurança alimentar grave. 

Conclusão:  

A pobreza faz parte da vida de grande parte dos brasileiros, e é uma das mais evidentes expressões da 

questão social e impacta a vida milhões de brasileiros que experienciam em seu cotidiano a insegurança 

alimentar. No que se refere às crianças e adolescentes essa condição muitas vezes impede o pleno 

desenvolvimento destes. Assim, importa conhecer as políticas públicas voltadas à superação da pobreza e da 

insegurança alimentar de forma a garantir a saúde e o futuro das novas gerações. 

Referências:  
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Estatistica. Pesquisa Suplementar de Segurança Alimentar PNAD 2013: A percepção das famílias em 
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95.pdf >. Acesso em: 22 Ago 2017. SARAIVA, Alessandra. 72 milhões de pessoas passam fome no Brasil, 
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Introdução:  

Os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Taubaté (UNITAU) criaram a Atrium - 

Empresa Júnior de Arquitetura e Urbanismo em 2017, uma associação civil sem fins econômicos, com fins 

educativos, e, que tem como objetivos, a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e 

incentivar a capacidade empreendedora dos alunos para aproximá-los do mercado de trabalho ainda no âmbito 

acadêmico. A Atrium conta com o suporte de um Conselho Consultivo, formado por professores, ex-alunos e 

profissionais da área e pretende desenvolver trabalhos ligados às várias atividades relacionadas às atribuições dos 

profissionais de Arquitetura e Urbanismo, como Restauração e estudos do Patrimônio Cultural, Arquitetura de 

Interiores, Urbanismo, Paisagismo e projeto de Edificações.  

Metodologia:  

O processo que envolveu a criação a fundação da Atrium ocorreu durante a Semana da Arquitetura e Urbanismo 

de 2017, evento promovido pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UNITAU. Os trabalhos 

começaram no início do ano com a criação de uma comissão de estudantes e professores para redigir a primeira 

versão do Estatuto da empresa. Em maio do presente ano, foi aprovado o Estatuto e eleita a primeira diretoria 

pela assembleia geral ordinária. O estatuto foi elaborado a partir de documentos de outras entidades similares e 

com suporte da universidade. A redação final do Estatuto da Atrium contou com o auxílio de consultores, 

advogados e professores, e consiste no documento que estabelece os princípios e bases de funcionamento da 

Empresa, além de estabelecer as funções de cada cargo da diretoria: Presidente, Vice-Presidente, Diretora de 

Projeto, Diretora Financeira administrativa, Diretora de Gestão de Pessoas, Diretora de Qualidade e Diretor de 

Marketing. Em seguida foi aberto o processo seletivo para a admissão de novos membros da empresa 

viabilizando a ampliação de seu quadro técnico. Para o aperfeiçoamento das habilidades e competências previstas 

no currículo do curso, foi desenvolvida uma série de cursos e workshops para capacitar os membros da Atirum. 

Além disso, há a constante preocupação com a implementação de novos métodos de abordagem interativa e 

incremental para se atingir o aperfeiçoamento e a padronização do trabalho em grupo. 

Resultado:  

No ano de 2017 e 2018 a Atrium desenvolveu projetos diversos, como a requalificação do Parque das Fontes 

como Comunidade de Aprendizagem, projeto participativo realizado para a Prefeitura de Tremembé, Instituto 

Natura e Ong Vale Verde. Concluímos também, um projeto de reforma de escola privada de São José dos 

Campos, que tem como princípio a educação autônoma, aspecto que se refletiu no projeto de reestruturação do 

espaço. Outro projeto desenvolvido, envolvendo mobiliário e o desenho de interiores, teve como cliente uma 

instituição cultural privada sediada em São José dos Campos. Estão em andamento o projeto escolhido por 

concurso, promovido pela Atrium, para a construção de um bicicletário para o Departamento de Arquitetura, em 

parceria com a ITA construtora,e, o projeto para a reforma de uma residência. 

Conclusão:  

A iniciativa de construir e fundar a empresa júnior ainda no âmbito acadêmico é desafiadora e instigante, pois 

possibilita aos alunos o contato direto com o mercado de trabalho, vivenciando ainda na universidade as 

dificuldades típicas de uma empresa. O apoio do conselho consultivo e do Departamento de Arquitetura tem sido 

primordial pois se trata de um aprendizado e trocas mútuas, caracterizando por fim, a experiência empresarial 

júnior como uma ótima oportunidade de aprendizado pessoal e profissionalização. 

Referências:  

BRASIL. LEI Nº 13.267. Brasília, DF, 2016. BRASIL JÚNIOR – Confederação Brasileira de Empresas Juniores. 

DNA Júnior. Exemplares I, II, III e IV. 1. ed. 2015. 
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Introdução:  

Parte da produção industrial atualmente é robotizada devido aos avanços tecnológicos, com padronização 

dos processos, ligada ao controle de qualidade dos serviços e ao desenvolvimento de novas tecnologias que 

são fundamentais para um aumento de eficiência e ganhos de resultado. Na busca de uma produção em larga 

escala, se faz necessário a globalização que implica no aumento da concorrência nos mercados, e para que as 

empresas se mantenham competitivas, devem buscar a melhoria contínua. Essas revoluções acarretaram em 

grandes impactos negativos ao meio ambiente, a nova revolução deve se atentar ao cenário atual e as 

perspectivas do futuro, buscando promover o crescimento e desenvolvimento de forma sustentável. A 

sustentabilidade empresarial é uma remodelação e uma reestruturação de processos de forma a agregar valor 

ao negócio por meio de práticas menos danosas ao meio ambiente, nesta solução surge a manufatura aditiva, 

que vem para agregar valor em detrimento à manufatura subtrativa. 

Metodologia:  

Esse trabalho de graduação utilizou de pesquisas exploratórias buscando uma abordagem do fenômeno pelo 

levantamento de informações que proporcionam ao pesquisador a busca pelo conhecimento de determinado 

assunto (GERHAEDT e SILVEIRA, 2009). Para Gil (2002), as pesquisas exploratórias proporcionam maior 

familiaridade com o problema, tornando-o mais claro e objetivo, permitindo a construção de hipóteses e o 

aprimoramento de ideias. A pesquisa cientifica tem fundamental importância sendo esta responsável por 

comprovar e argumentar o conteúdo que está sendo apresentado (YIN, 2001). Nesse caso, podem se 

apresentar iniciativas de aplicações sustentáveis no processo produtivo, como manufatura aditiva (impressão 

3D metal, polímeros e cerâmicas), sistemas de matrizes (aspecto ambiental x impacto ambiental), gestão de 

resíduos do processo na fase de planejamento e aplicação, utilizando de equipe multidisciplinar de 

engenheiros (engenheiros de diferentes setores trabalhando com a premissa sustentável) para execução de 

projetos, implantações de normativas nacionais e internacionais adequando o processo, sendo esses alguns 

exemplos de vias para se alcançar o status de processo produtivo sustentável.  

Resultado:  

A busca por alternativas que minimizem os impactos negativos da atividade produtiva no meio ambiente 

tem motivado o setor industrial em investir em soluções renovadas. O sistema produtivo desde a revolução 

industrial tem extraído matéria prima (recursos renováveis e não renováveis ) de maneira desenfreada, a 

ponto de exaurir reservas, com mais intensidade em países desenvolvidos que produzem mais, Isto traz a 

necessidade de que, para que o planeta não colapse em extração e destinação de lixo, se busquem soluções 

que também se reflitam em economia e melhoria da competitividade, acesso facilitado a linhas de créditos e 

financiamentos de governos de estado, ganhos em saúde e segurança ocupacional, entre tantas outras 

vantagens a curto, médio e longo prazos. Por fim, é preciso compreender que buscar resultados sustentáveis 

implica em compreender a consequência de suas ações a longo prazo, atuando com responsabilidade para 

minimizar os impactos negativos.  

Conclusão:  

Organizações de todos os portes e segmentos podem tirar proveito dos benefícios de uma cultura sustentável 

com práticas que podem reduzir os custos operacionais, aumentando o nível de engajamento dos clientes 

com a empresa. A questão ambiental também seria beneficiada, já que a indústria de usinagem descarta 

muito material e que pouco pode ser reaproveitado; enquanto na manufatura aditiva o material é 100% 

aproveitável, pois só se utiliza a quantidade necessária para a peça a ser produzida e, se houver sobra, o 

material pode ser reutilizado em uma próxima impressão. 
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Introdução:  

A Mata Atlântica apresenta apenas 7% de sua cobertura original e com o desmatamento surgem fragmentos 

florestais com bordas degradadas que não apresentam estrutura e funcionamento semelhantes ao interior da 

vegetação. Esta variação da borda para o interior com repeito a estrutura da vegetação, fauna, microclima é 

conhecida como efeito de borda sendo que, quanto mais espessa a borda menor a área preservada de 

vegetação. O esperado da borda para o interior de uma área de floresta bem preservada seria o aumento da 

cobertura do dossel, do diâmetro das árvores e da umidade relativa, mas a diminuição da espessura da 

serrapilheira, da cobertura do sub-bosque, do número de árvores, do número de cipós e da temperatura. 

Neste estudo foram testadas possíveis associações entre a distância da borda e medidas da estrutura da 

vegetação e de microclima em um fragmento de Mata Atlântica. 

Metodologia:  

O estudo foi realizado durante um curso de iniciação científica para alunos de início de graduação em 

Ciências Biológicas da Universidade de Taubaté. A coleta de dados foi realizada em um fragmento florestal 

de Mata Atlântica, com 8,15 hectares, no Parque Municipal do Vale do Itaim (Taubaté, SP) em julho de 

2018. Primeiramente, foram estabelecidas 6 parcelas (50m x 2m) da borda para o interior do fragmento e 

com 25m de distância entre elas. No total, foi amostrada uma área de 600m². Cada parcela foi divida em 10 

subparcelas de 5m x 2m e dentro delas foi registrada a espessura da serrapilheira, a cobertura do dossel, a 

cobertura do sub-bosque, o número de árvores, o diâmetro das árvores, o número de cipós, a temperatura e a 

umidade relativa. Em seguida, os dados foram analisados buscando relacionar a distância da borda com as 

características da vegetação e do microclima através um modelo matemático polinomial. Finalmente, foi 

redigido um relatório científico na forma de um artigo e um resumo de congresso. 

Resultado:  

A espessura da serrapilheira diminuiu da borda para o interior (R²=0,70) e a cobertura do dossel aumentou 

para o interior (R²=0,81) o que seria esperado para áreas bem preservadas. Contudo, o número de cipós ao 

contrário do esperado em áreas preservadas, aumentou para o interior da floresta (R2=0,67). A relação com 

a distância da borda foi fraca com o diâmetro das árvores diminuindo para o interior (R²=0,17) e o mesmo 

com a cobertura do sub-bosque que também diminuiu para o interior (R²=0,14). O número de árvores não 

apresentou um gradiente da borda para o interior (R²=0,04). Quanto ao microclima, a temperatura diminuiu, 

como esperado, para o interior da floresta (R²=0,81), mas a umidade relativa não apresentou um gradiente 

(R²=0,02). 

Conclusão:  

Este estudo gerou um diagnóstico preliminar sobre o nível de conservação do fragmento florestal. Mesmo 

com o parque protegendo a floresta, esta ainda não apresenta uma boa recuperação, pois a maior parte dos 

parâmetros avaliados não apresentou gradiente borda-interior e os cipós que deveriam diminuir para o 

interior, aumentaram sua densidade. Este padrão revela que o fragmento ainda é muito heterogêneo e 

degradado. Com base nos resultados seria possível o parque iniciar projetos de recuperação florestal com 

espécies nativas para auxiliar no processo de sucessão. 

Referências:  
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Introdução:  

O projeto foi desenvolvido baseado no processo no qual já era realizado anteriormente, porém de forma 

manual. O trabalho consiste em um sistema automatizado para realizar a mistura de produto solvente 

químico em um dispositivo da rede de tratamento de esgoto compostos por um tanque onde é armazenada a 

gordura de residências, comércios e indústrias, fazendo assim que todo óleo do sistema seja dissolvido antes 

de ser enviado ao sistema de rede de esgoto municipal. Desta forma detém todo o risco o qual o processo 

anterior apresentava ao operador e ao meio ambiente ao operar o sistema e produto químico. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada neste trabalho constitui em um sistema desenvolvido e controlado pela plataforma 

arduíno. Após a gordura ser enviada para o tanque de armazenagem uma válvula solenoide é aberta para que 

seja feita a liberação de água ao tanque, através deste processo o óleo saturado na caixa tende-se a subir 

devido a suas características até ao tocar um sensor de nível. Desta forma, água é interrompida no sistema e 

é acionada uma bomba responsável pela liberação das bactérias ao tanque. Esta bomba é controlada através 

do tempo, podendo ser alterada a qualquer momento. Após a liberação completa do produto químico, o 

motor é acionado para realizar a mistura dos componentes no tanque e após isto o conteúdo do tanque é 

liberada a rede esgoto, tornando a quantidade de óleo quase nula ao sistema, devido à eficiência das 

bactérias em dissolver a gordura do tanque. 

Resultado:  

Os primeiros resultados para elaboração do projeto mostrou um sistema inteligente com resultados 

satisfatórios, conseguindo realizar todo o processo de forma segura e precisa sem causar danos ao operador e 

meio ambiente, dissolvendo todo o material químico no tanque e sua liberação a catalisação de sistema de 

esgoto. Porém ao projeto se manter andamento estamos buscando melhorias e desenvolvimento de novos 

recursos para o sistema. 

Conclusão:  

Podemos concluir com o desenvolvimento do trabalho, que nos dias atuais estamos buscando cada vez mais 

recursos para tornar processos automáticos e seguros juntamente sem causar danos ao meio ambiente. A 

criação deste dispositivo foi buscar uma solução fácil e pratica que possa ser utilizada e operada por qual 

qualquer pessoa e local, seja ela com conhecimento ou não no processo, podendo ser instalada e utilizada em 

residências, comércios, pequenas e grandes indústrias, que possuem qualquer volume de material de gordura 

para ser liberado ao sistema de esgoto. 

Referências:  
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Introdução:  

A utilização de fármacos por gestantes passou a ser discutida após a tragédia do fármaco talidomida, 

conduzindo a reflexões sobre efeitos nocivos de fármacos administrados na gestação. Este fato foi 

responsável gerar profunda seletividade e rigorosidade na administração de fármacos durante a gestação, 

resultando em maior segurança na prescrição de fármacos a fim de não causar efeitos teratogênicos (Mota, 

2011). O uso de fármacos, tabaco e álcool, os quais atravessam a barreira placentária, pode culminar em 

consequências prejudiciais no período gestacional e pós-natal. Segundo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) 1,5 milhão de estudantes pré-adolescentes já fizeram uso de álcool e 18,4% de 

tabaco, hábitos que conduzem a vícios para fase adulta, tornando-se um problema de saúde pública. O 

objetivo do presente estudo foi revisar, na literatura científica, os efeitos de fármacos e drogas de abuso na 

gestação.  

Metodologia:  

Artigos publicados entre 2001 e 2016 foram buscados nas bases eletrônicas de dados Scielo e Bireme. 

Foram adotados como critério de inclusão: artigos que abordassem o uso de fármacos e drogas de abuso na 

gestação e relatassem o desfecho clínico. Os descritos utilizados nesta pesquisa correspondem: Fármacos, 

Gestação, Teratogenicidade, Tabagismo e Alcoolismo.  

Resultado:  

Foram selecionados 10 artigos na busca efetuada. Os trabalhos demonstram que parte das gestantes faziam 

uso de álcool ou cigarro e outras fizerem uso concomitante de ambos. O uso de medicamentos no período 

gestacional também foi identificado, sendo que a maioria dos fármacos usados corresponde às categorias A e 

B de risco ao feto (classificação do FDA – Food and Drug Adminstration), contudo foi reportando o uso de 

fármacos pertencentes à categoria C, ou seja, apresentam risco fetal em estudos realizados com animais. Os 

estudos demonstram ainda que o uso de medicamento no período gestacional está relacionado aos casos de 

malformação fetal.  

Conclusão:  

As substâncias teratogênicas são prejudiciais ao feto. Fatores como escolaridade e situação conjugal estão 

diretamente associadas ao incremento de drogas de abuso. Adicionalmente, a utilização de fármacos 

prescritos e não prescritos durante a gestação pode gerar efeitos adversos ao feto. Assim, destaca-se a 

importância de um acompanhamento multiprofissional durante a gestação, ressaltando a importância de um 

farmacêutico na equipe, visando o uso racional de medicamentos.  
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Introdução:  

A Família é originariamente o lugar onde o homem se encontra inserido por nascimento ou adoção, e nela 

desenvolve através das experiências vividas sua personalidade e seu caráter. 

Metodologia:  

Este estudo tem como objetivo mostrar a evolução da família formada por pares homossexuais. Está 

pesquisa de caráter bibliográfico, visa compreender a relação homoafetiva no processo de adoção. Ao 

contrario que muitos conservadores defendem a adoção por casais homoafetivos não influencia na formação 

e orientação sexual do adotado, sendo assim a adoção por casais homoafetivos nada difere da adoção por 

casais heterossexuais, é notório que o intuito da adoção é um ato de amor para com o próximo 

proporcionando lhe uma vida digna dentro do seio familiar.  

Resultado:  

Com o passar do tempo a homossexualidade começou a ser vista como doença, crime e pecado gerando 

assim preconceito e discriminação perante aos homossexuais. Nos dias atuais, por mais que a humanidade 

tenha evoluído, a homossexualidade ainda continua a ser vista de forma errônea com preconceitos e 

discriminação. 

Conclusão:  

Concluímos que a necessidade de formulações de leis e direitos que defendam e protejam os mesmo; entre 

eles o direito da adoção, a qual vem ganhando grande repercussão na sociedade devido a pareceres jurídicos 

favoráveis aos casais homoafetivos que desejam constituir uma família. 
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Introdução:  

As radiações não ionizantes são aquelas que não possuem energia para remover elétrons de átomos (<12 

eV). A radiação eletromagnética consiste em ondas que se propagam pelo espaço, podendo ser ionizantes ou 

não ionizantes e são formadas compondo um campo elétrico e campo magnético que oscila 

perpendicularmente entre si. Essas radiações incluem ultravioleta, luz visível, infravermelho, extremely low 

frequency (ELF), low frequency (LF), very high frequency(VHF) e microondas. Alguma desta radiação é 

uma banda de espectro eletromagnético chamado rádio frequência (RF). A corrente elétrica alternada produz 

campos eletromagnéticos ao redor de vários condutores e equipamentos no Brasil. A frequência de oscilação 

da corrente elétrica é de 60 Herts (Hz) e seus harmônicos são de 120 Hz, 180 Hz e 240 Hz. Entre 1 Hz e 40 

Hz (ELF) são naturalmente ondas de Schumann. Analisadores de espectro em geral podem observar a faixa 

de frequência de 1 Hz a 100 GHz. 

Metodologia:  

Para coletar as medidas de radiação não ionizante de 1 Hz a 1 KHz, utilizou-se um sensor Spectran NF-

5035. O mesmo detecta intensidade de radiação não ionizante nas frequências de 1 Hz a 1 kHz e 1 kHz a 1 

MHz com uma antena compacta omnidirecional adquirido da empresa Aaronia AG, Alemanha. O sensor 

Spectran HF-5035 funciona entre a frequência (1 MHz a 9,4 GHz) com uma antena compacta e 

onidirecional. O tempo de amostragem nas medições podem ser escolhidos de 5ms a 3.000 ms. A largura da 

banda de resolução RBW (Resolution Band Width) pode variar de 0,3 Hz a 1 MHz. O sensor é totalmente 

portátil com baterias próprias que duram 8 horas em operação contínua. O software específico fornecido por 

Aaronia AG grava os dados em arquivos (.ldt) e simultaneamente gera gráficos na tela de exibição de 

computador podendo salvar imagens. Todos os detalhes da parametrização e funcionamento do analisador 

de espectro podem ser encontrados no site do fabricante mencionado acima onde um laptop (Dell Vostro i5) 

foi utilizado para a aquisição e determinação dos espectros de intensidade versus frequência com os arquivos 

de dados medidos. O sistema é compacto e portátil, sendo possível realizar levantamentos de radiações não 

ionizantes de campo em qualquer local remoto, foi coletados as medidas de radiação não ionizante no 

campus do ITA em São José dos Campos, SP, Brasil.  

Resultado:  

As medidas em São José dos Campos foram realizadas no campus do ITA. Verificou-se que o espectro do 

potencial elétrico entre 1 Hz e 16 Hz foi repetitivo e aproximadamente constante na região com intensidade 

menor que 0,06mV. Na figura 1 observa-se com o monitoramento entre 1 Hz e 40 Hz ressaltando os picos 

das ressonâncias de Schumann em 7,8 Hz, (14-16) Hz, 20 Hz e 33 Hz que os valores se encontram no 

máximo durante o dia e minimo a noite e de manhã para o espectro da região. Na Figura 1 é demonstrado a 

medição obtida da ressonância de Schumann, a intensidade de radiação oscila entre 0,05 a 0,07 milivolts. 

Observa-se na Figura 2 os picos de radiação entre 1-16 Hz provocados por correntes diamagnéticas 

existentes na ionosfera previstos pelo artigo teórico publicado por Sharma et al. 2016.  

Conclusão:  

A intensidade da radiação eletromagnética de muito baixa frequência oscila em intensidade no início da 

manha em torno de 10 microvolts. No entanto na região a partir das 10:00 horas local percebe-se a presença 

dos picos da onda produzida pelas correntes diamagnéticas. A Figura 1 mostra os picos de ressonância de 

Schumann, mostrando o funcionamento do sensor SpectranNF. A figura 2 demonstra espectro de radiação 

em períodos do dia que encontra-se a ionosfera com alto índice de ionização.Concluiu-se que através das 

correntes diamagnéticas na ionosfera, são produzidas ondas que se propagam em ELF, são possíveis de 

serem detectadas no solo.  

Referências:  
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Introdução:  

A requalificação urbana nos bairros Alto São Pedro e Imaculada Conceição localizados as margem da 

Rodovia Presidente Dutra, município de Taubaté – SP. O principal objetivo é trazer o conforto urbano, com 

a criação de um sistema de arborização, melhorar a acessibilidade através da implantação do sistema de 

bondes elétrico, melhorar sistema de sinalização, bem como, vias e calçadas, além da criação de um circuito 

turísticos ligando os marcos históricos e culturais dos bairros. Através dessas medidas procura-se 

proporcionar melhoramento significativo para a qualidade de vida dos moradores além de valorizar os 

patrimônios históricos e a cultural local, utilizando como principal referencial teórico livros, artigos 

científicos, estudos de casos, sendo assim, este trabalho tem a intenção de requalificar urbanisticamente, 

além de resgatar a importância da cultura e a memória local tornando os bairro Alto São Pedro e Imaculada 

Conceição um lugar mais agradável de se viver. 

Metodologia:  

Este trabalho basea-se em uma metodologia mista, pois compõe-se de pesquisa exploratória, analítica, 

bibliográfica, visitas técnicas e levantamento fotográficos, desta forma as principais referências 

bibliográficas utilizadas são, A imagem da cidade de Kevin Lynch, Introdução ao desenho urbano no 

processo de planejamento de Vicente del Rio e As figureiras da rua Imaculada Conceição de Taubaté de 

Alessandra Machado. A partir dessas e outras base bibliográficas procura-se articular este trabalho da 

seguinte forma: apresentar fatos históricos e analíticos para fundamentar e discutir conceitos que serão 

abordados ao longo do trabalho, como exemplo, conforto e estrutura urbana, acessibilidade, valorização 

cultural, afim de ter uma compreensão de um raciocínio linear da história de como se deu o espaço, e 

também apresentar estudos de caso a respeito da mobilidade coletiva, turística, tratamento de calçadas e 

arborização, como exemplo, na cidade de São Francisco – Califórnia para compreensão da aplicação das 

diretrizes, já que sua eficácia o tornou como referência. Logo após o trabalho segue mostrando uma análise 

da área de estudo mais aprofundada e apontando diretrizes projetuais para resolução dos problemas 

encontrados que levam a proposta final de intervenção urbana.  

Resultado:  

O projeto apresentará com resultado sistema de arborização eficiente, reestruturação das calçadas, 

sinalizações e vias, implantação de bondinho (Cable Car) que integrará do pé ao topo de morro trazendo 

mais acessibilidade e também interesse turítico, além de integrar o Mirante do Cristo Redentor, a escola de 

samba Império do Morro e a Casa do Fifureiro. 

Conclusão:  

Concluí-se que partir das medidas urbanísticas e paisagísticas tomadas procura-se proporcionar aos bairros 

Alto São Pedro e Imaculada Conceição mais qualidade de vida para os moradores e transeuntes, além da 

valorização da identidade e cultura local da figureiras 
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Introdução:  

As grandes transformações exercidas pelo mercado exige das organizações um grande esforço em busca da 

eficiência, produtividade e adaptabilidade e, para isso, os gestores e stakeholders necessitam de uma ampla 

visibilidade do impacto de seus custos no preço de seus produtos e serviços ofertados no mercado, com este 

objetivo, as informações proporcionadas pela gestão de custos, são de extrema importância para alcançar o 

menor custo possível, transformando-se em uma ferramenta necessária para garantir a competitividade da 

organização no seu ramo de atividade. Neste contexto, o objetivo deste de trabalho de conclusão de curso foi 

apresentar uma metodologia de Gestão de Custos e Formação de Preços na empresa Baltazar Distribuidora 

de Frutas LTDA através do projeto de um novo produto denominado “Bananinha Baltazar”, localizada na 

cidade de Taubaté (SP).  

Metodologia:  

Como metodologia para executarmos este estudo, foi coletado os dados e valores de: custo de conversão, 

custo de embalagem, custo da matéria prima, custo de mão de obra e demais custos ligados ao produto final. 

Foi aplicado a metodologia de custo por absorção que tem como objetivo disponibilizar uma análise 

consistente dos valores e custos reais de produção deste novo produto, considerando as perdas no processo 

de fabricação e envase. Para a formação de preço, foi realizado um estudo em conjunto com o Comitê 

Executivo da empresa BALTAZAR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA para análise de expectativa de 

retorno dos investidores, mostrando formas rentáveis de vendas e exposição dos produtos influenciando o 

comprador através da alta qualidade, traçando preços competitivos e ótimo custo/benefício. 

Resultado:  

Para que o resultado da pesquisa tivesse êxito, foi necessário um estudo a fundo os elementos que compõem 

a formação do preço de venda: o custo e a despesa. Os resultados obtidos foram satisfatórios para a empresa 

BALTAZAR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA. O que lhe permitirá um posicionamento do seu novo 

produto no mercado através do preço de venda. 

Conclusão:  

O conhecimento da gestão de custo, formação do preço e tudo o que esse tema engloba é vital para que uma 

empresa se mantenha no mercado e sobressaia a concorrência. O processo decisório por parte dos 

empresários e gestores se tornará mais assertivos tendo o conhecimento e pratica desses temas. Em virtude 

dos fatos mencionados, os riscos e as incertezas da empresa BALTAZAR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

LTDA serão minimizados durante as atividades de comercialização e posicionamento no mercado. 
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Introdução:  

As matas ciliares (ripárias) são corredores florestais protegidos por lei (APP – Área de Proteção 

Permanente), com diferentes larguras, que acompanham cursos d’água e possuem grande importância na 

realização de processos ecológicos e antrópicos. Essas matas possuem aspectos físicos e biológicos que 

permitem o aparecimento de aves nesse ambiente (Vielliard & Silva, 2001). Com a urbanização, as áreas de 

cobertura florestal foram diminuindo, pelo advento do desmatamento, assim ocasionando a permanência e a 

saída das espécies que ocupavam esse habitat (Toledo et al., 2012). Em áreas urbanas, as aves são 

encontradas, geralmente, em áreas abertas, fragmentos de vegetação nativa (matas e florestas) e/ou exóticas 

(arborização urbana), além de áreas verdes públicas (parques, praças e hortos) e privadas (quintais). E, 

podem ser divididas em grupos funcionais: as aves desempenham importantes funções para a manutenção do 

ambiente, sejam elas dispersoras de sementes, polinizadoras ou predadoras de pragas urbanas (Galitsky & 

Lawler, 2015). 

Metodologia:  

Para o presente trabalho, realizado no município de Taubaté-SP (23° 01' 35" S, 45° 33' 19" W), foram 

selecionadas 15 matas ripárias localizadas em áreas de centro urbano e periurbano. As matas variam em suas 

características estruturais e composição florística de acordo com o grau de perturbação e de regeneração. De 

acordo com as características de tamanho, % de área urbana no entorno, % de área aberta (agrícola, solo nu, 

gramados, etc) e % de área florestada (mata), as áreas amostrais foram agrupadas em um 'cluster' (figura 1) 

para agrupa-las em função da similaridade entre as áreas, observadas por satélite. O resultado foi que as 

áreas amostrais estão divididas em 3 grupos com similaridade maior que 80%. A metodologia utilizada para 

levantamento da avifauna foi adaptada com base no método de levantamento por escuta e observação 

(Blondel et al., 1970) em pontos distantes uns dos outros em 200 m. O tempo utilizado para as observações 

foram de 15 min por ponto de amostragem, totalizando 10 horas e 45 minutos de observação. Para a análise 

dos dados, o método de Regressão Logística Múltipla (MLR) será utilizado para criar modelos de 

probabilidade de ocorrência (odds ratio), bem como avaliar quais variáveis podem influenciar a presença das 

aves estudadas (Pearce & Ferrier 2000). Para a avaliação dos modelos de regressão logística, o critério AUC 

(Área sob a curva ROC) será adotado. AUC tem sido amplamente utilizada na literatura para avaliar 

modelos de distribuição de espécies e mede a capacidade de um modelo para discriminar onde a espécie está 

presente e onde não está (Elith et al., 2006). 

Resultado:  

Obtivemos como resultado um total de 65 espécies, destas 30 espécies pertencem à Ordem dos 

Passeriformes (46,15%) e 35 espécies pertencentes ao grupo dos Não-Passeriformes (53,84%). As espécies 

observadas estão distribuídas em 26 Famílias e 14 Ordens. Foram observados os valores dos Índices de 

diversidade, para demonstrar as áreas com maior equitabilidade (Índice de Shannon-Weaver) e dominância 

(Dominância de Simpson). As matas ciliares urbanas com maior equitabilidade são MC 01, MC 09 e MC 15, 

que possuem uma grande área florestada; Já as áreas que compreendem maior dominância de uma espécie 

são MC 03, MC 06 e MC 05, as áreas que se encontram nos centros urbanos da cidade. 

Conclusão:  

Concluímos que a riqueza de espécies é maior em ambientes que promovem mais diversidade de estratos e 

habitats na paisagem, assim formando uma matriz mais diversificada, como foi visto nas matas ciliares mais 

arborizadas/florestadas, o que auxilia na permanência das aves nesse ambiente. Em contraponto, nos grandes 

centros urbanos a diversidade é diminuta e, com seu crescimento acelerado, a conservação dos fragmentos 

torna-se mais difícil, podendo levar a uma possível defaunação, por conta da perda de habitat para espécies 

que desempenham funções reguladoras nesse ambiente. 
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Introdução:  

Este trabalho tem o objetivo de conceituar a figura do malandro e do romance malandro na obra Serafim 

Ponte Grande, de Oswald de Andrade.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica qualitativa. Inicialmente, realizou-se uma revisão de 

literatura sobre a figura do malando, partindo do artigo “Dialética da malandragem”, de Antonio Cândido, e 

do livro Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto DaMatta. Aplicamos, então, as categorias de análise 

desses dois trabalhos para estudar não somente a construção do protagonista, mas também do meio como 

agente da construção malandra de Serafim. 

Resultado:  

Esperamos maior compreensão da construção do protagonista enquanto malandro, e de seu papel social no 

meio em que a obra o insere, principalmente quando se pensa sobre o lugar do modernismo paulista na 

reflexão sobre o herói e sua relação com o Brasil. 

Conclusão:  

Utilizando-se da compreensão adquirida por meio da revisão de literatura e do estudo aplicado, 

apresentamos novas perspectivas à obra e esperamos contribuir para futuras leituras do livro. 
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e 

Processos Clínicos III eIV, na modalidade de psicoterapia, com abordagem Humanista Existencial, no 

Centro de Psicologia Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). Como a Psicologia trabalha com 

fenômenos psicológicos expressados por meio da subjetividade formada por relações nos variados âmbitos 

do contexto histórico, a questão colocada neste trabalho se refere: a psicoterapia na abordagem humanista 

considera que a subjetividade é produzida também num contexto de relações cotidianas? As intervenções 

possibilitam mudanças de atitudes e de comportamentos na pessoa atendida no referido estágio? 

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi análise de relatório psicológico e discussão de relatos de experiência da 

estagiária do ano de 2017. Foram levantados os referenciais teóricos, instrumentos e procedimentos 

utilizados no atendimento do caso clínico que sustentaram a identificação dos fenômenos psicológicos 

encontrados, posteriormente, houve análise comparativa se as produções de subjetividade presentes nestes 

fenômenos se vinculavam ao contexto coletivo. A intervenção realizada foi sobre o caso de um senhor na 

faixa etária entre 50 e 60 anos, casado, com filas adolescentes, trabalhador de indústria há mais de 20 anos. 

Veio encaminhado pelo CAPS II. O cliente relatava Síndrome do Pânico, mal-estar físico perante muitas 

pessoas ou em lugares muito alto. Faz uso de medicação prescrito pelo psiquiatra. Seu relacionamento com 

esposa e as filhas era tranquilo. No decorrer dos atendimentos, a estagiária apresentou escuta ativa, a 

autenticidade ou congruência, a compreensão empática e a Consideração Positiva Incondicional. 

Resultado:  

Dos resultados, evidenciou-se que: a) os conteúdos subjetivos do cliente puderam se manifestar e o mesmo 

teve suas atitudes compreendidas e aceitas; b) o processo permitiu que o cliente passasse pelas fases da 

psicoterapia; c) cliente e família relataram a estagiária que o cliente estava fazendo caminhadas, tinha 

voltado a estudar e começa uma rotina diferente com hábitos familiares. Cliente demonstrou superação 

gradativa de seus conflitos que consequentemente interferiram diretamente na síndrome apresentada. 

Portanto, houve mudanças de comportamentos e atitudes do cliente, pois ao reorganizar suas percepções, o 

cliente pode atuar em seu cotidiano de maneira diferenciada do início das sessões psicoterápicas 

Conclusão:  

No processo psicoterápico ocorreram atitudes e procedimentos interventivos que permitiram o cliente 

expressar seus sentimentos, ouvir a si mesmo e refletir sobre suas atitudes e escolhas. Os registros 

mostraram que o cliente em psicoterapia apresentou novos comportamentos em seu cotidiano e começava a 

conviver satisfatoriamente consigo mesmo. Portanto, com a psicoterapia, o cliente reagiu ao campo 

fenomenológico se direcionando a metas mais objetivas de seu cotidiano, revelando que a abordagem 

utilizada considera o contexto coletivo em que as subjetividades são produzidas.  

Referências:  

BENJAMIN, A. A entrevista de ajuda. São Paulo: Martins Fontes, 2011. ROGERS, C. R. Terapia Centrada 

no Cliente. São Paulo: Martins Fontes, 1992. ROGERS, C. R. Sobre o poder pessoal. São Paulo, Martins 

Fontes, 1978.  
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Introdução:  

Em 2018, o site facebook deixou vazar dados de seus usuários causando grande transtorno àqueles que eram 

adeptos dessa rede social. A partir desse acontecimento, tem-se discutido sobre os limites da internet em 

relação aos direitos da privacidade do cidadão. Dessa maneira, o objeto do trabalho é averiguar se os direitos 

e garantias fundamentais, apresentados na Constituição Federal de 1988, em especial o direito à privacidade, 

não aplicáveis no atual contexto de liberdade virtual.  

Metodologia:  

A metodologia empregada para a realização do trabalho, após a pesquisa, foi conceituar direito e garantias 

fundamentais para obter uma base teórica sólida. Em seguida, discutiu-se o significado da liberdade no meio 

virtual, chegando à ideia de que a responsabilidade é a chave mestra dessa discussão. Foram levantados 

dados para exemplificação e aplicação da teoria. 

Resultado:  

A Lei 12.965/2014, Marco Civil da Internet, que dispõe de legislações que visam regularizar o uso da 

internet no Brasil e proteger os dados pessoais dos indivíduos e a Constituição Federal, que em seu artigo 5° 

a qual trata dos direitos e garantias fundamentais, apresentam o direito à inviolabilidade da privacidade e o 

direito à expressão. Diante disso, torna-se imprescindível a presença de um mecanismo de segurança porque 

existem dados sigilosos e pessoais, de particulares ou públicos, que precisam ser resguardados de intrusos. 

Ademais, é direito constitucional, aplicado analogicamente em relação às disposições das garantias 

fundamentais, já que a materialidade dos fatos e objetos é impossibilitada no meio da informática. 

Conclusão:  

Conclui-se que, mesmo com essas garantias à violação da privacidade, dados ainda são vazados e não há o 

mínimo de respeito com o próximo, causando grande insegurança jurídica, pois mesmo com essas medidas 

não se tem uma proteção maior ou algo especifico para a proteção do direito à privacidade no meio virtual, 

tornando difícil o reconhecimento do autor da violação e dificultando a prevenção e repressão destes atos 

ofensivos. 

Referências:  

Constituição Federal de 1988. PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria Geral da Constituição e Direitos 

Fundamentais. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. SILVA, Edson Ferreira da. Direito à intimidade: de acordo 

com a doutrina, o direito comparado e a Constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998.  
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Introdução:  

Cavalos esportivos se diferem dos demais, pois são animais que passam por uma serie de cuidados antes de 

suas competições. Para chegarem ao ápice de sua forma física, eles são treinados para serem mais fortes, 

ágeis e resistentes, alcançando assim seu melhor desempenho. Um dos principais fatores para essa melhora é 

o treinamento físico, que por sua vez também está em constante melhoria. Anteriormente essa preparação 

era feita de forma braçal dentro do redondel por um treinador, e esse método tornou-se ineficaz quando a 

automatização do processo surgiu. 

Metodologia:  

O processo de pesquisa utilizado é o exploratório, utilizando abordagens de estudos qualitativos, apoiando-

se em técnicas de coleta de dados, também quantitativas. De acordo com Neves (1996, p.01), a pesquisa 

qualitativa não busca enumerar ou medir eventos. Ela serve para obter dados descritivos que expressam os 

sentidos dos fenômenos. Toda pesquisa científica necessita definir o seu objetivo de estudo para construir 

um processo de investigação, delimitando o universo em que será estudado.Esta pesquisa foi desenvolvida a 

partir da análise de documentos e estudos bibliográficos. 

Resultado:  

Os cavalos conseguiram melhor resultado em suas competições, desbancado aqueles que ainda utilizavam o 

método manual, ou seja, se tornaram mais fortes, ágeis e resistentes às provas que são submetidos ao longo 

do dia de competição. Com o avanço da tecnologia e do treinamento, foi criado o exercitador eqüino que, 

com mais facilidade e menor custo em longo prazo, consegue-se treinar mais de um cavalo ao mesmo 

tempo, e o resultado do desempenho também é alcançado em um prazo menor. 

Conclusão:  

Este estudo foi realizado a partir dos conceitos fundamentais do treinamento de cavalos esportivos. Em 

posse dessas informações, desenvolveu-se um modelo que agrega resultados satisfatórios em relação ao 

tempo e o desempenho destes eqüinos, com a finalidade de melhorar a saúde, o desempenho atlético e, 

conseqüentemente, o custo benefício deste investimento. 

Referências:  

Site Referência 1: ruralvende.com.br, Site Referência 2: fisiostore.com.br, Site Referência 3: bdtd.ibict.br, 

Site Referência 4: informativoequestre.com.br, Site Referência 5: comprasnet.gov.br, Site Referência 6: 

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10135/tde-08042015-113247/pt-br.php 
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Introdução:  

Medicamentos são instrumentos terapêuticos utilizados no processo saúde-doença. Assim, o acesso aos 

mesmos torna-se fundamental, vez que representa condição para a prevenção, controle, tratamento e cura de 

doenças. Nesta perspectiva, o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) criado em 2004, por meio da 

Lei n° 10.858, almeja facilitar o acesso a medicamentos pela população em geral, contemplando os 

princípios da integralidade, universalidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS), fornecendo 

medicamentos para tratamento de hipertensão arterial (HA), diabetes mellitus (DM), asma, dislipidemias, 

rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e anticoncepcionais, sem custo por meio de redes 

próprias e em associação com redes de farmácias privadas. Este trabalho objetivou descrever a importância 

do programa para a saúde do indivíduo. 

Metodologia:  

Revisão bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da saúde e artigos científicos nacionais que estivessem disponíveis gratuitamente na base de dados Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de 2011 a 2018 utilizando o termo “Programa 

Farmácia popular”. A investigação foi realizada no mês de Julho de 2018. No total foram encontrados 32 

artigos relacionados à temática, dos quais foram selecionados apenas 12 que correlacionavam o programa à 

saúde dos beneficiários. 

Resultado:  

O PFPB mostrou-se efetivo ao aumentar a disponibilidade de medicamentos para a população em geral, 

visto que o governo além de fornecer 41 medicamentos e fraldas geriátricas em farmácias próprias aumentou 

o alcance do programa por meio de filiação com redes farmacológicas privadas, subsidiando parte do preço 

dos medicamentos para as redes privadas e em alguns casos até subsidiando todo o medicamento fazendo 

com que a população conseguisse maior acesso a medicamentos, necessitando apenas da receita médica. O 

tratamento medicamentoso, quando adequadamente conduzido, possibilita o controle das doenças, a redução 

da morbimortalidade e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. A oferta gratuita de medicamentos para 

o tratamento de doenças crônicas configura-se como medida de saúde essencial, contribuindo para o 

controle da HA e DM, promovendo melhor qualidade de vida aos portadores dessas condições.  

Conclusão:  

O programa aumentou o acesso a medicamento para a população por meio de subsídios que diminuiu o 

preço e em alguns casos o deixou inexistente fazendo com que a população tivesse acesso a medicamentos 

de forma gratuita. Além disso, fez um método simples para obtenção do fármaco, apenas uma receita 

médica, assim sendo o programa possibilitou o acesso a medicamentos para tratar de problemas crônicos de 

saúde sem custo para população, ampliando o acesso da população aos medicamentos e diminuindo o 

impacto dos gastos com medicamentos no orçamento familiar. 

Referências:  

COSTA, K. S. at al. Obtenção de medicamentos para hipertensão e diabetes no Programa Farmácia Popular 

do Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 25(1): 33-44, 

jan-mar 2016. Disponível em: < (https://scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-

96222016000100033&lang=pt)>. Acesso em: 17 jul. 2018. SILVA, R. M.; CAETANO, R. Gastos com 

pagamentos no Programa Aqui Tem Farmácia Popular: evolução entre 2006-2014. Physis, Rio de Janeiro, v. 

28, n. 1, e280105, Mar. 2018. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312018000100402&lng=en&nrm=iso. 

Acesso em: 17 jul. 2018.  
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Introdução:  

No Brasil o grau de endividamento da população é alto, apenas no ano de 2017 o percentual de famílias 

brasileiras com dívidas fechou o ano em 62,2%, acima dos 59% do ano de 2016, segundo dados divulgados 

pela pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). É comum recebermos no dia a dia propagandas 

de bancos, autorização de crédito e promessas de ganho financeiro fácil e com a adesão do serviço, fica 

ainda mais claro que a população está se endividando em uma velocidade exponencial e com isso, a renda 

antes destinada para o consumo agora é destinada para pagamentos de dívidas. Nesse cenário, o estudo tem 

como objetivo conhecer sobre finanças ligadas ao aspecto de trade-off e custo de oportunidade de jovens 

universitários  

Metodologia:  

O estudo das escolhas entre dois ou mais bens (sendo este método de mensuração avaliativo uma das 

medidas de aplicação utilizadas no decorrer dos estudos) formulou-se a partir da noção de que a escolha por 

um bem não seria apenas controlada unicamente por seu efeito reforçador ao sujeito, mas também pelo 

efeito que a disponibilidade de mais de um tipo de bem pode produzir sobre as escolhas e suas 

consequências impactantes no ciclo econômico, podendo esta interação ser de substituição ou de 

complementaridade. A escolha entre dois bens substitutos implica na obtenção de um bem de forma 

dificultada, fazendo com que o indivíduo prontamente aumente a escolha do outro bem, escolha da qual 

muitos estudantes universitários tendem a optar em seus processos de tomada de decisão diários. Foram 

utilizadas adoções de métodos quantitativos, avaliativos e mensuráveis acerca das noções em se tratando de 

como estes se deixam afetar pelos comportamentos dos outros, Identificação do perfil socioeconômico dos 

consumidores, o contexto no qual a tomada de decisão está inserida, os pontos de referência no quesito dos 

ganhos e perdas com suas decisões e, por fim, a forma pela qual uma escolha é apresentada a este público. 

Trata-se, assim, de um projeto que questiona alguns pontos centrais da teoria econômica, que considera que 

os indivíduos escolhem sempre ações que maximizam sua utilidade e bem-estar, satisfazendo preferências 

consistentes (transitividade, completude, reflexividade). 

Resultado:  

Uma vez analisadas as condições, premissas e vertentes avaliadas e estudadas anteriormente, é possível 

obter resultados por parte dos estudos feitos com o público jovem de que estes influenciam, de certa forma, 

no processo produtivo empresarial partindo do princípio de que muitos deles baseiam suas decisões mais 

pelo desejo e adaptação sócio-cultural, usando do seu poder aquisitivo para obter bens que lhe façam se 

sentir inseridos no meio social nos quais estão (universidade). A partir de uma pesquisa exploratória e 

descritiva, os resultados obtidos confirmaram que os consumidores não são totalmente racionais e que são 

influenciados por fatores comportamentais razão pela qual deve-se priorizar, deste modo, uma educação 

financeira a ser proporcionada a população por parte do Estado, orientando nas políticas públicas, órgãos 

reguladores e instituições financeiras. 

Conclusão:  

Podemos concluir que para muitos jovens ainda na universidade, mesmo com o poder aquisitivo muito 

limitado acabando se endividando principalmente com cartões de crédito, créditos estudantis, transporte e 

bens de consumo terciário como roupas e eletrônicos. São poucos os investimentos em educação além da 

graduação. 

Referências:  

Guia de Economia Comportamental e Experimental, 1º edição, organizado por Flávia Ávila, Ana Maria 

Bianchi, tradução: Laura Teixeira Motta, Paulo Futagawa e revisão: Taís Rocha. 
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Introdução:  

A indústria vem evoluindo constantemente desde o fim do século XVIII. Tal evolução é responsável por 

significativas mudanças no setor da indústria sendo delimitada por três estágios, primeira, segunda e terceira 

revolução industrial. Nos dias de hoje com a globalização, a crescente competição no mercado e clientes mais 

exigentes, a busca pela melhoria contínua se manteve e as novas tecnologias que surgem estão transformando 

novamente o setor fabril. Neste contexto nasce o conceito de Indústria 4.0, dando início ao período conhecido 

como a quarta revolução industrial, que promete um alto desenvolvimento, tornando as fábricas muito mais 

inteligentes, flexíveis, dinâmicas e ágeis, baseando-se na combinação de múltiplas tecnologias que forçará as 

empresas a se reorganizarem quanto à forma de gerir processos e negócios, e a repensar seu posicionamento na 

cadeia de valor. Neste trabalho iremos aplicar conceitos e ferramentas da Indústria 4.0 buscando otimizar o 

processo em uma célula de manufatura.  

Metodologia:  

Este trabalho foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica, para analisar o que já foi publicado relacionado 

sobre o tema. Essa pesquisa foi realizada em outros trabalhos de graduação sobre o assunto, artigos, sites, livros e 

revistas. Além da procura acerca do tema também foi efetuada sobre as palavras-chaves, indústria 4.0, revolução, 

robô industrial, CLP, banco de dados, interface homem-máquina, manufatura integrada, rede de comunicação 

industrial. Assim, coletamos informações necessárias para dar embasamento e sustentação para a aplicação dos 

conceitos e ferramentas.  

Resultado:  

Com a implementação das ferramentas e conceitos da industria 4.0 na célula de manufatura abordada no presente 

trabalho, foi constatado ganhos significativos em diversas áreas. A logística interna de transporte de material para 

a célula de manufatura, um trabalho antes realizado de forma manual e precária, passa a ser automatizado, onde o 

próprio sistema integrado faz a emissão do pedido de matéria-prima de acordo com a quantidade recebida 

inicialmente e o tempo de produção de cada peça, ocasionando em um ganho de tempo significativo, aumentando 

a produção em 20%. Na questão da rastreabilidade das peças produzidas, antes inexistente, hoje o datador, que 

faz a gravação das peças que estão sendo produzidas (data, hora e lote), transmite as informações registradas até 

um banco de dados, o que facilita a localização das peças em casos de necessidade, como por exemplo, peças 

com problemas de qualidade, passando mais confiabilidade aos nossos clientes.  

Conclusão:  

Após os estudos realizados buscando a implementação dos conceitos e ferramentas da Indústria 4.0 na célula de 

manufatura em questão, conclui-se que, para atingir os objetivos propostos no trabalho, foi necessária uma 

mobilização de diversos setores da fábrica, realizando mudanças no ambiente físico e submetendo os 

funcionários a treinamentos para aperfeiçoar suas técnicas. Com tais medidas e seguindo à metodologia proposta, 

foi possível realizar a máxima otimização do processo, alcançando assim os resultados desejados.  

Referências:  

CUNHA, Carolina. "Tecnologia: o que é 4ª Revolução Industrial"; Uol Vestibular. Disponível em 

<https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/tecnologia-o-que-e-a-4-revolucao-

industrial.htm>. Acesso em 25 de abril de 2018. FREITAS, Eduardo de. "Primeira Revolução Industrial"; Brasil 

Escola. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primeira-revolucao-industrial.htm>. Acesso em 

20 de abril de 2018. SOUSA, Rainer Gonçalves. "Segunda Revolução Industrial"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-revolucao-industrial.htm>. Acesso em 20 de abril de 2018. 

PENA, Rodolfo F. Alves. "Terceira Revolução Industrial"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/terceira-revolucao-industrial.htm>. Acesso em 20 de abril de 2018. 

SILVEIRA, Cristiano Bertulucci. “O Que é Indústria 4.0 e Como Ela Vai Impactar o Mundo”; Citisystems. 

Disponível em: <https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/>. Acesso em 25 de Abril de 2018.  
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Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo analisar a gestão organizacional no comércio, especificamente de rações 

para animais, e elaborar uma proposta da filosofia LEAN que será de total importância para melhorar todo 

processo de estoques, layout, vendas, além de aumentar o lucro da empresa. Com esse sistema proposto 

nesse setor, teremos uma melhora significativa em relação as perdas e consequentemente um aumento 

positivo em todos setores da loja, eliminando os desperdícios encontrados antes da proposta ser 

implementada. Utilizamos também como base os cinco princípios da filosofia Lean. 

Metodologia:  

Como metodologia para a elaboração deste trabalho foi realizada uma pesquisa envolvendo a busca de 

informações em livros, sites e artigos acadêmicos que foram a base para se aplicar o estudo de caso, que 

segundo Yin (2003) é um método de pesquisa que busca identificar um evento de maneira criteriosa, 

passando por todos os detalhes que são baseados em diversas fontes de dados. Sendo assim, para ter um 

estudo completo, é essencial considerar que as circunstâncias em que ocorre o evento. Nesse estudo de caso 

serão abordados os atuais problemas da empresa, em relação à perda de ração devido ao prazo de validade, 

permitindo a identificação os causadores das perdas e, assim, a elaboração de estratégias para solucionar o 

problema. Além disso contém uma análise de dados da empresa relacionado a demanda, um estudo sobre o 

layout do estoque e a redução do mesmo. 

Resultado:  

Durante o segundo semestre de 2017, a empresa havia registrado um descarte de XX sacos de ração por 

prazo de validade, totalizando um prejuízo de R$ YYYY, YY de aquisições de XX anos atrás. Com a 

proposta da implantação do sistema LEAN que visa eliminar integralmente o desperdício, foi feita uma 

analise dos procedimentos de estocagem e compras, e observou oportunidades de melhorias nos processos 

criando rastreabilidade e previsões de demandas, além de diminuir significamente o volume do estoque 

(JUST IN TIME). Com a filosofia Lean sendo aplicado no primeiro semestre de 2018 foi registrado um 

lucro de R$ YYYY, YY em relação ao segundo semestre de 2017, contabilizando menos perdas por prazo 

de validade e um estoque mais organizado, sendo assim a aplicação desse sistema foi benéfico para o 

desenvolvimento da empresa. 

Conclusão:  

A filosofia Lean Manufacturing é um sistema de organização de indústrias e serviços, que tem como 

objetivo a eliminação de qualquer tipo de perda no sistema de produção, visando a otimização dos processos 

e procedimentos, ao menor custo possível, buscando atender da melhor forma suas necessidades. O presente 

trabalho buscou aplicar a proposta da filosofia Lean para eliminar perdas através da melhoria de processos 

de compras e gestão dos estoques diminuindo o seu volume, sendo assim a empresa conseguiu lucrar e ter 

um melhor desenvolvimento. Sendo assim esse sistema demonstra que pode ser aplicado em qualquer setor 

da produção. 

Referências:  

RIANI, A. M. Estudo de Caso: O Lean Manufacturing Aplicado na Becton Dickinson. Tese de Engenharia 
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Introdução:  

O pensamento empreendedor tem movimentado nos últimos anos um impacto econômico muito relevante. 

As pessoas que se arriscam a abrir uma empresa sendo de bens ou serviços, investem altos valores esperando 

que o retorno seja rápido e lucrativo. Muitas dessas empresas não sobrevivem aos seus primeiros anos e sem 

a devida orientação e gestão, podem até dar lucro, mas depois de um período começam um processo de 

falência. Nesse contexto, as startups surgem como um caminho de potencial sucesso. Uma startup define-se 

como um grupo de pessoas trabalhando em torno de uma ideia em condições de extrema incerteza e um alto 

investimento capital de risco. Os objetivos, geral e específicos: Objetivo Geral: - Compreender os conceitos 

e modelos de negócios inovadores na economia contemporânea. Objetivos Específicos: - Estudar o conceito 

e principais aspectos teóricos sobre startups, aceleradoras e incubadoras; - Conhecer algumas características 

favorecedoras que compõem o cenário de atratividade para modelos de negócios inovadores. 

Metodologia:  

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e qualitativa. Trata-se de pesquisa de cunho 

bibliográfico sobre o tema modelos de negócios inovadores na economia contemporânea. Foi realizada 

inicialmente uma pesquisa bibliográfica por meio de livros, revistas, jornais, sites e documentos dos órgãos 

institucionais relacionados ao tema, como Ministério da Ciência e Tecnologia, Programa Start-Up Brasil, 

dentre outros. Para a sistematização da pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliométrica, utilizando os temas 

startup, aceleradoras e incubadoras. - Coleta de dados Serão utilizadas as bases de dados Scielo, Ebsco e 

serão pesquisados também, o material disponível na biblioteca. A pesquisa documental, constituir-se-á em 

documentos de arquivos públicos (MARCONI; LAKATOS, 2003) oriundos de documentos oficiais 

estaduais e nacionais. - Análise dos dados Feita a descrição dos processos essenciais à pesquisa, a 

organização do material coletado bibliográfico e documental, por meio de leitura prévia sobre conceito, 

características, e os demais conteúdos referentes ao tema em estudo, para a análise dos dados, serão 

construídos quadros e gráficos demonstrativos. Para fins de relatório parcial, foi realizado o esboço da 

análise dos dados coletados na base de dados Scielo. 

Resultado:  

A primeira etapa do estudo foi desenvolvida a partir de uma pesquisa bibliométrica, objetivando ampliar o 

conhecimento referente às publicações relacionadas ao tema Startup, Aceleradora e Incubadora. Na base de 

dados Scielo, utilizando a palavra “startup”, classificada como parte do título e referente às publicações 

delimitando-se nos anos de 2018, 2017, 2016 e 2015, encontrou-se doze artigos publicados. Foram 

descartados sete artigos por tratarem a palavra startup com outro sentido e não o de modelos de negócio. 

Assim, foram selecionados quatro estudos. Para apresentar os resultados parciais, tomou-se como 

características gerais das publicações selecionadas de cada tema de acordo com as seguintes categorias: 

áreas temáticas e nome das revistas, tipo de documentos, ano das publicações, autores, título das fontes, 

instituições, agências financiadoras, países e idiomas. 

Conclusão:  

Com a revisão literária, leitura de artigos, acompanhamentos das notícias, podemos facilmente identificar o 

intensivo crescimento das startups no Brasil. Cada vez mais investidores procuram negócios como estes pois 

enxergam um real potencial nas startups. É preciso afirmar também a necessidade da educação financeira 

básica para que os empresários de startups se adequem a uma realidade nova que é o negócio. Por isso os 

estudas nesse novo modelo de negócios deve crescer com o passar dos anos e tornar-se uma nova realidade 

empreendedora de inovação e transformação da sociedade e consequentemente da realidade econômica do 

meio que está inserida.  
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Introdução:  

O Brasil possui um histórico de geração de energia altamente dependente das grandes hidrelétricas, fruto de uma 

política energética ineficiente. Essas hidrelétricas faraônicas tem o escopo de maximização de lucro, entretanto 

estão distantes de seus consumidores e dependem de extensas e complexas redes de distribuição de energia. A 

Constituição da República, estabelece, em seu art. 20, VIII, que os potenciais de energia hidráulica são bens da 

União, e em seu § 4º do artigo 175 estabelece que o aproveitamento do potencial de energia renovável de 

capacidade reduzida não dependerá de autorização ou concessão. Assim, temos como alternativas ao sistema 

centralizado, a geração de energia distribuída, podendo ser oriundos do vento, resíduos agrícolas e industriais, 

etc. O trabalho teve por escopo estudar alternativas ao sistema de larga concentração espacial, bem como expor a 

falta de incentivo do Estado a produção de pequena escala das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). 

Metodologia:  

Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o tema energia renovável em livros e sítios da internet, além disso, 

realizou pesquisa exploratória no qual apontou-se que o Brasil é, na atualidade, o país que mais se destaca 

quando se trata de fontes de energia renováveis, que são aquelas formas de produção de energia em que suas 

fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, onde os recursos se regeneram ou se 

mantêm ativos permanentemente. Em outras palavras, fontes de energia renováveis são aquelas que contam com 

recursos não esgotáveis, como a hídrica, a biomassa, a geotérmica, a solar, a eólica, ou as ondas das marés. 

Resultado:  

O comportamento do Estado, em não promover a geração de energia renovável, bem como, não oferecer 

incentivos ou subsidiar a autogerarão de energia, presta um verdadeiro desserviço ao desenvolvimento da nação e 

ao consumidor final, que fica à mercê dos geradores concentrados de energia que demandam grandes espaços 

físicos. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) informa que mais de 200 pequenas centrais hidrelétricas estão aptas à outorga, que 

incorporarão quase 3.000 MW a cadeia energética nacional, existindo ainda mais de 400 estudos em análise. A 

geração de energia local é de fundamental importância para o desenvolvimento da economia regional, seja ela 

elétrica, solar, eólica ou biomassa, colaborando com um aumento na produção renovável, além do aumento na 

demanda de mão de obra por um produto cada vez mais imprescindível, gerando ainda empregos com o turismo 

pela exploração das represas. 

Conclusão:  

O Brasil apresenta baixa adesão pela geração de energia renovável. Com a utilização de empreendimentos 

pequenos, que demandam baixa concentração espacial, é possível evitar os complexos e caros estudos de impacto 

ambiental. Com a geração local, é possível reduzir as perdas nas linhas de transmissão e distribuição, 

proporcionando assim uma maior estabilidade à tensão elétrica. Quando se gera energia no local, ou próximo ao 

local de consumo, há uma redução de custos, ocorrendo um aproveitamento maior dos recursos renováveis 

locais, bem como sendo possível ainda o fomento a economia regional e ao turismo local, com as pequenas 

represas das PCHs. 
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Introdução:  

As grandes transformações exercidas pelo mercado exige das organizações um grande esforço em busca da 

eficiência, produtividade e adaptabilidade e, para isso, os gestores e stakeholders necessitam de uma ampla 

visibilidade do impacto de seus custos no preço de seus produtos e serviços ofertados no mercado, com este 

objetivo, as informações proporcionadas pela gestão de custos, são de extrema importância para alcançar o 

menor custo possível, transformando-se em uma ferramenta necessária para garantir a competitividade da 

organização no seu ramo de atividade. Neste contexto, o objetivo deste de trabalho de conclusão de curso foi 

apresentar uma metodologia de Gestão de Custos e Formação de Preços na empresa Baltazar Distribuidora 

de Frutas LTDA através do projeto de um novo produto denominado “Bananinha Baltazar”, localizada na 

cidade de Taubaté (SP).  

Metodologia:  

Como metodologia para executarmos este estudo, foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica e coletado os 

dados e valores de: custo de conversão, custo de embalagem, custo da matéria prima, custo de mão de obra e 

demais custos ligados ao produto final. Para a análise de custos é indispensável destacar a citação de 

Padoveze (2012): “Os métodos de custeio representam o processo de identificar o custo unitário de um 

produto ou serviço ou de todos os produtos e serviços de uma empresa, partindo do total dos custos diretos e 

indiretos”. Partindo da citação de Padoveze (2012) foi aplicado a metodologia de custo por absorção que 

tem como objetivo disponibilizar uma análise consistente dos valores e custos reais de produção deste novo 

produto, onde todos os custos são absorvidos pelo custo unitário. Para a formação de preço, Martins (2006, 

p. 218) destaca que: “Para administrar preço de venda, sem dúvida é necessário conhecer o custo do 

produto; porém esta informação, por si só, embora seja necessária, não é suficiente” e complementa (2006, 

p. 218): “Além do custo, é preciso saber o grau de elasticidade da demanda, os preços de produtos dos 

concorrentes, a estratégia de marketing da empresa e também o tipo de mercado que a empresa atua”. Com 

base na citação de Martins foi realizado um estudo em conjunto com o Comitê Executivo da empresa 

BALTAZAR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA para análise de expectativa de retorno dos 

investidores, mostrando formas rentáveis de vendas e exposição dos produtos influenciando o comprador 

através da alta qualidade, traçando preços competitivos e ótimo custo/benefício. 

Resultado:  

Para que o resultado da pesquisa tivesse êxito, foi necessário um estudo a fundo dos elementos que 

compõem a formação do preço de venda: o custo e a despesa. Esta análise desenvolvida e pautada nos 

estudos bibliográficos mostrou aos sócios da empresa o real custo unitário de seus produtos, traçando o real 

impacto em seu preço final dando a oportunidade para a empresa de desenvolver projetos de redução destes 

custos, garantindo a qualidade e o aumento de sua produção. Além de uma alta visibilidade dos custos 

detalhados, este trabalho apresentou, conforme o desenvolvimento dos estudos, à empresa BALTAZAR a 

possibilidade de uma apropriação adequada de seus preços ofertados, verificando a rentabilidade e impactos 

positivos e negativos deste novo produto com base em seu mercado principal. Em linhas gerais resultados 

obtidos foram satisfatórios para a empresa estudada. Mostrando o real valor de seu novo produto e sua real 

oferta no mercado-alvo. 

Conclusão:  

O conhecimento da gestão de custo, formação do preço e tudo o que esse tema engloba é vital para que uma 

empresa se mantenha no mercado e sobressaia a concorrência. O processo decisório por parte dos 

empresários e gestores se tornará mais assertivos tendo o conhecimento e pratica desses temas. Em virtude 

dos fatos mencionados, os riscos e as incertezas da empresa BALTAZAR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

LTDA serão minimizados durante as atividades de comercialização e posicionamento no mercado. 
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Introdução:  

O climatério feminino diz respeito ao período do final da fertilidade biológica e, consequentemente, do 

término das menstruações, envolvendo mudanças orgânicas e emocionais. Neste sentido, a pesquisa tem por 

objetivo identificar como se dá a crise da meia-idade, especificamente com a mulher no período da 

menopausa, a partir da base de dados catalogados em plataforma digital. 

Metodologia:  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que compreende o levantamento de referências teóricas já 

analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros e artigos científicos. Na coleta de 

dados, foram utilizadas duas bases de dados eletrônicos: Web of Science (Webscience) e Periódicos 

Eletrônicos de Psicologia (Pepsic). Foram considerados os descritores: desafios; meia-idade; mulher, 

menopausa, no período de 2007 a 2017, encontrando-se o total de oito artigos. Para a análise de dados foi 

utilizada a revisão sistemática da literatura, que consiste na elaboração da pergunta de pesquisa; na busca na 

literatura; na seleção dos artigos; na extração dos dados; na avaliação da qualidade metodológica; na síntese 

dos dados; na avaliação da qualidade das evidências, e na redação e publicação dos resultados. Os critérios 

de inclusão para análise foram: a mulher estar vivenciando a menopausa independentemente de ter ou não 

filhos. Após o exposto, foram realizadas as três aplicações do teste de relevância. Desta forma, foram 

considerados três artigos científicos, que tinham como metodologia: revisão bibliográfica, estudo descritivo 

exploratório e revisão integrativa.  

Resultado:  

A maioria das mulheres tinham sentimentos negativos em relação à menopausa e acreditavam que esta fase 

deveria ser vivida de maneira silenciosa, invisibilizada. Grande parte delas confundia climatério com 

menopausa e os estereótipos, referentes ao papel social da mulher, têm forte influência na visão delas sobre 

si mesmas e em seus relacionamentos, além de existir uma pressão social em relação à beleza e a 

jovialidade.  

Conclusão:  

Os artigos em questão demonstraram a importância da informação e do compartilhamento de experiência 

das mulheres acerca do climatério, para que haja a devida compreensão e ressignificação deste período. 

Percebeu-se uma quantidade escassa de pesquisas científicas no que tange os aspectos emocionais do 

climatério. Apenas após os anos 90 surgiram mais produções acerca disso, no entanto eram muito voltadas 

ainda à área médica, englobando apenas os aspectos orgânicos desta fase.  
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Introdução:  

O Programa de Volta para Casa (PVC) foi instaurado pela Lei Federal nº 10.708, de 2003 e busca o auxílio-

reabilitação psicossocial para pacientes psiquiátricos, pautado em três pilares principais: assistência, 

acompanhamento e integração social. Isso se dá fora do ambiente hospitalar para pacientes acometidos por 

transtornos mentais, com histórico de dois anos ou mais de internação em hospitais cadastrados pelo SUS, 

quando a situação clínica e social não justifica a permanência em ambiente hospitalar e indica a 

possibilidade de inclusão em programa de reintegração social. O objetivo central deste programa é 

qualificar, fortalecer e expandir a rede extra-hospitalar de recursos assistenciais e de cuidados, uma vez que 

se faz parte do processo de Reforma Psiquiátrica, assim como contribuir de maneira efetiva para o processo 

de inserção social desses pacientes. O presente estudo objetivou descrever o PVC e analisar a sua 

colaboração ao processo de reforma psiquiátrica.  

Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da Saúde (MS), artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), publicados no período de 2004 a 2018, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na 

íntegra, utilizando o termo: “Programa de Volta para Casa”. A investigação foi realizada no mês de Julho de 

2018 durante a disciplina de Saúde Coletiva. No total foram encontradas apenas cinco publicações, 

chamando atenção para a pouca abordagem da temática por parte dos pesquisadores em território nacional. 

A partir desses estudos, coletaram-se informações sobre o que vem a ser o programa, o público-alvo, 

objetivos e benefícios, a fim de compreender o mesmo e sua contribuição ao movimento de Reforma 

Psiquiátrica que o Brasil tem vivido. 

Resultado:  

Para que o beneficiário se inclua no programa, ele deve estar de alta hospitalar e ser atendido por um Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) ou outro serviço de saúde do município que ele residirá. Uma equipe de 

profissionais será encarregada de acompanhar a atenção psicossocial e assistí-lo em sua reintegração ao 

ambiente familiar e social. O pagamento mensal de auxílio será pago ao próprio beneficiário, no valor de R$ 

240,00, por um período de um ano. Caso a equipe que o acompanha julgar que o mesmo não se encontra em 

condições propícias de se reintegrar plenamente à sociedade, o auxílio pode se estender até o próximo ano, 

visando a melhora integral do paciente. Na última estimativa brasileira, havia 701 municípios habilitados no 

PVC em todo o Brasil, totalizado 4.499 beneficiários ativos.  

Conclusão:  

O PVC é uma estratégia de desinstitucionalização a partir da transformação do sujeito-asilado em sujeito-

autônomo. Deve ser empregado para estimular a autonomia dos sujeitos, considerada a base para a 

desinstitucionalização, somado à transformação cultural da sociedade. Caso contrário, cairá em um 

assistencialismo que apenas tenta remediar, sem sucesso, os efeitos de anos de exclusão. Vale ressaltar que 

durante a desinstitucionalização, a ordem era "reabilitar a cidade", não reabilitar o doente, com isso, 

deveriam também produzir saúde para a comunidade, afirmando o papel dos cidadãos em promover saúde, 

agregando ênfase nos recursos das pessoas, mais do que nas insuficiências delas. 
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Introdução:  

Até o início do século passado a Gestão da Qualidade era voltada para análises físicas e de desempenho de 

um determinado produto. A competitividade entre as empresas fez com que aumentassem o número de 

estudos sobre a qualidade dos produtos, desde a otimização de todo o processo visando a satisfação do 

cliente até questões de impactos no meio ambiente. A adequação ao Sistema de Gerenciamento da 

Qualidade é uma escolha única e exclusiva da empresa. Tendo como objetivo aprimorar o seu processo e 

valorizar a qualidade de seu produto ou apenas suprir as necessidades do ramo de mercado no qual atua.  

Metodologia:  

Esse trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica, utilizando a consulta de livros como fonte 

de informação. Neste, abordaremos um dos princípios de gestão da qualidade: visão sistêmica. Um princípio 

que não é muito estimado, porém muito relevante para garantir a qualidade de um processo. Um 

gerenciamento sistêmico de qualidade gera uma boa interface entre setores, garantindo a correta troca de 

informações durante o ciclo produtivo. A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade é um processo 

árduo e demorado, no entanto, que potencializa o fluxo do processo, tanto produtivo quanto administrativo. 

Esta pode ser dividida em três estágios: ? Estruturação do sistema documental – neste estágio, o propósito é 

organizar o processo documental (politicas, instruções de trabalho, procedimentos e registros) e parâmetros 

para codificação e validação dos documentos; ? Procedimentos de Gestão da Qualidade – Este estágio é 

onde serão desenvolvidos toda a parte de documentação e procedimentos para a realização correta do 

processo. É a fase mais demorada, porém, que exige muita atenção pois será a base de informações para o 

futuro; ? Implementação – no último estágio será realizada a implementação do sistema, onde serão 

desenvolvidos treinamentos para todos os envolvidos nas atividades relacionadas aquele procedimento para 

que seja feito uma reafirmação das informações contidas nos documentos e para que todos os envolvidos 

adquiram a capacidade de modificar e validar os documentos sempre que necessário;  

Resultado:  

Através deste trabalho, buscamos demonstrar a serventia da aplicação da Gestão da Qualidade orientando 

aqueles que buscam aumentar seu conhecimento sobre as peculiaridades de uma ferramenta que nos 

proporciona um aperfeiçoamento da eficácia e eficiência das empresas. 

Conclusão:  

Para se alcançar as melhoras almejadas, é imprescindível o engajamento e dedicação de todos os 

colaboradores. Sendo necessário que principalmente a direção tenha a mente aberta para entender a 

importância dessa padronização e busca por adequações para poder passar adiante como funciona o sistema 

e os seus benefícios. É um processo continuo, todavia, que provoca grandes melhorias em uma empresa 

aumentando sua competitividade nos dias atuais.  
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Introdução:  

Este trabalho se desenvolveu a partir da experiência do Estágio Curricular Supervisionado em Processos 

Educativos III, em uma Escola Municipal de Educação Infantil na cidade de Taubaté/SP. Reconhece-se que o 

foco principal do psicólogo no contexto escolar é a promoção do desenvolvimento humano, constituído na 

interação continua do indivíduo em um ambiente. Nesta perspectiva, enfatizam-se as relações sociais como 

conceitos relevantes de análise e intervenção do psicólogo escolar, visando comportamentos de educadores e 

alunos. Na medida em que se reconhece que os indivíduos se constituem e, simultaneamente, são constituidores 

dos contextos sociais nos quais estão inseridos, os aspectos organizacionais da escola como instituição, em 

especial, sua subjetividade social, constituem aspectos relevantes para compreensão dos processos relacionais 

que na escola ocorrem e que participam dos modos nos quais os profissionais e alunos sentem, pensam e atuam 

nesse espaço.  

Metodologia:  

Compreende-se a especial relevância no que tange à construção da Cultura de Paz, as habilidades interpessoais, 

pessoais e éticas destacam se frente às necessárias articulações demandadas nos contextos sociais (DUSI et al., 

2005). De acordo com Del Prette Del Prette (2008) habilidades sociais é a denominação dada às diferentes 

classes de comportamentos sociais, disponíveis no repertório de uma pessoa, que contribuem para a qualidade e a 

efetividade das interações que ela estabelece com as demais. A Comunicação Não-Violenta (CNV) corresponde a 

classe de comportamentos socialis assertivos, pois fundamenta-se em habilidades de linguagem e comunicação 

que fortalecem a capacidade de continuar-se humano, mesmo em condições adversas, conforme define 

Rosenberg (2006). Com o intuito de promover a construção da paz na instituição escolar foi realizado junto aos 

agentes educativos o treinamento de habilidades sociais com base na comunicação não-violenta. Os encontros 

para efetivação do treinamento foram realizados semanalmente com duração de 45 minutos. E se orientavam por 

temáticas diversas que versavam as ações coletivas da escola como um todo. Além disso, foi realizado a 

aplicação do Inventário de Habilidades Sociais (IHS). O IHS-Del-Prette é um instrumento de auto-relato para 

aferir o repertório de habilidades sociais usualmente requeridos em uma amostra de situações interpessoais 

cotidianas. Os resultados do IHS permitem identificar déficits e recursos em habilidades sociais, bem como o 

planejamento e acompanhamento de estudos e programas de intervenção (remediativos ou 

educacionais/preventivos) que requerem avaliação nessa área. (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). 

Resultado:  

No decorrer dos encontros com o grupo por diversos momentos foi constatado relações conflituosas, embasada 

na divergência e desigualdade. Neste sentido foram promovidas mediações em que orquestrando vozes nos 

espaços de interlocução, denunciando a opressão e a desigualdade nas oportunidades, bem como revisitando 

práticas a fim de sustentar a transformação no sistema educacional, favoreceu o desenvolvimento de seus atores. 

Com o desenvolvimento de habilidades sociais com base na comunicação não-violenta, se promoveu maximizar 

o repertório de educadores, visando à importância do enfrentamento e resolução dos problemas cotidianos. Desde 

o primeiro momento estabeleceu-se um canal de comunicação entre os diferentes profissionais em uma 

perspectiva multidisciplinar. O resultado se deu por meio de falas da coordenação em que revelaram 

reconhecimento das contribuições da Psicologia no âmbito escolar. 

Conclusão:  

A partir da prática de estágio supervisionado as principais conclusões deste trabalho, referem-se a interface com 

a Cultura de Paz e a Psicologia Escolar por uma coerência de ações que promovam a sua construção no contexto 

escolar através da articulação das vozes escolares e da criação de um espaço de escuta para ressignificação de 

suas concepções e práticas. Por se apresentar como área de atuação que se preocupa em favorecer uma 

construção expressivamente pacífica e capaz de junturas promotoras de transformações culturais, a partir da 

compreensão e modificação do comportamento que se dão no âmbito da educação. 
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Introdução:  

O presente estudo abordará sobre o processo de enfrentamento vivenciado por pais que possuem um filho 

com síndrome de Down e como são desenvolvidas suas potencialidades ao longo do processo.Já que o ser 

humano é portador de potencialidades e também é capaz de superar as adversidades, quando surge um 

momento de desorganização emocional, compreende-se que ele será capaz de acionar suas próprias 

potencialidades. Portanto, a família quando recebe a noticia sobre o diagnostico de deficiência do filho, 

provavelmente sofrerá uma desestrutura então precisará reorganizar suas potencialidades para ser capaz de 

enfrentar a adversidade que lhe foi imposta.A partir dessa hipótese, considera-se válido investigar como os 

pais enfrentam a situação de deficiência do filho, como são desenvolvidas suas potencialidades ao longo do 

processo e como o acompanhamento psicológico pode lhes servir de auxílio desde o recebimento do 

diagnostico e ao longo do desenvolvimento da criança.  

Metodologia:  

Para a elaboração deste trabalho pretende-se realizar como métodoa revisão integrativa do tipo qualitativo, 

utilizando um levantamento dos artigos na literatura a fim de buscar nas seguintes bases de dados: Biblioteca 

eletrônica cientifica (Scielo) e Periódico Eletrônico em Psicologia (PePSIC). De acordo com Souza, Silva e 

Carvalho (2010) a revisão integrativa estabelece o estudo atual sobre uma temática especifica em que é 

conduzida a identificar, analisar e sintetizar os resultados de estudo independentes sobre um mesmo assunto. 

Para tanto, a revisão integrativa permite a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais com o 

objetivo de obter uma compreensão completa do fenômeno explorado. Segundo Minayo (1994 apud SILVA 

2007) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, motivações, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações. Além disso, a pesquisa 

qualitativa considera a importância da subjetividade e da interpretação  

Resultado:  

Espera – se encontrar dentro do tema, resultados que possam contribuir na área da Psicologia para 

compreender a vivência da família desde o diagnostico da síndrome de Down e como as mesmas lidam 

diante das situações adversas, visto que se debate muito sobre a síndrome de Down em relação aos cuidados 

com a criança, mas pouco se fala sobre as vivencias das famílias diante desse novo,desafiador e ao mesmo 

tempo encorajador contexto.  

Conclusão:  

Espera-se encontrar dentro do tema, resultados que possam contribuir na área da Psicologia para 

compreender a vivência da família, de que forma lidam diante de situações adversas e como desenvolvem 

suas potencialidades. 
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Introdução:  

A cogeração é um processo onde potência e vapor são produzidos ao mesmo tempo em instalações industriais a 

partir da queima de um combustível (TOLMASQUIM, 2016). No Brasil, esse processo é aplicado em grande 

escala nas usinas sucroalcooleiras, onde o combustível utilizado é o bagaço e a palha da cana-de-açúcar (ALVES 

et al., 2015). O ciclo Rankine, bem como suas variações, é o mais empregado na geração termelétrica e também é 

empregado no processo de cogeração (TOLMASQUIM, 2016). Diante deste cenário, neste trabalho propõe-se 

realizar uma análise energética de um ciclo de cogeração baseado no ciclo Rankine e avaliar a influência da 

pressão e da temperatura na saída da caldeira sobre eficiência térmica através de análise de sensibilidade. 

Metodologia:  

O processo de cogeração aplicado a uma usina sucroalcooleira descrito por Fonseca Filho, Matelli e Perrella 

Balestieri (2016) foi simulado utilizando o software Aspen Plus®. O pacote utilizado para avaliar as 

propriedades em cada ponto do ciclo foi o STEAMNBS que é o mais indicado quando o fluido de trabalho é a 

água ou vapor. Por motivos de simplificação a caldeira foi substituída por um aquecedor simples e uma eficiência 

de 65 % foi considerada para esse dispositivo. Deve-se destacar que as turbinas denominadas por HPTVAP1 e 

LPTVAP1 são parte de uma única turbina composta por dois estágios. Portanto, elas foram unidas em um bloco 

do tipo misturador dando origem a potência total gerada, denominada WTVAP1. O processo, que necessita de 

vapor à 5 MPa e 593 K, também foi representado na simulação como um aquecedor. Após a modelagem do ciclo, 

foi realizada uma análise de sensibilidade também no Aspen Plus®, na qual foram avaliadas a influência da 

temperatura e da pressão na saída da caldeira sobre a eficiência térmica do ciclo. Para analisar a relação entre a 

pressão e eficiência térmica do ciclo, a diferença de pressão entre a entrada e a saída da caldeira foi reduzida 

gradativamente de 1,37 MPa até 0,87 MPa e a temperatura elevada de 858 K até 900 K. 

Resultado:  

A potência produzida pelo conjunto de turbinas do ciclo analisado (Figura 1) é de cerca de 374,1 MW, sendo que 

somente 364,8 MW está disponível pois a bomba necessita de aproximadamente 9,3 MW. A taxa de 

transferência de calor necessária para fazer com que na saída da caldeira haja vapor superaquecido a 858 K e 

16,5 MPa é 1163,7 MW. A eficiência térmica do ciclo nas condições de trabalho é 19 %. Os resultados da análise 

de sensibilidade são ilustrados na Figura 2. Pode-se verificar que ao aumentar a temperatura da saída da caldeira 

em 4,9 % é possível elevar a eficiência do ciclo em 1,7 %, porém o calor necessário na caldeira é 3,3% maior. 

Por outro lado, ao elevar a pressão em 4,2 % é possível aumentar a eficiência do ciclo em 0,33 % e reduzir a 

quantidade necessária de calor em cerca de 0,2 %. .  

Conclusão:  

Os resultados obtidos estão de acordo com os observados na literatura. É possível concluir que apesar de haver 

uma redução na quantidade de calor necessário para a produção do vapor na caldeira quando se aumenta a 

pressão, o ganho na eficiência do ciclo e, consequentemente, na geração de energia elétrica é menor do que 

quando se aumenta a temperatura. Além disso, há outras formas de aumentar a eficiência de um ciclo baseado no 

ciclo Rankine, como por exemplo utilizando um ciclo com reaquecimento ou regenerativo (GUERRA et al., 

2014). 
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Introdução:  

O presente estudo dá enfoque no papel desempenhado pela Psicologia dentro do hospital, mais 

precisamente, na cardiologia infantil. É relevante para este estudo compreender como as crianças e seus pais 

reagem diante da doença e, os métodos dos quais os psicólogos se utilizam para auxiliar a família. A 

cardiologia infantil é uma área delicada, pois se trata de um coração em uma criança. Geralmente, antes de 

nascer, o bebê cardiopata já é identificado e isso faz com que os pais dessa criança já tenham que lidar com 

o fato de um filho não-saudável, antes mesmo de conhecê-lo. A família tende a fantasiar como será essa 

criança, como terão que lidar com a doença e o que terão de abdicar no futuro em prol do pequeno 

cardiopata. A psicologia auxilia nesse processo de descobrimento e aceitação, para que os pais consigam 

fazer o luto do filho idealizado e enxergar novas possibilidades. 

Metodologia:  

A pesquisa é exploratória, quantitativa e bibliográfica, tem como objetivo tornar mais explícito como se 

caracteriza o Estado da Arte sobre a cardiologia infantil na Psicologia. Será desenvolvida a partir do 

levantamento de dados sobre artigos e teses indexados em bases de dados virtuais, explorando o conteúdo já 

publicado acerca do assunto em um período de dez anos, para expansão e aprimoramento de ideias. Serão 

levados em consideração nessa pesquisa quantitativa o ano em que os artigos foram publicados, o instituto e 

a região do Brasil que desenvolveu a pesquisa. Também serão avaliados os tipos de pesquisa quanto à 

abordagem e delineamento, os objetivos, população, amostra e instrumentos. 

Resultado:  

Foram encontrados 21 artigos publicados entre 2007 e 2017, que abordam a cardiologia infantil, os pais de 

bebês cardiopatas e os profissionais envolvidos no cuidado dessas crianças. Dentre os 21 artigos, foram 

analisados 16, e todos foram publicados no sul e no sudeste do Brasil, encontrados em sua maioria nas bases 

de dados Pepsic e Scielo, em revistas de medicina, psicologia e enfermagem. A análise mostrou que 63% 

das pesquisas foram qualitativas e grande parte delas citam os bebês e seus pais, com um maior enfoque nas 

mães. 

Conclusão:  

A conclusão parcial dessa revisão bibliográfica é que não existem muitos estudos brasileiros que abordam a 

cardiopatia infantil com enfoque na psicologia. Os artigos encontrados foram desenvolvidos no sul e no 

sudeste do país, e publicados em revistas de Psicologia, Enfermagem e Medicina. O foco desses estudos 

foram em como os pais dos bebês cardiopatas reagiram à notícia de que o filho teria complicações cardíacas 

antes mesmo de nascer, e as nas estratégias de enfrentamento que poderiam ser usadas. Alguns estudos 

citaram apenas mães e gestantes, analisando se o nível de estresse e apego eram fatores culminantes em 

situações diversas 
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Introdução:  

O tema da pesquisa partiu de um questionamento feito pela psicóloga Igrid Gehl sobre o papel do arquiteto 

perante a sociedade nos dias atuais, e como os interesses estão voltados somente para as formas ao invés de 

pessoas. As cidades estão sendo pensadas e projetadas para os automóveis, gerando uma problemática 

colocando e a mobilidade urbana e o bem estar em últimos planos, com toda a idéia de cidade para pessoas, 

resolveu destrinchar do assunto levando em consideração a melhor forma de planejamento para a cidade, 

olhando primeiramente para as ruas. 

Metodologia:  

A abordagem deste trabalho envolverá tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos, tendo como 

metodologia base a revisão bibliográfica do livro ‘Cidade para Pessoa’ do arquiteto Ian Gehl. Paralelamente, 

foi feita uma pesquisa a respeito dos conceitos gerais sobre parklets, verificou-se as legislações que versam a 

implantação do mesmo, assim como foram feitos estudos de casos que embasaram e inspiraram a criação do 

projeto do grupo. Por fim, a escolha da área de intervenção e a elaboração do projeto experimental do 

parklet. 

Resultado:  

A partir dos conhecimentos e exemplos adquiridos por meio do livro "Cidade para Pessoas", realizou-se um 

projeto de Parklet na cidade de Taubaté, São Paulo, na Rua 4 de Março. A ideia foi adaptar, 

temporariamente, o espaço escolhido a novos padrões de uso, atraindo e gerando a sensação de permanência 

e convívio nas pessoas que por ali passariam (conceito e função dos parklets), diferentemente de quando a 

cidade se desenvolve em prol de carros e construções. Como o esperado, pessoas de fato pararam atraídas 

pela mudança de realidade no ambiente e pelo interesse em permanecer naquela área de convivência, 

alcançando, dessa maneira o objetivo expressado no livro. 

Conclusão:  

Com o trabalho pôde-se concluir que as cidades enfrentam problemas sociais e de tráfego devido à 

superlotação que vem acontecendo desde a revolução industrial. As cidades passaram a ser projetadas para 

carros, excluindo os pedestres dos direitos sociais, e , consequentemente, aumentando o perigo na sociedade. 

Esse problemas podem ser resolvidos se pensados corretamente com estratégias que valorizam as vidas dos 

pedestres colocando-as como prioridade como a experiência feita com parklet realizado na cidade de 

Taubaté e assim projetar Cidades para Pessoas, 

Referências:  

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013a. 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/parklets/ 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/parklets http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2014/04/MANUAL_PARKLET_SP.pdf https://www.archdaily.com.br/br/800198/defensor-

de-cidades-mais-humanas-jan-gehl-provoca-em-entrevista-o-que-voce-esta-esperando-brasil 

http://www.caurs.gov.br/exclusiva-uma-conversa-com-jan-gehl/https://gehlpeople.com/ 

https://www.archdaily.com.br/br/874937/parklet-the-joy-estudio-haa 

https://www.archdaily.com.br/br/600036/sao-paulo-regulamenta-a-criacao-de-parklets-para-ampliar-oferta-

de-espacos-publicos-na-cidade https://cidadesparapessoas.com/tag/jan-gehl/ 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.217/7020 

  



 

807 

 

INFLUÊNCIA DE IDADE E ESCOLARIDADE EM UM PROTOCOLO DE PRAXIAS: AVALIAÇÃO DE DUAS 

FORMAS DE APLICAÇÃO. RESULTADOS PARCIAIS.  

ENIC201860725 

 
KAMILA TIEKO KYOHARA  

Orientador(a): KARLA RODRIGUES CAVALCANTE  

 

Introdução:  

Apraxia é uma disfunção que se manifesta pela dificuldade (ou incapacidade) em selecionar e organizar as 

inervações motoras necessárias para executar uma ação, independente das características desta ou mesmo do 

membro usado para realizar a ação. Existem quatro formas de testar a performance práxica do indivíduo: 

gesto ao comando, imitação de um gesto, uso real do objeto e imitação do examinador usando um objeto. 

Diversos autores já mostraram a influência da idade e da escolaridade no desempenho dos indivíduos em 

tarefas cognitivas como a produção de gestos. Cavalcante e Caramelli (2009), avaliaram a produção e 

reconhecimento de gestos em indivíduos idosos e observaram que a idade e a escolaridade influenciaram a 

produção de gestos e Cavalcante (2004) observou que ambas influenciaram também o reconhecimento de 

gestos. O protocolo utilizado por eles era muito extenso o que inviabiliza sua utilização. 

Metodologia:  

O objetivo do trabalho é descrever o desempenho de indivíduos adultos em dois protocolos de avaliação de 

reconhecimento de gestos: uma versão longa e uma versão curta e em um protocolo de produção de gestos. 

De um total de 50 foram avaliados até o momento 13 sujeitos, todos submetidos a dois protocolos de 

avaliação: um de produção e outro de reconhecimento dos gestos. No protocolo de produção de gestos é 

solicitado ao sujeito que realize gestos de duas maneiras diferentes: ao comando verbal e à imitação.Gestos 

corretos recebem dois pontos, parcialmente corretos um ponto e incorretos nenhum ponto. Protocolo de 

reconhecimento de gestos: Versão longa. É apresentado ao sujeito um filme no qual um indivíduo realiza 

alguns gestos. O filme consiste de cinco provas diferentes, em todas elas para cada resposta correta é 

atribuído um ponto e para cada resposta errada nenhum ponto. Na primeira são apresentados gestos que 

imitam a utilização de objetos. O sujeito deverá reconhecer aquelescom significado. Na segunda o indivíduo 

realiza um gesto duas vezes e o sujeito deverá identificar qual das duas maneiras seria a correta. Na 

terceirasão realizados gestos por duas pessoas diferentes e a tarefa do sujeito será identificar quais pares de 

gestos serão similares. Na quarta o sujeito deverá apontar em qual das duas pantomimas o gesto está 

corretamente associado a um objeto ou a um gesto previamente orientado pelo examinador. A quinta prova 

consiste na nomeação de gestos. Protocolo de reconhecimento de gestos: Versão breve Esse protocolo foi 

elaborado a partir do desempenho dos idosos no trabalho de Cavalcante,2004. Foram selecionados os gestos 

que obtiveram acerto igual ou superior a 95% dentre todos os indivíduos. Nessa versão estão presentes 

somente a primeira, a quarta e a quinta prova do protocolo de reconhecimento.  

Resultado:  

Até o momento foram avaliados treze indivíduos, oitomulheres e cincohomens, com média da idade de 

51,92 anos. Na produção de gestos o desempenho médio foi de 45 pontos (83,47%) sendo 16ao comando 

verbal e 28à imitação. No reconhecimento de gestos pontuaram em média 27(86%) na primeira prova. Na 

segunda prova pontuaram 10 (91%) pontos na primeira parte e 5 (97%) na segunda. Na terceira prova a 

pontuação média foi de23 (96%). Na quarta prova nos gestos convencionais os indivíduos pontuaram em 

média 17 (97,2%) na primeira parte e 6 (100%) na segunda. Na quinta prova do protocolo longo os 

indivíduos nomearam 8,53 gestos em média (85,3%) dos gestos transitivos e 9,46 (9,46%) dos 

convencionais. No protocolo curto os indivíduos pontuaram em média 23,5 pontos equivalente a 97, 9% do 

protocolo.  

Conclusão:  

Como o número de indivíduos ainda é muito baixo não foi possível separar os indivíduos por sexo ou grau 

de escolaridade e ou sexo. Os indivíduos tem apresentado desempenho semelhante aos indivíduos idosos nos 

protocolos.  

Referências:  
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SITUAÇÃO DO NINHO VAZIO: DESAFIOS E MUDANÇAS.  

ENIC201875824 

 
EMANUELLY OLIVEIRA DE SOUZA ANA CAROLINE PEREIRA CABRAL MAIARA CAROLINA MOREIRA  

Orientador(a): ANDREZA MARIA NEVES MANFREDINI TOBIAS  

 

Introdução:  

O presente estudo abordará a situação do Ninho Vazio, que representa o período em que os pais vivenciam a 

saída de casa de seus filhos. O objetivo consistirá em identificar como o casal lida frente a situação do Ninho 

Vazio.  

Metodologia:  

Para atingir tal objetivo, foi utilizado o método de Pesquisa bibliográfica, sendo utilizada bases de dados 

como a Scielo, Pepsico, Lilacs e BVS. A análise foi realizada frente a uma Revisão sistemática, onde foi 

encontrada uma amostra de doze trabalhos no total, sendo, posteriormente após critérios de 

inclusão/exclusão selecionados quatro artigos.  

Resultado:  

Os resultados obtidos, pode ser observado que de maneira geral a situação do Ninho vazio mobiliza no casal 

sentimentos de ambivalência, como a tristeza, perda, vazio e por outro lado satisfação de observarem seus 

filhos crescerem profissionalmente bem como emocionalmente, onde de modo gradual os sentimentos vão 

tornando-se tênues de maneira que conseguem readaptarem-se frente as mudanças advindas com a saída de 

seus filhos.  

Conclusão:  

Por fim, conclui-se com base na amostra de dados, existe percepções em comum acerca do tema Ninho 

vazio, que com a saída dos filhos de casa, o casal passar por uma mistura de sentimentos, que vão sendo 

trabalhados a partir da readaptação que formulam afim de reestruturar a dinâmica familiar e o 

relacionamento conjugal, porém sempre buscam manter contato com seus filhos, no intuito de nunca 

perderem o vínculo familiar. Com isso, o casal adquiri uma oportunidade de resgate matrimonial, 

percebendo-se de uma maneira diferente, dedicando-se muitas vezes as necessidades pessoais e/ou as de seu 

parceiro (a).  

Referências:  

VIRGOLINO, F.S.S; SILVA, A.B; PORTO, S.C.A.S; NETO, V.L.S; SARAIVA, A.M. A mudança no ciclo 

familiar diante da Síndrome do Ninho Vazio: Revisão. Revista da Universidade do Vale do Rio Verde. Três 

Corações, v.10, n.1, p.456-464. Jan/Jul, 2013. PATIAS, N.D; FONTINEL, M.I; JAEGER, F.P. Quando os 

Filhos Saem de Casa e o “Ninho” fica vazio: A visão do Casal sobre o Fenômeno. Pensando Famílias. v.16, 

n.1, p. 163-176. Julho, 2012.  
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CONSUMO ALIMENTAR E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS ATENDIDOS EM UM PROGRAMA 

UNIVERSITÁRIO  

ENIC201808214 

 
THAIS CAROLINNE ARAUJO RODRIGUES GABRIELA REIS ALENCAR  

Orientador(a): MARIA CECÍLIA MARCONDES VASCONCELOS  

 

Introdução:  

Os avanços industriais e tecnológicos da globalização trouxeram consigo mudanças na qualidade dos 

alimentos e também nas práticas alimentares, resultando no comprometimento da saúde da população. A 

transição nutricional no Brasil se destaca com maior força no final do século passado, com o aumento 

significativo do consumo de alimentos industrializados. O estudo objetivou avaliar o consumo e a prática 

alimentar de idosos; classificar o estado nutricional dessa população e verificar a influência da transição 

nutricional nas escolhas e práticas alimentares destes. 

Metodologia:  

Estudo descritivo de campo com procedimento de coleta experimental com indivíduos participantes de um 

programa universitário no município de Taubaté-SP, de idade igual ou superior a sessenta anos, por meio de 

aplicação de questionário composto por dezoito questões para conhecimento do consumo e práticas 

alimentares, e realização de avaliação antropométrica do peso corporal e estatura para obtenção do Índice de 

Massa Corporal (IMC), com classificação segundo Lipschitz (1994). A análise estatística dos dados 

coletados será realizada por meio dos programas Microsoft Office Excel© 2013 e Bioestat 5.3©. Como 

interferência estatística será utilizado teste não-paramétrico, binomial para comparação entre duas 

proporções. O nível de significância será de 5%, com amostra não probabilística, por acessibilidade. 

Resultado:  

Espera-se participação do sexo feminino entre 80 a 90% da população a ser estudada. Estima-se que 70% do 

total de participantes tenha preferência por alimentos in natura e minimamente processados a 

ultraprocessados e apresentem alteração, total ou parcial, das escolhas alimentares da infância até a 

atualidade. Quanto ao estado nutricional, estima-se diagnóstico de excesso de peso para 55% da população, 

eutrofia para 30% e baixo peso para 15%. 

Conclusão:  

Conclui-se que com a industrialização os hábitos alimentares da população se modificaram durante os anos, 

aumentando o consumo de alimentos ultra processados, e essas mudanças podem ter impacto no estado 

nutricional e na saúde do individuo idoso. 

Referências:  

1. Proença RPC. Alimentação e globalização: algumas reflexões. Cienc. Cult. 2010; 62(4):43- 47. 

Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v62n4/a14v62n4.pdf 2. Garcia RWD. Reflexos da 

globalização na cultura alimentar: considerações sobre as mudanças na alimentação urbana. Rev. Nutr., 

Campinas, 16(4):483-492, out./dez., 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rn/v16n4/a11v16n4.pdf 
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INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO E TIPO DE EMPENAGEM HORIZONTAL NA ESTABILIDADE 

DINÂMICA LONGITUDINAL EM AERONAVES CARGUEIRAS.  

ENIC201876447 

 
LEILANE APARECIDA DA SILVA TAIANA MICHEL CARVALLO CORTES  

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES  

 

Introdução:  

O presente trabalho tem por objetivo estudar a estabilidade dinâmica longitudinal com a finalidade de 

compreender a influência das principais configurações e posicionamentos da empenagem horizontal aptas a 

garantir a estabilidade dinâmica longitudinal de aeronaves cargueiras. Inicialmente será abordado os conceitos 

fundamentais de estabilidade de aeronaves, especificando os seus tipos e a influência no sistema de eixos 

ortogonais do avião com ênfase na estabilidade dinâmica longitudinal. Será tratado a definição de empenagem e 

suas principais configurações, o posicionamento e o tipo da empenagem devido a sua importância no cálculo de 

estabilidade da aeronave e porque o ângulo de posicionamento da empenagem horizontal influencia diretamente 

no resultado da estabilidade dinâmica longitudinal. 

Metodologia:  

Para o início dos estudos precisou-se entender o conceito da estabilidade, definindo-se o que se entende por 

equilíbrio. O estado de equilíbrio consiste em um sistema cuja a força e o momento resultante em torno do centro 

de gravidade são iguais a zero. A estabilidade é usualmente dividida em duas categorias a primeira chamada de 

estabilidade estática e a segunda de estabilidade dinâmica, para o estudo será necessário abordar alguns tópicos 

de estabilidade estática como por exemplo a influência da empenagem em uma aeronave. Assim, obtém-se os 

resultados dos primeiros cálculos em estabilidade estática. Logo após será necessário utilizar o método das 

equações de dinâmica de corpo rígido, considerando-se sempre a aeronave em velocidade de cruzeiro. Para os 

cálculos de estabilidade dinâmica deve-se iniciar a determinação das derivadas longitudinais para que então, 

possa-se montar a equação característica matricial. Uma vez obtidos os resultados da equação matricial devem-se 

calcular o período, frequência, amortecimento e tempo para os períodos curto e longo na estabilidade 

longitudinal dinâmica. Terminada a análise especifica e necessário realizar outra análise chamada de 

aproximação para efeitos comparativos. Finalizando os cálculos para estabilidade dinâmica pode-se observar o 

comportamento que a aeronave terá caso o posicionamento da empenagem influencie diretamente nos resultados 

de estabilidade dinâmica. 

Resultado:  

Através do presente estudo, almeja-se compreender os tipos de empenagem e suas principais configurações e 

entender a estabilidade dinâmica longitudinal de uma aeronave e seus comportamentos, a fim de observar se o 

melhor posicionamento da empenagem é entre 7 e 10 graus acima do bordo de fuga da asa. Espera-se obter 

resultados para período curto e período longo dentro da estabilidade dinâmica longitudinal e, através disso, obter 

o período, amortecimento, frequência natural e tempo. Dessa forma, pretende-se observar os gráficos com os 

resultados obtidos e analisar o comportamento de uma aeronave cargueira em voo e a influência do ângulo na 

empenagem horizontal da aeronave. 

Conclusão:  

De modo bastante sucinto, é possível concluir, até o presente momento, que o posicionamento da empenagem em 

ângulos entre 7 e 10 graus acima do bordo de fuga da asa são os mais recomendados para aeronaves cargueiras, 

dado seu desempenho. Ainda, pode-se concluir que o ângulo e o posicionamento da empenagem horizontal 

influencia na estabilidade dinâmica e pode assegurar um comportamento mais ou menos instável à aeronave 

cargueira. 

Referências:  

[1] NELSON, ROBERT.C. Flight Stability an Automatic Control.2? Ed, McGraw-Hill, Inc. New York 1998. [2] 

PERKINS.COURTLAND D. Airplane performance stability and control. John Wiley & Sons.New york 1949. 

[3] RAYMER, DANIEL, P. Aircraft design: a conceptual approach, AIAA, Washington 1992. [4] RODRIGUES, 

LUIZ EDUARDO MIRANDA JOSÉ. Fundamentos Da Engenharia Aeronáutica.1? Ed, Cengage Learning. São 

Paulo 2015.247p. [5] SADRAEY, MOHAMMAD H.Aicraft design: a systems engineering approach. 1? Ed, 

John Wiley & Sons, Ltd., Publication. New york 2013. 



 

812 

 

MANUTENÇÃO EM TURBINA AERONÁUTICA: APLICAÇÃO DA MODIFICAÇÃO TU347 NO MOTOR 

ARRIEL 1D1  

ENIC201838612 

 
LUCAS EDUARDO SILVA DO AMARAL SANTOS JOSE ALEX DA SILVA COSTA  

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA  

 

Introdução:  

Explicar o funcionamento dos diferentes tipos de turbinas usado na aviação, demonstrar as modificações e 

em que aspectos melhoram para o operador e em seu funcionamento, em busca de segurança e economia, 

usando como exemplo a TU347 do Motor Arriel 1D1 

Metodologia:  

Utilizando os manuais de motores, analisar as diferenças de alguns parâmetros do motor antes e depois das 

modificações, num comparativo de históricos da performance até o tempo de vida de componentes, 

contando o histórico das turbinas, desde sua invenção até sua industrialização e demonstrar a tecnologia 

usada hoje em dia 

Resultado:  

O resultado esperado é focado na melhoria do projeto, buscando a segurança de voo e economia, relações da 

eficiência de motores mais antigos aos mais modernos, demonstrar a aplicação de modificações demanda 

tempo, custo, e nem sempre visam uma maior economia para o operador, a maioria é em busca de uma 

maior segurança. 

Conclusão:  

O principal motivo de uma modificação de um projeto é a melhoria, porém percebemos que não é uma 

realidade, por vezes é apenas uma melhoria de lucros para grandes empresas, as modificações em sua 

maioria focam na segurança de voo, mas é preciso gerar lucros, o tempo de vida de um componente pode 

levar uma empresa ao sucesso ou ao fracasso. 

Referências:  

Manuais dos motores, Turbomeca, Safran Helicopters, portal de aviação, máquinas térmicas, Turbine 

Engine History, Aircraft Maintenance, ICAO, ANAC, A história do mecânico de aeronave. 
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MAPEAMENTO PSICOGEOGRÁFICO DA ILHA DOS PESCADORES, UBATUBA – SP, A PARTIR DA 

TEORIA DA DERIVA  

ENIC201863442 

 
GIOVANNA MARIA AYRES ASTONE BRUNO AUGUSTO RODRIGUES GIULIANE SANTOS DONINI LETÍCIA 

FIGUEIREDO  

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS  

 

Introdução:  

Localizada na cidade de Ubatuba, a Ilha dos Pescadores é um dos remanescentes da cultura caiçara na região 

e um dos poucos locais da cidade em que essa parcela população se abriga. Resultante da miscigenação entre 

colonizadores, indígenas e negros, a população caiçara adaptou-se a um modo de vida que incorporou todas 

as tradições e costumes ligados a esses povos, tendo como base de sua cultura a pesca, agricultura de 

subsistência, artesanato e extrativismo vegetal, desenvolvendo assim um conhecimento aprofundado sobre 

os ambientes em que vivem, além de tradições folclóricas e um vocabulário único. A partir do Método de 

leitura ambiental/Teoria da Deriva do pensador situacionista Guy Debord, que consiste em um procedimento 

de estudo psicogeográfico, foi elaborado um registro fotográfico do local, que resultou num material 

disposto na rede social Instagram, a fim de sua difusão por conta de sua relevância no cenário mundial. 

Metodologia:  

Visando estudar as ações do ambiente urbano nas condições psíquicas e emocionais das pessoas, o grupo 

percorreu a Ilha dos Pescadores construindo um mapa. Chegando ao local, caminhou-se “à deriva” pela ilha 

enquanto faziam-se registros fotográficos daquilo que parecia ser mais representativo ou chamativo na 

paisagem. Também se conversou com moradores locais, os quais explicaram o atual cenário que a 

população e a cultura caiçara se encontram. A representação do mapa psicogeográfico foi realizada com 

fotografias dispostas no feed da rede social Instagram, representando o trajeto de maneira lúdica sobreposto 

nas imagens. A identidade visual desenvolvida foi inspirada nos grafismos indígenas, com cores chamativas, 

que são parte da cultura caiçara. O nome utilizado no perfil é Deriva Amanara (@deriva_amanara), palavra 

de origem indígena que significa dia chuvoso. Abaixo da imagem de perfil, na bio, há a contextualização da 

data, local, período e condições climáticas em que o mapeamento foi feito para possibilitar maior conexão 

entre leitor/visitante do perfil e representação escolhida. Também foi feita a contextualização do local e do 

assunto com mapas e explicações sobre a cidade, trajeto percorrido e tipo de mapeamento/método. Para o 

feed, foi necessário editar as imagens e a criar uma identidade visual (utilizada na foto do perfil) e 

contextualizar o local e método utilizado. Foram utilizadas imagens em preto e branco e coloridas para obter 

interpretação do local em possibilidades diferentes. No final, realizou-se uma proposta de intervenção 

utópica e lúdica para o local onde, devido à segregação que ocorre entre ilha e continente, inseriu-se a ilha 

em uma redoma de vidro e submergiu-a no mar, sendo uma forma literal de apontar o isolamento do caiçara. 

Em contrapartida, o isolamento sugere um local intocado e preservado, conceitos que transmitem a ideia de 

proteger o restante da cultura caiçara, um tesouro não material, atualmente desvalorizado. 

Resultado:  

Visando capturar ângulos que transmitam a diferença entre o olhar e ver, o produto final do trabalho 

conseguiu expressar o dia-a-dia/rotina e forma de vida da população. Através da percepção cromática do 

ambiente foi possível tirar a sensação de vida cinza do dia nublado, além de despertar a memória olfativa 

através de texturas e elementos que remetam a cheiros e sensações. O perfil feito no Instagram ficou 

interessante no ponto de vista estético, por ter ficado “contínuo” conforme se percorre o feed, tendo o 

resultado final com um questionamento para a situação da população caiçara, e pela facilidade no seu acesso 

e repercussão, pois o trabalho não se acabou em sala de aula, muito pelo contrário, possui acessos diários de 

diversas pessoas todos os dias. É uma forma de provocar um maior interesse das pessoas pelo tema e pela 

cultura que está sendo aos poucos esquecida. 
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Conclusão:  

Esse tipo de metodologia de mapeamento psicogeográfico, o método da deriva, é uma forma muito eficaz e 

interessante de se conhecer novas culturas e explorar locais desconhecidos. É importante destacar também a 

relevância do uso das mídias sociais no cenário atual como forma de divulgar trabalhos que não deveriam se 

limitar somente a sala de aula. Esse foi o objetivo do trabalho, mostrar que a cultura caiçara ainda está viva e 

seu remanescente merece ser visto pelas pessoas. Este modelo de trabalho pode servir de exemplo para 

resgatar também outras culturas acabam esquecidas nos dias de hoje. 

Referências:  

DEBORD, Guy. “Thèses sur l’Internationale Situationniste et son temps”. In La véritable scission dans l’ 

Internationale Situationniste, com Gianfranco Sanguinetti, Paris, Champ Libre, 1972. DEBORD, Guy. A 

sociedade do Espetáculo, Rio de Janeiro, Contraponto, 1997. BERENSTEIN JACQUES, Paola. Apologia da 

Deriva, Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2003. BERENSTEIN JACQUES, Paola. Breve histórico da 

Internacional Situacionista – IS (1). Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.035/696>. Acesso em: 22 de maio de 2018.  
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MANUAL CLÍNICO PARA PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS EM DENTÍSTICA  
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LAURA DE OLIVEIRA RIBEIRO  

Orientador(a): LUCILEI LOPES BONATO  

 

Introdução:  

O manual elaborado tem como objetivo contribuir para os estudos do acadêmico nas aulas práticas de 

Dentística, facilitando o contato com os materiais que são utilizados na disciplina; traz também um breve 

resumo das aulas teóricas, auxiliando nos relatórios semanais.  

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido a partir da atuação da autora na monitoria do PID. O contato diretamente com 

os alunos dos períodos anteriores evidenciou que, embora existam inúmeros livros que abordam a temática 

de materiais clínicos, poucos tratam sobre organização de materiais clínicos no dia a dia da vida acadêmica.  

Resultado:  

Na intenção de suprir a necessidade de melhor orientação para o acadêmico, elaborou-se um manual clínico 

para práticas odontológicas em Dentística, o qual pretende contribuir para melhor aprendizagem do aluno, 

melhor organização da clínica, apresentando instruções desde a esterilização dos instrumentos.  

Conclusão:  

O desenvolvimento do manual e sua utilização metódica e atenta pelos alunos poderá contribuir 

grandemente para a construção do conhecimento de boas práticas clínicas. 

Referências:  

Fundamentos da Dentística Operatória - J. Mondelli, MANUAL DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS 

ODONTOLÓGICOS POR ESPECIALIDADES, 4ª EDIÇÃO Linda R. Bartolomucci Boyd  
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ANALISE DE MEIOS PARA REUTILIZAÇÃO DE AERONAVES EM DESUSO E SEUS IMPACTOS  

ENIC201831339 

 
JOICE MARTINS DE ALMEIDA MARIANA FERRAZ BOAVA  

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES  

 

Introdução:  

Com o avião sendo um dos meios de transporte mais requisitado do mercado hoje em dia, por sua velocidade e 

segurança, cada vez mais aeronaves são adquiridas e utilizadas por diversas empresas, mas o que acontece 

quando elas não estão mais em boas condições de uso, ou que sua manutenção já tem um custo muito elevado, 

por falta de recursos? Segundo a Airlines.net, atualmente, temos em média 39 mil aeronaves operando no mundo, 

e todas essas maquinas estão fadadas a se aposentarem algum dia, a preocupação de para onde esses gigantes vão 

quando não operam mais, está cada vez mais pautada na humanidade. Com toda mobilização por parte da 

sociedade, muitas empresas tomaram como iniciativa projetos sustentáveis de reciclagem de aeronaves. Além de 

serem melhor para o meio ambiente, esses programas acabaram por ter um ótimo retorno econômico, pois 

reutilizam peças de aeronaves antigas para compor algumas já existentes. 

Metodologia:  

Para saber quanto tempo de vida tem um avião comercial, devem-se levar vários fatores em consideração como, 

por exemplo, o de alto valor do produto, o que gera uma grande expectativa de longa duração do mesmo, para o 

retorno financeiro mais vantajoso da empresa. Mesmo assim é inevitável que ele se finde. Ao iniciar o projeto de 

uma aeronave os responsáveis já têm em mente as características do material de fabricação, os esforços que 

sofrerá, que tipo de operação a aeronave vai executar e podem estimar quanto tempo a aeronave conseguirá voar 

sem passar por grandes reparos. Mas tendo consciência de que nenhuma máquina é eterna, os responsáveis 

sabem quando chegará o momento que os concertos ficaram econômicos e tecnicamente inexequíveis, chegando 

ao ponto que a sua vida útil se encerre. Embora não tenha como estipular de maneira exata o tempo de vida de 

uma aeronave a maneira mais adequada é pelo número de decolagens e aterrissagens do mesmo, por esse motivo 

não se dá um tempo de vida para um avião sem antes saber sua frequência de utilização, porque quanto mais ele é 

usado, a estrutura suporta mais pressão e vai chegando cada vez mais próxima do seu serviço máximo. Deve-se 

levar em consideração que uma aeronave com muitas decolagens e aterrissagens, deduz-se, ter um bom retorno 

financeiro até o fim da sua vida. A paralisação de uma aeronave pode ser ocasionada por vários fatores, mas a 

questão econômica é o maior responsável por isso. Com o passar dos tempos o avanço tecnológico progride, 

trazendo modernidade e aprimorando cada vez mais motores em termos de economia de consumo. Isso faz com 

que os aviões com idade mais avançada e consequentemente com motores menos econômicos se tornem 

financeiramente inviáveis de se sustentar, e é aí que eles são aposentados. 

Resultado:  

Como as aeronaves, são maquinas de grande porte, depois que não são mais utilizadas, não podem ser deixadas, 

nem levadas para qualquer lugar, há inúmeros cemitérios de aviões por todo o mudo, que são áreas enormes que 

abrigam milhares de aeronaves, os maiores, estão localizados nos desertos norte-americanos. Nem toda o avião 

que chega ao cemitério, tem como destino, a reciclagem, alguns vão parar nesses lugares pela questão financeira, 

manter a aeronave lá é mais barato do que mantê-la em um hangar por exemplo, e no cemitério, elas recebem 

toda a tenção necessária, caso precisem voar de emergência, como um camada de pintura para proteger sua 

carcaça do sol intenso, e também o preenchimento dos tanques de gasolina com óleos pesados visando a proteção 

do motor, e evitando possíveis acidentes. 

Conclusão:  

. Tendo em vista os aspectos observados e levando em conta os impactos ao meio ambiente, como contaminação 

do solo e lençóis freáticos com fluidos tóxicos, principalmente em aeronaves militares, as melhores opções para 

um final de vida que possa ser considerado sustentável, é o desmantelamento da aeronave, dando as suas peças 

novas funções, ou reutilizando-as, tanto para aplicação em novos veículos, como de forma criativa, 

transformando cabine de aviões em salas diferentes e asas em mesas, por exemplo. Deixa-la enferrujando em 

qualquer lugar não é a melhor escolha, sempre é possível oferecer a uma aeronave antiga, uma nova vida. 
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ARQUITETURA E RESTAURO: FAZENDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.  
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Introdução:  

Introdução: (tema) 20-150...139 O ambiente urbano, o território, são referências para se criar ou modificar as 

relações entre os bens que são objetos de conservação, cuja importância vai além da dimensão física e 

estética. A cidade contemporânea, e não só a europeia, é composta de vários extratos, uma paisagem 

formada por edificações construídas em fases e tempos diferentes do crescimento urbano. Em cada época, 

cada sociedade se diversifica da que a precedeu, por sua própria representação nos monumentos 

arquitetônicos, tentando marcar aquele momento determinado além das necessidades e dos motivos 

contingentes pelos quais os edifícios foram construídos. Além disso, cada indivíduo no decorrer do cotidiano 

deixa um sinal no próprio ambiente urbano e, dessa maneira, contribui na definição das características 

daquele espaço. Este trabalho propõe o regate e história da Fazenda Nossa senhora da Conceição localizada 

na cidade de Caçapava- são Paulo.  

Metodologia:  

Metodologia: 50-300...124 Iniciada por pesquisas e levantamentos da história, visita técnica, elaboração de 

relatórios e fichas técnicas para o melhor entendimento de cada ambiente e suas características, as mudanças 

físicas com o passar dos anos. O processo utilizado inicialmente foi detectar e classificar determinantes 

como, fissuras, rachaduras, deteriorações, originalidade e atualidade de cada elemento que compõe a casa e 

a sua história. Os recursos foram usados ferramentas como bisturi, para a retirada de camadas da alvenaria 

para encontrar e registrar sua originalidade entre cores e matérias aparentes. Com essas informações foram 

feito levantamentos para designar cada ambiente a sua história. A paisagem do seu entorno também teve 

alterações tanto como física como no seu uso, plantações do café, a vegetação em boa parte prevalece sua 

originalidade.  

Resultado:  

Resultados: 20-150...90 De diferentes materiais encontrados, a originalidade da época usada para construir, 

assim como havia na época a própria fabricação de telhas e tijolos, a presença dos elementos construtivos 

como a taipa de mão, técnica da época. A presença de uma capela no interior da casa, arco pleno de entrada 

principal, tudo isso se agrega a história dos casarões da época da fazenda, Cada ambiente com suas 

determinadas funções e divisões. A técnica usada com o instrumento de bisturi foi a principal atividade de 

retrospecção do passado com a atualidade construtiva.  

Conclusão:  

Conclusão: 20-100...56 As mudanças encontradas não foram só pela necessidade das pessoas que ali viviam 

e diferentes épocas, como detectado durante a pesquisa aos acontecimentos naturais, como os 

destelhamentos numa determinada época da história, mudanças da cobertura, materiais e cores. Uma nova 

proposta de regate e uso dos ambientes, foi a proposta determinante para a execução do projeto.  

Referências:  

Referencias Bibliográficas: 20-100...20 Visita Técnica a Fazenda Nossa Senhora da Conceição-Caçapava/SP 

Restauro arquitetônica- Ana Paula Farah Professora Mestre – PUCCAMP – Campinas/SP  
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Introdução:  

Esse estudo foi realizado em uma instituição particular, voltada para o ensino em artes, mais 

especificamente musicalização em instrumentos e canto, visou delinear as competências no âmbito 

organizacional. Detalhar os cargos existentes e as atividades exercidas, apontar e classificar as competências 

necessárias por cargo e classificar as já existentes. As Competências podem ser entendidas como 

combinações de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho profissional em 

determinado contexto ou estratégia organizacional (CARBONE et al, 2005; FREITAS; BRANDÃO, 2005) e 

que segundo Pierry (2006), é um traço, uma característica da personalidade do indivíduo que o torna 

competente ou competitivo dentro de seu espaço de responsabilidade. 

Metodologia:  

Inicialmente foram realizadas observações livres, com o objetivo de entender a dinâmica de aula. A seguir 

foram realizadas observações sistemáticas, que geraram dados mais objetivos, pois implicam em uma 

distância maior entre o pesquisador e o fenômeno a ser observado. Em seguida foram feitas entrevistas 

semiestruturadas, utilizando-se de questionário respondido pela administradora da escola, com apenas três 

perguntas abertas: Quais são os cargos existentes na escola? Quais são as atividades atribuídas a cada um 

deles? Quais as competências necessárias para desenvolvê-los? Posteriormente cada professor respondeu 

duas questões semelhantes também abertas: Quais atividades você exerce na escola? Quais competências 

você acha necessário possuir para desenvolver essas atividades? As respostas foram analisadas e detalhadas 

as competências existentes e as necessárias para cada funcionário. Finalizando as competências foram 

classificadas quanto ao tipo, também dentro de cada função existente no quadro de funcionários.  

Resultado:  

Inicialmente foram realizadas observações livres, com o objetivo de entender a dinâmica de aula. A seguir 

foram realizadas observações sistemáticas, que geraram dados mais objetivos, pois implicam em uma 

distância maior entre o pesquisador e o fenômeno a ser observado. Em seguida foram feitas entrevistas 

semiestruturadas, utilizando-se de questionário respondido pela administradora da escola, com apenas três 

perguntas abertas: Quais são os cargos existentes na escola? Quais são as atividades atribuídas a cada um 

deles? Quais as competências necessárias para desenvolvê-los? Posteriormente cada professor respondeu 

duas questões semelhantes também abertas: Quais atividades você exerce na escola? Quais competências 

você acha necessário possuir para desenvolver essas atividades? As respostas foram analisadas e detalhadas 

as competências existentes e as necessárias para cada funcionário. Finalizando as competências foram 

classificadas quanto ao tipo, também dentro de cada função existente no quadro de funcionários.  

Conclusão:  

O estudo realizado, ajudou a instituição a conhecer detalhadamente as especificidades de cada cargo e as 

necessidades latentes. Percebe-se que há exigência de competências técnicas elevada, devido à busca por 

trazer conhecimentos específicos em determinadas áreas. Os professores constantemente necessitam de 

especialização, o que enfatiza a prevalência das competências técnicas. As competências racionais são vistas 

mescladas às competências técnicas e emocionais. As competências racionais reforçam as competências 

técnicas e emocionais, efetivando-as. Embora as competências emocionais tenham aparecido de maneira 

“tímida”, percebe-se que sem elas a escola “seria um conservatório, um lugar escuro” na concepção da 

responsável pela escola  
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Introdução:  

Este trabalho se surge a partir da prática de Estágio Curricular Supervisionado em Processos Educativos I em 

uma escola Estadual do Governo do Estado vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SDECTI) no município de Taubaté/SP. É de conhecimento que o foco principal do 

psicólogo no contexto escolar é a promoção do desenvolvimento humano, constituído na interação continua do 

indivíduo em um ambiente. Nesta perspectiva, uma grande diversidade ações pode ser realizada, de acordo com 

as demandas específicas do contexto de atuação, no sentido de proporcionar a construção de relações sociais 

propícias ao desenvolvimento dos atores institucionais, nas quais os sujeitos assumam um papel ativo, consciente 

e crítico.Reconhece-se nesse aporte uma via segura e consistente para fundamentar o trabalho do psicólogo 

enquanto orientador profissional, no contexto escolar, a partir de uma perspectiva desenvolvimentista, ampliada 

pelos princípios da educação para a carreira (CARVALHO; MARINHO-ARAUJO, 2010). 

Metodologia:  

Atualmente o Conselho Regional de Psicologia define como Psicólogo(a) especialista em Psicologia 

Escolar/Educacional aquele que atua no âmbito da educação formal realizando pesquisas, diagnóstico e 

intervenção preventiva ou corretiva em grupo e individualmente. Possibilitando ao profissional participar de 

programas de orientação profissional com a finalidade de contribuir no processo de escolha da profissão e em 

questões referentes à adaptação do indivíduo ao trabalho. Nesta perspectiva, Moura (2004) afirma que a 

orientação profissional passou a assumir, como objetivo auxiliar, os indivíduos, tanto na situação de primeira 

escolha profissional, quanto na reescolha ou na readaptação a novas profissões. Neste sentido, foi oferecido aos 

alunos do 3º ano do Ensino Médio um programa de Orientação Profissional (OP) visando contribuir para facilitar 

a escolha dos jovens, auxiliando-os na compreensão e mudança do comportamento no processo de tomada de 

decisão profissional a fim de que consigam alcançar resultados que tragam o máximo proveito para si e para 

sociedade. Utilizou-se um programa modelo para atendimento em grupo adaptado proposto por Moura (2004) em 

três etapas: 1. Autoconhecimento, promover a descriminação das variáveis pessoais relacionadas às dificuldades 

de decisão por meio do autoconhecimento específico. 2. Conhecimento da realidade profissional, promover a 

descriminação das variáveis profissionais (opções profissionais, cursos preparatórios, áreas de atuação, mercado 

de trabalho) pelas informações de várias fontes. 3. Tomada de decisão, promover a tomada de decisão pela 

análise dos critérios de exclusão/inclusão de opções de cada adolescente e a consideração de consequências 

reforçadoras a médio e longo prazo. De acordo com Carvalho e Marinho-Araujo (2010) a OP se insere muito 

apropriadamente na especificidade da atuação da Psicologia Escolar, especialmente pelo caráter educativo que 

encerra, em qualquer contexto em que é realizada.  

Resultado:  

Atualmente a OP tem se tornado um importante e necessário instrumento para auxiliar o adolescente na tomada 

de decisão profissional. Diante das várias mudanças no sistema educacional o jovem pode se beneficiar ou ter 

dificuldades no processo de escolha profissional. De acordo com Moura (2004) devido a tais mudanças tem se 

exigido uma decisão cada vez mais prematura, na vida do adolescente sem dar a ele o tempo e os recursos 

necessários para que se avance no processo de escolha profissional. “O que me trouxe para a Orientação foi o 

fato de que eu não tenho certeza das minhas escolhas, tenho medo de fazer a escolha e não for bem remunerado 

ou fracassar na área [...] tenho medo de que eu não consiga ser o suficiente [...]” (Aluno 1) Sendo assim, a 

atuação do psicólogo escolar em OP é tão legítima como necessária, embora pouco enfatizada no contexto 

escolar.  

Conclusão:  

A partir da prática de estágio supervisionado as principais conclusões dos resultados apresentados quanto aos 

efeitos do programa de OP se constatou a produção de mudanças facilitadoras da tomada de decisão profissional 

dos adolescentes. Compreende-se então que a inserção de programas de OP nas instituições de ensino que 

trabalham com adolescentes se faz necessária para que os alunos possam ter suporte teórico/prático para uma 

tomada de decisão mais madura e consciente frente à escolha profissional. 
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Introdução:  

A acústica é a ciência que estuda o som, sendo classificado como um fenômeno ondulatório causado por diversos 

objetos e se propaga através dos diferentes estados físicos da matéria. O som é utilizado no exame clínico 

envolvendo o estímulo e reação do bebê denominado cardiotocografia, envolvendo a análise da reação do feto ao 

ser tocada uma buzina. O presente trabalho envolve um estudo entre os Departamentos de Engenharia Mecânica 

e Medicina da UNITAU com o objetivo de realizar o estudo da acústica de gravação digital do som da buzina e 

sua reprodução sonora por diversos aparelhos reprodutores de som, aplicado no exame clínico cardiotocografia. 

Os resultados obtidos até o presente momento envolveram os estudos de acústica do som da buzina, no 

Departamento de Engenharia Mecânica, e posteriormente será realizado o exame clínico cardiotocografia com os 

sons gravados digitalmente, para que não haja necessidade de ter a buzina no local. 

Metodologia:  

Os equipamentos utilizados para a gravação digital e reprodução sonora envolveram a infra-estrutura presente no 

Laboratório de Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica da UNITAU: - Computador PC Workstation 

modelo HP Z230; - Microfone de lapela Le Son ml-70/70-D; - Buzina elétrica marca Kobo - Absorvedor 

acústicos marca Vibrason; - Tripé marca fotodestway; - Decebilímetro Radioshack, modelo cat. no. 33-2055. - 

Hand spinner com alto falante saída 1W; - Caixa de som de computador marca VCOM; - Amplificador estéreo 

marca ADCOM GFA 5500, processador D/A (digital/analógico) marca LF Audio e caixa acústica profissional 

marca Paradigm Studio 20 Reference; Smartphones: Marca Asus modelo Zenfone 3 modelo ze55kl; Marca LG 

modelo k2017; Marca Apple, modelo iPhone 8. - Software Simple Audio Spectrum Analyzer v3.9. A aquisição 

digital do áudio da buzina Kobo foi realizada com o microfone de lapela posicionado a 20cm, e conectado ao 

computador e fixado em um tripé, envolto em 3 placas de absorvedores acústicos para minimizar a reflexão do 

som nas paredes. O som foi gravado pelo software de gravação de som do sistema operacional Windows. Em 

seguida a aquisição do espectro sonoro da buzina também foi realizada utilizando a mesma configuração, com o 

software analisador de espectro, e sua intensidade sonora em 360 graus (com passos de 45 graus) no plano 

horizontal foi medida com o decibelímetro, a 20 cm da fonte sonora. Em uma segunda fase foi realizada a 

reprodução sonora do arquivo digital da buzina em todos os reprodutores de som listados anteriormente, onde foi 

realizada a aquisição do espectro sonoro, bem como a medição da intensidade sonoro em 360 graus (com passos 

de 45 graus) no plano horizontal medida com o decibelímetro, a 20 cm da fonte sonora. Os resultados das 

medidas de intensidade sonora foram plotados em um gráfico polar.  

Resultado:  

Pela análise dos gráficos do espectro sonoro das diversas fontes reprodutoras de som em relação a buzina Kobo 

pode-se observar que de uma maneira geral os picos principais da buzina Kobo foram reproduzidos, mas com 

uma mudança da frequência do pico, para maior ou menor frequência, e com ausência de alguns picos. Os 

reprodutores com as maiores diferenças da resposta no espectro sonoro em relação a buzina Kobo foram a caixa 

de computador e o spinner. Os smartphones da marca LG e Asus apresentaram respostas em intensidade e picos 

de frequência superior, e a caixa de som profissional e o smartphone da marca Apple apresentaram os melhores 

resultados. Em relação ao gráfico polar, a buzina Kobo obteve um diagrama polar com maior intensidade sonora 

em relação a todos os reprodutores sonoros, que se apresentaram muito direcionais e com intensidade sonora 

menor. 

Conclusão:  

Observou-se que o espectro do áudio reproduzido da buzina Kobo apresenta mudanças na frequência e 

intensidade dos picos máximos, em maior ou menor grau em função da qualidade do aparelho utilizado. No 

gráfico polar a buzina Kobo obteve um diagrama polar com maior intensidade sonora em relação a todos os 

reprodutores sonoros, que se apresentaram muito direcionais e com intensidade sonora menor. Em uma próxima 

fase do trabalho, está prevista a utilização do áudio digital da buzina no exame clínico de cardiotocografia. 
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Introdução:  

O gênero Indigofera (Fabaceae, Papilionoideae) compreende cerca de 700 espécies, amplamente distribuídas 

em toda a região tropical e subtropical, com indivíduos herbáceos e arbustivos (BARROS & TEIXEIRA, 

2008). Ainda que sejam apontadas propriedades medicinais às plantas desse gênero, as espécies Indigofera 

truxillensis e Indigofera suffruticosa podem conter princípios tóxicos (antinutricionais) prejudiciais a 

bovinos e ovinos, podendo causar hemoglobinúria (não fatal), taquicardia, edema pulmonar, anorexia e 

anemia hemolítica (CARVALHO et al., 1990; TOKARNIA et al., 2000). Apesar de serem próximas 

filogeneticamente essas duas espécies apresentam morfologias distintas nas folhas e frutos, a I. truxillensis 

se destaca por apresentar frutos retos e a I. suffruticosa frutos curvos (MOREIRA & TOZZI, 1997). 

Considerando as implicações desfavoráveis da presença dessas espécies em áreas de cultivo agrícola e em 

pastagens objetivou-se nesse trabalho avaliar a capacidade de produção de sementes de Indigofera 

truxillensis Mill. e Indigofera suffruticosa Kunth. 

Metodologia:  

Colheram-se os frutos secos ao longo do período de oito meses (Janeiro a Fevereiro, Março a Abril, Maio a 

Junho e Julho a Agosto de 2018) em plantas espontâneas de Indigofera truxillensis (1) e Indigofera 

suffruticosa (3) encontradas na Fazenda Piloto do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de 

Taubaté (Taubaté - SP). As vagens colhidas permaneceram à sombra para secar e posteriormente foram 

abertas para separação e beneficiamento das sementes. O número total de sementes produzidas por planta de 

cada espécie foi obtido a partir do peso de 1000 sementes, a quantidade de sementes por grama e do peso 

total de sementes por coleta. 

Resultado:  

A espécie Indigofera suffruticosa teve uma produtividade de 4.172 sementes na primeira coleta no mês de 

Fevereiro, 4.641,4 no mês de Abril, 2.578,4 no mês de Junho e 14.491,5 no mês de Agosto, totalizando uma 

produção de 25.883,2 sementes para todo o período de amostragem, contabilizando as sementes encontradas 

nos frutos das 3 plantas avaliadas. O início da coleta de frutos para a planta da espécie Indigofera truxillensis 

ocorreu no mês de Junho, com 14.600,4 sementes obtidas e finalizou no mês de Agosto com 6.506,6 

sementes encontradas, somando um total de 21.106,9 sementes para todo o período contemplado. 

Conclusão:  

Os resultados demonstraram que tanto a espécie I. truxillensis e I. suffruticosa possuem uma taxa elevada de 

produção de sementes, podendo se tornar abundante em plantações e pastagens quando não manejadas. O 

fato da espécie I. suffruticosa ter produzido em média um número maior de sementes pode estar relacionado 

ao número de indivíduos avaliados e ao número de coletas feitas por espécies, sendo sugerido um estudo 

posterior para o enriquecimento dos dados obtidos neste trabalho.  

Referências:  

BARROS, G.M.S.C., TEIXEIRA, S.P. 2008. Estudo farmacobotânico de duas espécies de Anileira 
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR PERMEADO PELA AVALIAÇÃO CONTÍNUA NO 

CURSO DE PEDAGOGIA.  
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Orientador(a): NATÁLIA CARVALHO ROSAS QUINQUIOLO  

 

Introdução:  

A educação no Brasil tem assumido novos direcionamentos dentro das perspectivas de avaliação, desde a 

educação básica até o ensino superior, considerando não só a aquisição de conhecimentos teóricos científicos, 

mas também o desenvolvimento de competências fundamentais para a formação de alunos autônomos. Dentro 

deste contexto, o modelo de avaliação continuada surge como alternativa ao modelo de avaliação tradicional, 

priorizando aspectos qualitativos e não somente quantitativos em uma abordagem formativa inovadora. A 

avaliação contínua visa testar não só o conhecimento do aluno, como também sua habilidade para lidar com 

outros fatores importantes que podem interferir no seu desempenho em um exame. Libâneo (1994, p. 195) nos 

diz que a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas e atribuição de notas, 

cumprindo funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle em relação às quais se recorre a 

instrumentos de verificação do rendimento escolar. 

Metodologia:  

Este projeto busca compreender os aspectos que compõe o modelo de avaliação continuada, considerado 

motivador e flexível por mesclar atividades investigativas propostas em sala de aula com avaliações e conteúdos 

virtuais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem, proporcionando ao aluno autonomia, flexibilidade 

e motivação continua através de uma proposta interativa. Para tanto propõe-se a análise de um modelo 

implantando em uma IES, especificamente no curso de pedagogia, que utiliza como base avaliativa um sistema 

de pontuação em três bases principais: a sala de aula, recursos virtuais disponíveis no ambiente virtual de 

aprendizagem e a avaliações oficiais, que somados devem atingir um mínimo de pontos para que o aluno seja 

considerado apto na disciplina em questão. Esta análise foi realizada considerando os parâmetros e aplicações da 

avaliação continuada no ensino superior e sua relevância para o processo de ensino e aprendizagem de futuros 

professores, bem como sua perspectiva de aplicação na educação básica. 

Resultado:  

De acordo com o Manual de Avaliação Continuada desenvolvido pela Kroton (2018), o modelo analisado 

consiste na somatória de pontos, num total de 14.000, onde somente 10.000 são necessários para compor a nota 

do aluno, e 7.000 o mínimo necessário para aprovação. Este sistema se divide em duas avaliações tradicionais 

que somadas juntam 4.000 pontos. Para obter o mínimo necessário neste quesito, o aluno necessita somar 1.200 

pontos em ambas avaliações, reduzindo assim o peso das provas tradicionais no processo avaliativo. O professor, 

como mediador do processo de aprendizagem, dispõe de 7.000 pontos para utilizar em atividades investigativas 

em sala de aula. Em paralelo, são disponibilizadas atividades on line dispostas em nivelamentos e estudos 

dirigidos que permitem que o estudante some até 3.000 pontos. O modelo em questão proporciona autonomia 

para o aluno e para o professor e permite uma diversificação na avaliação tornando o aprendizado dinâmico e 

menos tradicional. 

Conclusão:  

Apesar de o modelo tradicional de avaliação ainda permanecer em grande parte das IES, surge como alternativa 

uma maneira de avaliar os estudantes que considera não somente os conhecimentos teóricos proporcionando 

bases para um desenvolvimento formativo importante na consolidação do indivíduo, a avaliação continuada. Este 

modelo, ao reduzir o foco das avaliações quantitativas, favorece a motivação e flexibilidade na aprendizagem 

através da interatividade e autonomia por meio da auto-organização e seleção de conteúdo a serem estudados 

dentro de um plano de ensino pré-estabelecido. Assim, estudantes de pedagogia vivenciam uma nova 

experiência, abrindo possibilidades de aplicação desta metodologia na educação básica. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS E DESIGUALDADE SOCIAL  
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PRISCILLA SANTOS VICENTE  

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS  

 

Introdução:  

Há uma grande discussão sobre a forma que se devem aplicar os programas sociais do governo, ou qual 

valor é realmente justo que se invista neles. É preciso fazer investimentos em todos os âmbitos da sociedade 

já que uma nação busca não somente seu crescimento econômico, mas também o desenvolvimento 

econômico-social. Partindo desse princípio, é papel do governo estipular quais e de que forma serão 

aplicadas as políticas públicas no âmbito social. No Brasil possuímos um dos programas mais eficazes do 

mundo que é o Bolsa Família, porém este não é o único. Para que haja um verdadeiro desenvolvimento para 

a nação é preciso que esses programas sociais tenham limites, que sejam estipulados a que parte da 

população deve ser atendida e muitos outros critérios que serão extremamente importantes no incentivo à 

independência financeira dessas famílias assistidas.  

Metodologia:  

Realizou-se pesquisa bibliográfica descritiva sobre políticas públicas e a atividade dos programas sociais 

financiados pelos últimos governos. Utilizando-se da internet para buscas de sites, artigos científicos, artigos 

jornalísticos, entre muitos outros meios para que fosse possível realizar um trabalho bem estruturado e 

principalmente atualizado. O site da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação foi também de grande 

ajuda e onde pude obter os dados sobre os programas sociais citados nesse trabalho.  

Resultado:  

As políticas públicas no âmbito social no Brasil têm tido bons êxitos, porém há quem conteste sua eficácia. 

O país parece estar dividido uns apoiam outros condenam. M.C.M.V. dá a oportunidade do indivíduo ao 

invés de pagar um aluguel pagar as prestações de uma casa que será sua. Este programa social trouxe 

esperança para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo se desenvolveu muitas discussões em relação a 

qualidade dos serviços e a durabilidade, atendendo essas pessoas de forma imediata, porém podendo trazer 

consequências futuras. No município de Taubaté o P.B.F. atende hoje cerca de 5.744 famílias. Neste 

programa o que podemos identificar que há um investimento verdadeiro e não somente uma ajuda. Em 

Taubaté 99,9% das crianças entre 6 e 15 anos de idade atendidas pelo programa estão dentro das escolas e os 

entre 16 e 17 anos de idade são 99,2% estão com frequência escolar.  

Conclusão:  

Entende se que um programa social bem estruturado apresenta benefícios para o presente e também com 

benefícios a médio e longo prazo. É o caso do P.B.F. em que as crianças devem ter alta frequência escolar, 

assim possibilitando a mudança de futuro para essas famílias. Estabelecendo tempos e medidas é que 

teremos um sistema mais organizado e atualizado. Podendo evitar gastos e ao mesmo tempo não deixar de 

atender a quem realmente necessita. 

Referências:  
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QUALIDADE DO SOLO EM DIFERENTES ECOSSISTEMAS  
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Orientador(a): JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA  

 

Introdução:  

Um ecossistema consiste de sistemas abióticos e biótico, por onde a energia é transferida de um nível para 

outro e a matéria ciclada (Chapin et. Al. 2011), como um dos fatores abióticos o solo tem um papel 

importante na vida dos organismos e possui a capacidade de registrar as condições ambientais de acordo 

com seu grau de intemperismo, é definido como um conjunto de corpos naturais tridimensionais compostos 

por vários materiais diferentes (EMBRAPA; 2006). A matéria orgânica do solo (MOS) é uma mistura de 

substâncias orgânicas depositadas principalmente através da decomposição (Nyle C.Brady & Ray R. Weil; 

2013), que serão metabolizadas por organismos decompositores e liberados no solo como nutrientes, 

alimentando a base da cadeia trófica. A matéria orgânica e outros atributos do solo são usados como 

indicadores para ações antrópicas, com isso o objetivo desse trabalho foi comparar a qualidade do solo em 

diferentes ecossistemas. 

Metodologia:  

Dez ecossistemas foram comparados a saber: floresta alta, floresta riparia, florestamento de eucalipto, 

florestamento de pupunha, pasto degradado, pasto bem manejado, pasto em terras baixas (várzea), cultivo de 

milho, horta, pomar. De cada área amostrada retirou-se uma amostra composta e, para tal, com um trado 

sonda foram retiradas amostras de solos em 15 pontos, aleatórios e separadas em duas profundidades, 0–

10cm e de 10–20cm. As amostras de solos foram encaminhadas para o Laboratório de análises de solos e 

nutrição mineral de plantas (UNITAU) sendo determinados os teores de MOS (Walkley & Black, 1934, 

modificado), pH (CaCl2), P, K, Ca, Mg, H+Al, Cu, Fe, Mn, Zn, Al. Realizou-se também na profundidade de 

em 0–10cm análise granulometrica determinando-se osteores de areia, silte e argila. Para a análise estatística 

descritiva dos resultados foram considerados os valores máximos e mínimos, média, mediana, moda, desvio 

padrão. A mata alta foi utilizada como padrão de referência por estar em melhor estado de conservação ou 

em menor estado de alteração. As analises estatísticas foram feitas usando o software SAS. 

Resultado:  

O teor médio de MOS encontrado no solo foi de 22,2 g/dm³, variando de 8,0 a 38,0 g/dm³. O valor médio de 

pH foi de 5,0, variando de 3,7 a 6,0. Em relação aos macronutrientes verificou-se concentrações médias de P 

de 22,04mg/dm³ (4,0 a 160,0mg/dm³); de K de 2,75mmol/dm³(1,1 a 6,9mmol/dm³); Ca de 18,45mmol/dm³ 

(3,0 a 44,00mmol/dm³); Mg de 10,27mmol/dm³ (2,0 a 19,0mmol/dm³). Quanto aos micronutrientes, 

verificou-se teores médios de Cu de 0,94mg/dm³ (0,1 a 3,0 mg/dm³); Fe de 63,68mg/dm³ (33,0 a 

118,0mg/dm³); Mn de 8,62mg/dm³ (1,5 a 24,2mg/dm³); Zn de 1,3mg/dm³ (0,5 a 4,2mg/dm³). O teor médio 

foi de Al foi 2,68mg/dm³ (0 a 13,0mg/dm³) e o H+Al foi de 34,95mmol/dm³ (11,0 a 128,0mmol/dm³). Em 

relação à textura, granulométrica o solo da várzea foi considerado de textura Franca; a floresta ripária, o 

pasto degradado e a horta como Franco Arenosa, as demais áreas foram classificadas como Franco Argilo 

Arenosa. 

Conclusão:  

Diferenças expressivas são observadas na qualidade do solo dos diferentes ecossistemas, como entre a horta 

nas duas profundidades e a Floresta alta. 

Referências:  
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AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS REMANESCENTES DE CERRADO E DE CONTATO 

CERRADO/MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.  
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Orientador(a): ADEMIR FERNANDO MORELLI  

 

Introdução:  

O Cerrado é o bioma mais ameaçado do Vale do Paraíba, pois ocorre em formas de enclaves no bioma Mata 

Atlântica, de pouca expressão em área, mas de grande importância em relação à biodiversidade. Durigan et 

al. (2002) pelo Projeto Biota/FAPESP identificaram a ocorrência de 17 espécies que não ocorrem em 

nenhuma outra região do estado de São Paulo, revelando se tratar de uma formação única, com relação 

maior com o cerrado mineiro, considerando essas áreas de cerrado do vale como altamente prioritárias para 

a conservação no estado e para a compreensão dos processos ecológicos que determinam a existência dessa 

vegetação. Assim, é fundamental a preservação dos remanescentes do cerrado valeparaibanos e urgente a 

realização de pesquisas para avaliar a representatividade, conservação e vulnerabilidade. Avaliar o estado de 

conservação e caracterizar florísticamente os remanescentes de cerrado e de contato Cerrado/Mata Atlântica 

no Município de Taubaté. 

Metodologia:  

Levantamento Bibliográfico Pesquisou-se a bibliografia referente ao Cerrado, Biodiversidade, Biologia da 

Conservação. Avaliar-se-á a bibliografia referente aos métodos e técnicas de levantamento florístico e 

fitossociologia do cerrado. Levantamento do Material Cartográfico Foram acessados mapas e imagens 

orbitais sobre a área de estudo. Já foram disponibilizados pelo IF e pela SOS Mata Atlântica os dados da 

vegetação natural da RMVPLN Verificação das áreas do município que estão na região fitoecológica do 

cerrado Baseando-se no Mapa oficial do IBGE da Vegetação Brasileira (IBGE, 2008), foi destacada a 

localização das áreas do município que estão inseridas total ou parcialmente na região fitoecológica do 

Cerrado e mensuradas as áreas originais. A identificação das áreas de ocorrência de cerrado é fundamental 

para determinar as diretrizes de preservação e conservação do cerrado e para a seleção de áreas prioritárias e 

dimensionamento do trabalho de campo Avaliação do estado de conservação das áreas de cerrado A 

avaliação do estado de conservação das áreas de cerrado foi realizado segundo a metodologia da Avaliação 

Ecológica Rápida (AER), desenvolvida pela The Nature Conservancy (TNC, 1999) e compreenderá às 

seguintes etapas: a) Pré-definição dos pontos de amostragem pela coordenação do plano de estudo; b) 

Elaboração de produtos cartográficos para levantamentos de campo; c) Elaboração da descrição sucinta de 

cada ponto de amostragem. Integração das Informações No SIG ArcGIS™ contendo os mapas de cobertura 

vegetal natural e uso das terras, remanescentes de Cerrado foram integradas as informações sobre a 

composição florística e aspectos fitosociológicos das áreas de cerrado. Foram comparados os resultados 

encontrados com os relatados na literatura científica sobre a caracterização florística e fitossociológica do 

cerrado no estado de São Paulo e Minas Gerais, principalmente.  

Resultado:  

a) Avaliação da situação atual do Cerrado Permitiram a tomada de ações para a preservação e medidas 

preventivas de proteção a este ecossistema. b) Avaliação do estado de conservação das áreas de cerrado 

Possibilita a avaliação das áreas mais vulneráveis e ameaçadas e a propor medidas de conservação, 

preservação e recuperação para as formações vegetais de cerrado no município. Em campo será avaliado o 

estágio sucessional dos remanescentes e fragmentos do cerrado, indicando sua vulnerabilidade e 

conservação. c) Comparação da composição e da diversidade dos remanescentes No Vale do Paraíba não há 

nenhuma unidade de conservação do cerrado. A seleção de áreas prioritárias permitiram aos órgãos 

licenciadores, ao poder público a adoção de políticas públicas para proteção do cerrado como UCs, 

estimulando ainda as empresas a adoção de áreas de cerrado e a sua transformação em unidades de 

conservação particulares.  

 

 



 

830 

 

Conclusão:  

A contribuição deste estudo foi demonstrar a criticidade do estado de conservação do cerrado, que pode 

extinguir-se do Vale do Paraíba. Revelou que os dados oficiais precisam ser melhor avaliados quanto a 

precisão do mapeamento, pois podem mascarar a real situação da vegetação em nível municipal e 

comprometer a preservação. Cabe a cada município levantar mais detalhadamente e determinar políticas 

públicas para conservação da vegetação. Para sua proteção são necessárias estratégias que combinem a 

criação de unidades de conservação de proteção integral para o cerrado, proteção destes fragmentos nas leis 

de zoneamento urbano municipais e fiscalização rigorosa para seu cumprimento.  

Referências:  
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IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE ESTOQUE NO AMBIENTE HOSPITALAR  
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Introdução:  

Na Administração Hospitalar, as decisões devem ser baseadas em informações relevantes e, no contexto da 

Logística Hospitalar, além da organização de operações, desde a entrada até a saída de insumos e materiais é 

a de garantir a realização de disponibilização do produto certo, no momento certo para o paciente certo. 

Uma vez que, se ocorrer falhas na administração do armazenamento de medicamentos, a distribuição será 

falha e poderá gerar problemas, não apenas aos pacientes, mas também, a organização hospitalar. O objetivo 

deste estudo é a importância do planejamento, controle e gestão de estoque, no intuito de evitar erros, 

principalmente num estoque de grandes proporções onde várias pessoas trabalham em turnos, faltam, tiram 

férias ou são repostas. 

Metodologia:  

Com a realização da pesquisa bibliográfica verificou-se que as instituições hospitalares sofrem diversos 

eventos que exigem uma gestão cada vez mais rigorosa em suas áreas internas. A gestão hospitalar torna-se 

criteriosa porque os estoques constituem uma ação que sofre interferência e influência de vários fatores e 

que promove benefícios, facilidade, pronto atendimento e custos decorrentes da manutenção de produtos em 

estoque. Com a pesquisa exploratória verificou-se que uma farmácia hospitalar abriga, na ótica 

administrativa, o insumo mais caro do hospital que é o medicamento que, pelo seu valor, implica mais do 

que atenção, ou seja, o modo como será adquirido, armazenado, preparado para atender aos pedidos 

médicos, os mecanismos de controle de prescrição e outras atividades técnicas do domínio farmacêutico. 

Resultado:  

O tema abordado é de extrema importância, pois, no Ambiente Hospitalar a boa administração é essencial 

para que não ocorram erros. O controle realizado nos estoques medicamentos garante um bom 

funcionamento das atividades hospitalares, pois com planejamento, o controle regular do estoque evita 

custos e reparar falhas. Dessa forma, a gestão de estoque, pode contribuir com a prestação um serviço mais 

adequado, sem riscos de comprometimento da qualidade do serviço. 

Conclusão:  

Além da logística de materiais em ambiente Hospitalar, a gestão de estoques de uma farmácia hospitalar é de 

grande relevância, exigindo um profissional que conheça profundamente os mecanismos de gerenciamento 

de estoques e que também tenha conhecimentos técnicos e apurados sobre materiais e medicamentos. 

Portanto, para que ocorra a correta distribuição dos medicamentos, deve-se controlar os medicamentos, 

organizar, planejar para que não ocorram perdas de medicamentos mal administrados e falta no estoque, os 

gestores deverão implantar mecanismos de controle dos materiais existentes, com o objetivo de se apurar o 

nível de desempenho dos estoques.  
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REGIONAL DA REDE BRASILEIRA DE DETECÇÃO DE DESCARGAS 
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Introdução:  

Os relâmpagos podem ser classificados como nuvem-solo (NS), quando atingem o solo, e intra-nuvem (IN), 

quando permanecem dentro das nuvens. É de conhecimento geral que os relâmpagos nuvem-solo oferecem 

maior impacto sobre os humanos. O Grupo de Eletricidade Atmosférica do Centro do Ciência do Sistema 

Terrestre, possui vídeos de relâmpagos registrados com câmeras de alta velocidade. Essas câmeras 

específicas, associada à alta sensibilidade da CCD, permite observar todos os detalhes da formação e 

evolução de um relâmpago. No Brasil, o sistema de monitoramento de relâmpagos chamado Rede Brasileira 

de Detecção de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT) detecta os pulsos eletromagnéticos emitidos por esses 

eventos em tempo real. Comparando-se os dados detectados pela rede BrasilDAT com os vídeos das 

câmeras, este trabalho buscará avaliar a eficiência da rede em detectar os relâmpagos que foram registrados 

pelas câmeras, verificará a precisão da localização e a correta classificação dos eventos como NS ou IN.  

Metodologia:  

A metodologia desse trabalho consistirá em: 1) Analisar todos os vídeos de câmera de alta velocidade 

disponíveis com o objetivo de identificar todos os relâmpagos e catalogá-los em uma planilha. 2) Analisar os 

dados da rede BrasilDAT para os casos registrados pelas câmeras de alta velocidade correlacionando os 

parâmetros fornecidos pelo sistema de monitoramento individualmente para cada relâmpago registrado pelas 

câmeras. Essa correlação é possível, pois cada quadro dos vídeos das câmeras tem carimbo de tempo por 

GPS, assim como os horários dos eventos detectados pelo sistema de monitoramento. 3) Montar uma 

planilha comparativa evento por evento, filmado pela câmera rápida e detectado ou não pela rede 

BrasilDAT, de forma a se obter: a) Eficiência de Detecção b) Precisão de Localização c) Taxa de Erro de 

Discriminação  

Resultado:  

As primeiras análises foram comparadas com dados que já tinham sido analisados por outra pessoa do 

grupo, para certificarmos que estávamos usando os mesmos princípios para análise dos vídeos. Os resultados 

mostraram percentual de aproveitamento dos dados de 79,22% da 1º análise e 73,72% das análises dessa 

iniciação científica em relação aos relâmpagos nuvem-solo registrados, os mais perigosos para a sociedade. 

Avaliamos um total de 318 vídeos de relâmpagos, ocorridos nos anos de 2012 e 2013. Dessas análises, foi 

constatado 848 relâmpagos nuvem-solo, 5069 relâmpagos intra-nuvem, 731 componentes M, 37 relâmpagos 

solo-nuvem e 277 registros de relâmpagos em que não se pôde classificá-los, uma vez que ocorreu fora do 

campo de visão da câmera.  

Conclusão:  

Uma vez que as primeiras análises dos vídeos foram satisfatórias, o próximo passo do trabalho de Iniciação 

Científica será analisar os vídeos de câmera de alta velocidade dos anos de 2014 até 2018 para poder 

comparar com os dados da rede BrasilDAT e por fim, poder avaliar seu desempenho ao longo de todos esses 

anos.  

Referências:  

NACCARATO, K. P.; ANTONIO, C. A. ; SABA, M. M. F. ; SCHUMANN, C. ; PINTO JR, O. . First 

performance analysis of BrasilDAT total lightning network In Southeastern Brazil. In: International 

Conference on Grounding and Earthing & 5th International Conference on Lightning Physics and Effects, 

2012, Bonito. PAIVA, A. R.; Saba, M M F ; Naccarato, K P ; Schumann, C ; Jaques, R . Detecção de 

descargas ascendentes partindo de torres em São Paulo. Eletricidade Moderna, v. 43, p. 44-49, 2015.  
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Introdução:  

Após uma vida inteira de trabalho, a tão sonhada aposentadoria pode se tornar um pesadelo. Além disso, 

muitos dos que já conseguiram receber o benefício acabam voltando ao mercado de trabalho quando veem 

que o dinheiro ficou curto. Isso porque, o sistema oficial de previdência no Brasil, não tem sido capaz de 

garantir aos trabalhadores, a proteção de sua qualidade de vida durante sua aposentadoria. A alternativa é o 

mercado financeiro que se tornou o principal meio de se investir, uma vez que oferece alternativas para o 

melhor investimento, entre os diversos tipos, o que melhor atenderá a expectativa de retorno, no momento 

de se aposentar. E assim, os planos de previdência privada ou complementar têm ganhado cada vez mais 

destaque no mercado, como sendo uma das principais alternativas para investimentos de longo prazo para 

garantir a aposentadoria complementar à da Previdência Social.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada para este trabalho utilizou de pesquisa bibliográfica exploratória com análise de 

caso de algumas opções de investimento tais como a caderneta de poupança, o CDB (Certificado de depósito 

bancário) atrelado ao CDI (Certificado de depósito interbancario), a LCA (Letra de crédito do agronegócio), 

a LCI (Letra de crédito imobiliario) e o Tesouro Direto 

Resultado:  

O trabalho objetivou demonstrar por meio da análise de rentabilidade, qual o melhor investimento de baixo 

risco, a ser feito para complementar a renda após a aposentadoria e assim, manter o mesmo padrão de vida 

do trabalhador da ativa. 

Conclusão:  

Após analise dos investimentos estudados, conclui-se que dentre os investimentos de baixo risco vai além da 

poupança. Existem opções de renda fixa conservadora que conseguem ser mais rentáveis que a caderneta em 

qualquer circunstância, sendo um exemplo para tal o CDB. 

Referências:  

CRESPO, Silvio. Quanto rendem R$ 100 mil em aplicações de baixo risco? 2018. Disponível em: 

<http://dinheiropraviver.com.br/index.php/2017/09/14/quanto-rendem-r-100-mil-em-aplicacoes-de-baixo-

risco-confira/>. Acesso em 20/08/2018. INFOMONEY. Os melhores investimentos de renda fixa para 2018, 

segundo especialistas. 2018. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/renda-

fixa/noticia/7168690/especial-melhores-investimentos-renda-fixa-para-2018-segundo-especialistas>. Acesso 

em 20/08/2018.  

  



 

834 

 

DESGASTE PREMATURO DE INSERTOS DE METAL DURO NO TORNEAMENTO DEVIDO Á 

PARÂMETROS DE CORTE INADEQUADOS  

ENIC201845682 

 
RAFAEL NICOLINI DOS SANTOS  

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS  

 

Introdução:  

A intenção deste trabalho, é mostrar que se pode alcançar uma boa eficiência nos resultados de um processo 

de torneamento, através da metodologia seis sigma e utilizando a ferramenta DMAIC, adequando as 

informações dos fornecedores de ferramentas com o tipo de máquina. 

Metodologia:  

Este trabalho está sendo estruturado através da metodologia seis sigma DMAIC. Na primeira etapa deste 

estudo, observou-se o cavaco saindo da peça sendo usinada e os ruídos da usinagem. Após isso, percebeu-se 

oportunidade de melhoria nos parâmetros de corte como RPM, Avanço, e profundidade de corte. Parametros 

de corte, sao as primeiras variaveis que os operadores e programadores de CNC, costuman mexer, com o 

intuito de fazer uma melhoria. 

Resultado:  

Após o estudo, percebeu-se uma melhoria significativa na vida útil da ferramenta de corte, devido aos novos 

parâmetros de corte adotados. Depois de trinta peças usinadas, percebeu-se uma melhoria de 30%. 

Conclusão:  

Foi feito o estudo de caso, e foi obtido uma melhoria em 30%. Durante o estudo de caso, observou-se que 

sempre em que há qualquer mudança de processo, mesmo que seje mínima, já é suficiente para fechar a 

janela de processos. E com a metodologia DMAIC, foi possível identificar uma oportunidade e melhora-la. 

Referências:  

SANTOS, A. B.;MARTINS, M. F. Contribuições do seis Sigma: estudo de caso em multinacionais. 

Produção, v.20, n.1, jan./mar. 2010. SCATOLIN, A. C. Aplicação da metodologia seis sigma na redução das 

perdas de um processo de manufatura.São Paulo: [s.n.], 2005.  
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Introdução:  

O crédito tem importante papel no processo de acumulação de capital, isto é, transformador financeiro de 

diversas modalidades, prazos e níveis de risco, sendo essencial no funcionamento dos setores produtivos e 

também às famílias, portanto os dados financeiros funcionam como um indicador da trajetória futura de 

crescimento do PIB, influenciando diretamente o nível de poupança das economias.Por crédito entende-se o 

dinheiro que um indivíduo ou uma instituição empresta a alguém, estipulando certas condições para a sua 

devolução (juros, prazos). Portanto, crédito bancário é um direito que o banco adquire, por meio de uma 

entrega em dinheiro (real ou potencial) a um cliente, de receber desse cliente, o valor em dívida, em datas 

próximas, uma ou várias prestações em dinheiro no qual o valor total é igual ao da entrega inicial, acrescida 

do preço fixo para esse serviço. 

Metodologia:  

Pela pesquisa bibliográfica levantou o conceito de crédito bancário e por meio da pesquisa exploratória 

verificou-se que existem diferentes tipos de créditos bancários. Os créditos pessoais são aqueles que são 

facultados às pessoas, as quais os podem solicitar com diversos fins (realizar uma viagem, remodelar a casa 

ou organizar um casamento, por exemplo). Os créditos comerciais, são outorgados às empresas, os créditos 

hipotecários, estão orientados para a aquisição de um terreno ou de uma casa, servindo de garantia o próprio 

bem comprado.Deste modo, observa-se o poder do sistema bancário em promover o crescimento da 

economia, uma vez que os bancos possuem um importante papel como transmissores da política econômica, 

possibilitando novos investimento, os quais fomentam a atividade da economia de forma geral. 

Resultado:  

O crédito bancário iniciou o ano de 2018 em queda. O estoque dos empréstimos ofertado pelas instituições 

financeiras recuou 0,8% em janeiro, para R$ 3,06 trilhões. Em dezembro, somava R$ 3,09 trilhões. Em 

2017, o crédito dos bancos registrou queda de 0,6%. Em 2016, já havia caído 3,5%. O resultado registrado 

em janeiro é reflexo da queda sazonal, ou seja, considerada normal para o período, no crédito para as 

empresas, que recuou de 2,3% em janeiro, para R$ 1,4 trilhão. O juro do cartão de crédito e do cheque 

especial subiu em março de 2018.O volume de crédito com "recursos livres" (sem contar BNDES, crédito 

rural e imobiliário) registrou recuo de 1% no mês junho/2018, para R$ 1,56 trilhão. O chamado crédito 

direcionado, que engloba justamente os empréstimos concedidos pelo BNDES, rural e imobiliário, caiu 

0,5% em janeiro de 2018, para R$ 1,49 trilhão. 

Conclusão:  

Para 2018, a previsão do Banco Central é de que o estoque de crédito bancário registre aumento de 3%. A 

previsão para pessoas físicas é de crescimento de 7% e, para empresas, é de queda de 2% neste ano. 

Segundo o Banco Central, as operações com pessoas físicas registraram crescimento de 0,7% no mês 

passado. Houve aumento no crédito para compra de veículos (+1,2%) e no crédito não consignado (+1,3%). 

Já as operações de crédito livre com pessoas jurídicas cresceram 2,1% em março, impulsionadas por 

descontos de duplicatas (1,1%), financiamentos de exportações (1,9%) e antecipação de contrato de câmbio 

(8,6%). 

Referências:  

G1 ECONOMIA. Crédito bancário começa 2018 em queda, diz Banco Central. 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/noticia/credito-bancario-inicia-2018-em-queda.ghtml. Acesso em: 

19/08/2018. SINDICADO DOS BANCÁRIOS.A evolução e importância do crédito. 2014. Disponível em: 

<http://www.bancariosdf.com.br/site/index.php/outros-assuntos-2015/a-evolucao-e-importancia-do-credito 

>. Acesso em 19/08/2018.  
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Introdução:  

Toda empresa seja qual for sua tributação poderá pagar Juros sobre Capital Próprio aos sócios, titulares ou 

acionistas. As sociedades tributadas no Simples Nacional ou Lucro Presumido deverão apenas reconhecer 

sua contabilização porém sem possibilidade de deduções de seus impostos. Diferente da pessoa jurídica 

quando tributada no Lucro Real, que poderá considerar para fins de efeitos de dedução de IRPJ e CSLL, 

osjuros pagos ou creditados ao titular, sócio ou acionista, calculado sobre o patrimônio líquido da empresa. 

Porém o pagamento dos juros fica condicionado à existência de lucro antes da dedução dos juros, ou de 

lucros acumulados e reservas de lucros em saldo igual ou superior em duas vezes os juros a serem pagos ou 

creditados (Art. 347 do RIR/99 e MAFON).  

Metodologia:  

O cálculo dos juros sobre o capital próprio será da seguinte forma, considerando para fins de cálculo o 

patrimônio líquido da empresa: Patrimônio Líquido....................R$ 5.100.000,00 Capital 

Social............................... R$ 3.700.000,00 Reservas de Capital.........................R$ 470.000,00 Lucros 

Acumulados.........................R$ 930.000,00 Com base no Patrimônio Líquido, aplica-se a taxa TLJP do 

período em que está sendo pago este rendimento. Neste exemplo, consideramos um rendimento do ano 

calendário 2011, devendo considerar as taxas: Período Taxa Base Legal 1º Trimestre de 2011 6,0% 

Resolução BACEN 3.934/2011 2º Trimestre de 2011 6,0% Resolução BACEN 3.957/2011 3º Trimestre de 

2011 6,0% Resolução BACEN 3.983/2011 4º Trimestre de 2011 6,0% Resolução BACEN 4.012/2011 Sobre 

as taxas, utilizamos a fórmula: (1+ taxa de juros) 1/12. Com os valores acima a fórmula é aplicada da 

seguinte maneira (1 + 0,06) 1/12. Observando que utilizamos a taxa na forma decimal e não em percentual. 

Nesta aplicação chegamos ao valor de 1,0049 o qual será tratado como demonstramos a seguir: 1,0049 

(janeiro) x 1,0049 (fevereiro) x 1,0049 (março) x 1,0049 (abril) x 1,0049 (maio) x 1,0049 (junho) x 1,0049 

(julho) x 1,0049 (agosto) x 1,0049 (setembro) x 1,0049 (outubro) x 1,0049 (novembro) x 1,0049 (dezembro) 

= 1,06. Sobre o valor desta operação temos: 1,06 – 1 = 0,06 0,06 x 100 = 6% Neste exemplo chegamos à 

taxa de 6% pelo fato de ser a mesma taxa TJPL para todo o ano de 2011. O percentual apurado será utilizado 

para determinarmos o valor dos juros a serem pagos ou creditados, sendo aplicado: Base para Juros Sobre 

Capital Próprio.................R$ 5.100.000,00 Taxa de juros a utilizar..........................................6,0% Valor de 

Juros sobre Capital Próprio a pagar........R$ 306.000,00. (Circular BACEN 2.722/96).  

Resultado:  

4. Juros sobre Capital Próprio pagos por empresa do Lucro Presumido ou Simples Nacional A empresa 

optante pela tributação com base no Lucro Presumido ou Simples Nacional também poderá pagar a seus 

sócios ou acionistasJuros sobre Capital Próprio, porém pelo fato da sua tributação ter como base o próprio 

faturamento não no resultado do período, não haverá benefícios a estas empresas, havendo assim a 

contabilização deste valor como despesa financeira conforme mencionado no tópico “Contabilização”. 5. 

Regime de Tributação A pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado tem o 

Imposto de Renda retido e será deduzido do valor apurado no encerramento do período de apuração 

trimestral ou anual. Para pessoa jurídica isenta ou optante pelo Simples Nacional, no que diz respeito a este 

imposto retido, será tributação definitivo. Também à pessoa física tem tratamento de tributação definitiva 

(Art. 668 RIR/99).  

Conclusão:  

Conclusão Objetivando sempre diminuir o peso da carga tributária sobre as empresas e sempre tentando 

maximizar o retorno aos acionistas, as companhias costumam lançar mão dos juros sobre capital próprio de 

forma recorrente pois, além desses fatores, essas medidas atuam como formas de estimular as pessoas físicas 

a enxergarem maior atratividade nas empresas listadas em bolsas de valores, o que tende a estimular o 

fomento da atividade de investimento, que hora é muito precária no Brasil.  
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Introdução:  

O helicóptero, assim como o avião foi uma grande invenção do homem, esta máquina consegue realizar 

voos pairados e deslocamentos para os lados e à retaguarda, incluindo decolagens verticais, sem a 

necessidade de pistas. Para realizar tais manobras, o piloto conta com comandos de vôo no posto de 

pilotagem, os quais enviam os comandos para o rotor principal, motores e rotor de cauda. Para que a 

resposta das superfícies de comando sejam eficazes, é necessário que todos os componentes que fazem parte 

da cadeia de comando de vôo,sejam ajustados e regulados conforme o manual de manutenção do fabricante, 

onde se faz necessária a rigagem (ajuste) dos comandos de voo, a qual é o objeto do nosso estudo, 

especificamente do rotor principal da aeronave AS 365 K, tendo como objetivo descrever os procedimentos 

de verificação e ajustes da rigagem neste modelo de aeronave, bem como a importância desta operação. 

Metodologia:  

A metodologia empregada tem caráter descritivo dos procedimentos de acordo com o manual do fabricante, 

e qualitativo de maneira a apresentar como os mesmos devem ser realizados. O corrente trabalho foi feito 

com base em pesquisas e experiência profissional na área de manutenção aeronáutica, com o objetivo de 

melhorar o processo de manutenção, através da correta interpretação dos procedimentos de regulagem, 

minimizando possíveis erros dos procedimentos descritos e otimizando o trabalho, tornando-o desta maneira 

mais eficiente. Levando-se em conta estes princípios, será garantido o funcionamento correto dos 

componentes dos comandos de voo no que diz respeito às suas funções mecânicas e aerodinâmicas, 

assegurando desta maneira a integridade estrutural e operacional da aeronave, e por conseguinte a sua 

aeronavegabilidade. 

Resultado:  

Espera-se que nas fases de regulagem sem pressão hidráulica na cadeia de comando inferior, as hastes 

reguláveis de rolagem e de arfagem estejam com seus comprimentos corretos, para que desta maneira os 

calços de ajuste depois de instalados nas cadeias de comando, permitam a correta colocação dos pinos de 

ajuste sem nenhum tipo de esforço anormal, e na verificação da cadeia de comando superior, espera-se que 

após a instalação das ferramentas de imobilização do platô rotativo, o calço de regulagem 3º15’ passe sem 

nenhuma não-conformidade, para que desta maneira as hastes de entrada dos servocomandos entrem sem 

nenhum tipo de esforço. Na fase de regulagem com pressão hidráulica, espera-se que as leituras da régua 

graduada estejam dentro da tolerância de ±0,5 mm, com relação a medida de referência lida a 0º do punho 

amarelo, informada no manual do fabricante. 

Conclusão:  

A rigagem dos comandos de voo é uma operação que demanda extrema atenção e técnica em sua execução, 

pelo fato de que a mesma é realizada raramente, devido a troca de grandes componentes dos comandos de 

voo, como em uma inspeção A/T. Este procedimento garante que todas as atitudes realizadas pelo piloto, 

sejam transmitidas integralmente as superfícies de comando, tornando a operação estável e segura. 

Referências:  

AIRBUS. AS365K Panther Básico. Manual de Manutenção Personalizado. HELIBRAS, v.1/1, 1ª Edição, 

Revisão 2013. AIRBUS. AS365K Panther Básico. Manual de Manutenção. HELIBRAS, v.1/8, 1ª Edição, 

Revisão 2017. IAC. Mecânico de Manutenção Aeronáutica –Matérias Básicas – Instituto de Aviação Civil. 

Brasil. Revisão 2002. MARTINS, Benedito. Conhecimentos Técnicos em Aeronaves. 2º Edição. 2013. 

SILVA, Paulo Rodrigues. Helicóptero – Conhecimentos Técnicos. 2010. 
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Introdução:  

Este trabalho tem por objetivo apresentar como são realizadas as gestões dos clubes de futebol brasileiro em 

busca da gestão profissional e moderna, assim como as estratégias de marketing esportivo. Para administrar um 

clube não é diferente de uma empresa convencional, mas é necessária uma boa gestão para alcançar grandes 

resultados dentro e fora de campo, diante disso o planejamento estratégico tem como função prever e prevenir 

turbulências que o mercado impõe, e como ligação desta situação que possa vir afetar esportivamente os 

resultados, se impossibilitado muitas vezes de montar equipes competitivas. A importância da competitividade se 

dá por estarmos falando do “cliente” mais precioso de um clube que é o torcedor, onde na maioria das vezes não 

está preocupado com a saúde financeira do clube, mas sim, somente pensando nos resultados positivos, pois no 

futebol diferente de uma empresa comum, a paixão fala mais alto que a razão. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada através de uma análise SWOT que tem o intuito de auxiliar 

nas primeiras tomadas de decisões dentro do planejamento estratégico, com isso podendo verificar os pontos 

fortes e fracos, e as oportunidades e ameaças a fim de buscar e demonstrarmos através de situações descritivas e 

exploratórias. Diante desta situação apresentamos situações contrárias e identificamos os problemas, e 

consequentemente soluções na gestão dos clubes, confirmando a importância de uma gestão profissional, além do 

método SWOT utilizamos outras fontes secundárias para resoluções favoráveis, onde as pesquisas se deram em 

forma de artigos esportivos e livros de diferentes autores, em especial ao livro “Marketing esportivo – O esporte 

como ferramenta de marketing moderno do autor Francisco Paulo de Melo Neto” sendo um norteador no quesito 

aplicação de marketing esportivo nas instituições esportivas, fazendo apontar de forma teórica e prática atitudes 

para eliminações dos erros cometidos e ajuda na busca de um marketing altamente rentável financeiramente. 

Conclui-se que os resultados qualitativos apresentados nesta pesquisa nos mostram que na grande maioria das 

situações, os erros nas decisões estratégicas estão ligados as decisões passionais dos profissionais tomadas pelo 

momento, fazendo com o caminho escolhido tendo efeito devastador no médio longo prazo dos clubes e com 

quadro irreversíveis, diante disso, vimos que medidas racionais em determinados momentos chaves podem 

desencadear efeitos positivos na instituição esportiva e o resultado final é sempre o que todo mundo aguarda, a 

conquista de diversas competições. 

Resultado:  

O futebol brasileiro tem vários exemplos que demonstram a importância da saúde financeira, e uma das situações 

que o marketing esportivo nos mostra é trazer o torcedor a ser um colaborador financeiro aumentando a receita, 

através de medidas que vão desde as vendas de camisas até às bilheterias, mas um fator importante é o programa 

de sócio torcedor, fazendo com que o torcedor faça um aporte mensal de acordo com o seu plano, podendo 

usufruir de alguns benefícios e descontos, muitos desses clubes disponibilizam os gastos através dos próprios 

sites para mostrar para o torcedor a importância de uma boa gestão rendendo frutos em médio prazo, além de 

citar estratégias de marketing virtual que vem crescendo ao fazer os usos das redes sociais que tem o alcance 

tanto ao mais fanático torcedor ao chamado médio torcedor. 

Conclusão:  

Concluímos que futebol não é algo apenas dentro das quatro linhas do campo, mas, tendo o começo no 

planejamento estratégico dos clubes, através disso a boa gestão torna mais competitivo na contratação e 

colaborando também no ambiente interno, fazendo com que os colaboradores (diretoria, comissão técnica e 

jogadores) tenham a maior facilidade de dar o retorno dentro de campo, diante disso, as grandes conquistas 

andam de mãos dadas com a boa gestão estratégica. 
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Introdução:  

A presente pesquisa procura contribuir com o ensino e a aprendizagem em Geografia na Baixada 

Fluminense, pautada na perspectiva da Educação Inclusiva no município de Queimados/RJ e tem como 

proposta compartilhar as experiências e vivências realizadas em escolas de ensino O fundamental do 

município de Queimados localizado na região denominada Baixada Fluminense. São muitas questões a 

serem trabalhadas sob a concepção de inclusão no ambiente escolar, o desenvolvimento de disciplinas 

específicas garante a verdadeira face do termo, porém, a problemática de não preparação dos professores 

enquanto alunos, e menos ainda enquanto atuantes do sistema educativo, torna precária a disponibilidade de 

troca de conhecimentos e práticas de saberes do cotidiano. O objetivo do trabalho é analisar como ocorre o 

ensino de geografia na perspectiva da educação inclusiva no ensino fundamental do município de 

Queimados/RJ.  

Metodologia:  

A metodologia segue os estudos qualitativos na educação, destacando a leitura do referencial teórico da área, 

o trabalho de campo nas escolas do município de Queimados e entrevistas com os professores e alunos. É de 

suma importância uma estrutura para que as escolas recebam esses métodos, como agente de apoio a 

necessidades especiais mediando e coordenando as atividades que devem ser trabalhadas com esses alunos, 

de acordo com a necessidade e compreensão de cada um. Para algumas síndromes não diagnosticadas essa 

escassez de conhecimento se torna ainda pior, muitos familiares demoram para procurar ajuda, ou 

simplesmente não aceitam, não colaborando por eixo de desenvolvimento de pessoas que precisam de 

acompanhamento específico no aprendizado.  

Resultado:  

No caso da Educação para surdos, segundo Almeida et al (2013), a lei que determina que LIBRAS faça parte 

do currículo da formação de professores é recente (2002), ainda não se tem profissionais formados por esse 

novo currículo ocupando o cargo de professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

Logo, a disponibilização de materiais didáticos gratuitos, que possam auxiliar os professores em sala de 

aula, por enquanto, é a medida possível. Desse modo, é necessária a aplicação de diagnósticos, auxílio 

governamental, sendo necessário que este invista na gestão, pedagogia organizada e preparação docente, 

escolar e familiar para a condição inclusiva no âmbito escolar. Para se trabalhar com estes alunos é 

necessário ter a disponibilidade de sala de recursos, apoio da direção e núcleo de professores, mediação de 

apoio diário, tratamento médico e especializado de acordo com a dificuldade do aluno. 

Conclusão:  

Especificamente para o Ensino de Geografia, os métodos devem se utilizar de forma lúdica por meio de 

oficinas, identificação de localização pela parte dos alunos, trabalho com educação ambiental, utilização de 

cores como legendas e representações, uso de imagens e fotografias e trabalhos manuais, para desenvolver 

psicomotricidade, além da adaptação dos materiais didáticos como o bilíngue em Libras e em Braille. 
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Introdução:  

Este trabalho abrange um assunto muito importante para as empresas, que é a análise do comportamento do 

consumidor, ao decorrer dele observa-se quão valoroso ele é para que as empresas possam dar um passo à 

frente diariamente. O objetivo básico do trabalho é o estudo da parte comportamental de todos os que 

consomem com a influência do fator social sobre eles, com o propósito de agregar conhecimento ao 

vendedor ou à empresa no momento em que irá efetuar o processo de compra e venda, analisando todos os 

obstáculos e objeções impostos pelo consumidor, e identificando qual o perfil dos clientes para atingir com o 

melhor êxito o atendimento. Saber fazer essa análise e colocar em prática todas as técnicas estudadas é 

fundamental para o sucesso de uma empresa. Ter esse conhecimento técnico e prático é primordial para um 

destaque e um diferencial. 

Metodologia:  

O estudo foi realizado por pesquisas bibliográficas que foram utilizadas para agregar conhecimento teórico e 

para concluir a proposta do estudo. A coleta de dados foi baseada em fatos captados e registrados por 

autores capacitados, agregando conhecimento científico ao estudo da área de Marketing, com o intuito de 

analisar as principais teorias sobre o tema abordado. 

Resultado:  

Quanto mais informações sobre como o público-alvo da empresa pensa, melhor será o resultado final. 

Estudando as consequências do fator social na mente dos consumidores reflete no entendimento de seu 

comportamento, o que pode ser usado como estratégia da empresa para o aumento das vendas que tem como 

consequência o aumento da receita. 

Conclusão:  

Conclui-se que o processo de venda é muito mais do que oferecer um produto a uma pessoa, que o 

comportamento do consumidor precisa estar incluso no planejamento estratégico da organização, que o 

comportamento do vendedor pode influenciar no do cliente, tanto positiva quanto negativamente, e que o 

estudo da influência do fator social é essencial para o crescimento organizacional. A prática da utilização 

desses tópicos é de grande importância dentro na empresa, podendo ser usados como estratégia de 

Marketing. 
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Introdução:  

Esta pesquisa tem o objetivo de mostrar como é o trabalho a ser realizado pelo profissional do Serviço 

Social. O profissional do Serviço Social está empenhado nas lutas e busca de direitos dos trabalhadores, na 

intenção de mostrar ao sujeito como se apropriar de seus direitos, buscando nas políticas públicas sua força e 

conquistas.  

Metodologia:  

A metodologia que utilizou foi a pesquisa bibliográfica visando compreender sociologicamente a prática do 

profissional do Serviço Social. Com a influência da burguesia e apoio da Igreja e do Estado, o Serviço 

Social instituiu-se para apaziguar os trabalhadores que no processo de industrialização e da concentração 

urbana iniciou-se as questões sociais a atingi-los. E com isso inicia o processo de reivindicações e 

manifestações pela busca de direitos. No marxismo conseguiu de forma dialética e entender que as questões 

sociais são causadas pelo modo de produção capitalista, que não é culpa do indivíduo, a precariedade do 

trabalho, as questões sociais que o afligem 

Resultado:  

. E com essa nova teoria se amplia a busca de conquistas dos direitos. O assistente social vai atuar junto aos 

usuários numa dimensão sócio educativa, educando-o para buscar seus direitos que são violados a todo 

instante. Vai buscar na lei seu respaldo para sua atuação que está garantida. O profissional vai realizar essas 

funções nas entidades, nos órgãos públicos, aonde a demanda é necessária e clama pela ampliação da 

cidadania. É um desafio diário buscar essas ações de cidadania, de aplicação das políticas, pois muitos veem 

a profissão como uma benesse, ou ajuda. 

Conclusão:  

Conclui-se dizendo que o assistente social atua em várias áreas que irá permitir analisar as demandas e 

buscar soluções mesmo que paliativas em algumas situações para orientar e buscar recursos para a 

população. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população, 

orientando indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e fazer uso 

dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
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Introdução:  

A comunicação digital tem apresentado constante crescimento no atual cenário empresarial. A internet tem 

sido responsável por interligar milhões de dispositivos mundialmente e os consumidores tornaram-se 

receptores e transmissores de opiniões e informações sobre compras, modelos de negócios, experiências 

vivenciadas, entre outros. As organizações, percebendo esse movimento, passaram a se dedicar cada vez 

mais às pesquisas de mercado voltadas para os resultados que as mídias sociais têm apresentado, e estas 

passaram a ser um importante recurso de comunicação com seus clientes - atuais e potenciais, ora chamados 

de Lead. O tema apresentado evidencia-se atualmente tendo em vista o expressivo número de usuários das 

mídias sociais e os crescentes casos de organizações que utilizam as redes sociais de maneira estratégica 

para se comunicar com seus clientes. 

Metodologia:  

A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa e exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica em 

livros e artigos acadêmicos e científicos sobre assuntos como marketing de relacionamento, satisfação e 

comportamento do consumidor nas mídias sociais. O objetivo do estudo foi identificar quais as técnicas e 

procedimentos adotados pelas empresas no uso das mídias sociais e apontar alternativas para a melhoria no 

processo do pós-vendas. 

Resultado:  

Como resultados desta pesquisa, constatou-se que as mídias sociais influenciam no planejamento estratégico 

e mercadológico, ultrapassando barreiras geográficas e disponibilizando um fluxo maior de informações e 

conhecimentos entre a empresa e os clientes. Identificou-se ainda que as empresas mesmo utilizando as 

redes sociais para fortalecimento e reconhecimento da marca, não se beneficiam de todas as ferramentas 

ocorrendo que algumas utilizam as mídias sociais somente como marketing de vendas, através da divulgação 

de seus produtos ou serviços. Cabe destacar ainda que uma má administração frente às redes sociais pode ser 

a causa para que o cliente não realize novas compras e ainda se manifeste negativamente a respeito do 

produto ou serviço. Portanto, toda empresa que procura desenvolver-se frente às novas tendências do 

mercado, deve compreender e colocar em prática os novos conceitos de excelência em atendimento por meio 

das mídias sociais. 

Conclusão:  

Conclui-se, com essa análise, que as empresas precisam planejar como explorar as mídias sociais, não 

somente como processo de vendas, mas englobando todo o processo desde a venda até ao serviço de pós-

venda e atendendo eficientemente possíveis problemas dos produtos como: defeitos, garantias. As 

organizações devem melhorar esses processos que envolvem as mídias sociais para atender com excelência 

seus clientes, potenciais ou não. Dessa maneira as empresas poderão adequar-se aos novos hábitos dos 

clientes, que estão mais exigentes e que em suas decisões de compra levam em consideração diversos 

fatores. 
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Introdução:  

Os sistemas de realidade virtual até os anos 90 eram muitos simples e pouco interativos, porém a partir da década 

de 90, os avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de dispositivos interativos e mais avançados 

(KIRNER, 2008, p 9-10). É notório que esses avanços tecnológicos estão proporcionando também, o 

barateamento dos dispositivos que possibilitam a imersão nos ambientes virtuais, fazendo à realidade virtual estar 

muito mais presente no cotidiano dos estudantes. No que tange ao cotidiano escolar, à realidade virtual pode ser 

uma grande aliada da formação cidadã e aprendizagem significativa da geografia, pois com essa tecnologia, é 

possível que o estudante interaja com um ambiente virtual tridimensional realista, em tempo-real, vendo as cenas 

serem alteradas como resposta aos seus comandos, como ocorre nos videogames atuais, tornando a interação 

mais rica e natural, e gerando mais engajamento e eficiência (KIRNER & SISCOUTTO, 2007, p8).  

Metodologia:  

o presente trabalho tem como objetivo geral, entender de que maneira à realidade virtual pode contribuir na 

aprendizagem significativa da geografia no primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Engenheiro Área 

Leão, localizado no município de Nova Iguaçu/RJ. E para isso utilizou-se nesta pesquisa uma metodologia que se 

assemelha com aquela utilizada pelo projeto Nós Propomos (Projeto realizado em parceria entre Universidade de 

Lisboa - UFRRJ - Colégio Estadual Arêa Leão). “Esse projeto com as suas ações pretende, (...) não só elaborar 

propostas fundamentadas de resoluções de problemas locais, mas socializá-las com a promoção de painéis, 

seminários, rodas de coversa, com o intuito de provocar reflexões sobre as questões urbanas locais numa 

perspectiva multidisciplinar.”( SOUZA & SOARES, 2017 p76). Em um primeiro momento foi feito uma parceria 

com à escola, e após isso foram realizados encontros com os estudantes, professores e gestores.  

Resultado:  

Em um desses encontros, foi feito a confecção de óculos que seguem o mesmo modelo daqueles desenvolvidos 

pela Google (Google CardBoard Glasses) que é um dispositivo que possibilita a imersão em ambientes virtuais. 

Segundo Muller (2017), esse dispositivo é feito de papelão, imãs e lentes e foi lançado em 2014. Já em outro 

momento se realizou junto aos estudantes o levantamento de problemáticas muito próximas a sua realidade e a 

produção de vídeos em 360º relacionados a essas problemáticas levantadas. Por fim se confeccionou trabalhos 

escritos propondo possíveis soluções das problemáticas levantadas pelos estudantes e essas soluções foram 

encaminhados às secretarias municipais (Meio Ambiente e Educação) e ao executivo municipal para o 

conhecimento do poder público com o acompanhamento da Universidade. Os resultados desta pesquisa também 

estarão sendo apresentados no I Congresso Ibero-americano Nós Propomos! Geografia, Educação e Cidadania 

em setembro na Universidade de Lisboa. 

Conclusão:  

Por fim , foi possível observar que à realidade virtual pode ser bastante eficaz no processo de ensino-

aprendizagem, pois ela corroborou enormemente no que tange a aprendizagem significativa da geografia e a 

formação cidadã do estudantes. 
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Introdução:  

O estudo da Criminologia dedicou-se a analisar o estereótipo do indivíduo que comete uma infração penal, 

na medida em que a inserção demasiada de infratores nos presídios resultou na superlotação. De maneira 

empírica, verificou-se uma paridade existente na grande massa carcerária, no que tange as características 

físicas e biológicas do recluso: a cor da pele (preto ou pardo), morador de habitações precárias, pertencente a 

uma classe monetariamente inferior, possuidor de baixo grau de instrução e ostentar registros policiais 

anteriores. A chamada "cifra negra", conceituada nos delitos que não chegam à apreciação das autoridades, é 

coadjuvante na submissão do miserável ao rótulo de delinquente, dada a influência da classe média e alta 

emergindo sob a edição de leis. O presente trabalho visa retratar a construção do estereótipo do criminoso no 

CDP de Taubaté, bem como a falência da máquina carcerária brasileira, evidenciando a necessidade de 

políticas públicas de ressocialização. 

Metodologia:  

O Centro de Detenção Provisória, em regra, é uma unidade prisional encarregada de abrigar presos 

provisórios em regime fechado, desprovidos de sentença condenatória. Uma vez condenados, deverão ser 

transferidos para outro estabelecimento adequado ao cumprimento da pena. A análise da qualificação dos 

internos no CDP de Taubaté, deu-se por intermédio da análise de prontuários por alunos da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), membros do EAJ-Criminal em 2017, além de informações percentuais atualizadas 

fornecidas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Para a elucidação da maneira caótica em 

que vivem os detentos devido a superlotação prisional, utilizou-se uma reportagem exibida pelo programa 

Domingo Espetacular da TV Record, em 2014, na qual pela primeira vez, o CDP de Taubaté foi filmado. Na 

obra "Quem são os Criminosos", de Augusto Thompson, fora fundamental a compreensão da diferença 

existente entre o indivíduo criminoso e o criminalizado. Segundo Thompson (p. 93), "diante da dificuldade 

de extrair da prova do processo uma real certeza, o juiz tende a deslocar o objeto de investigação para sede 

menos dúbia e que, para ele, se afigura mais palpável, mais concretamente apreensível: a figura do acusado". 

Deste modo, observa-se a feitura primeiramente do exame da pessoa do réu para detectar se corresponde ao 

estereótipo do delinquente, para posteriormente apurar os autos. Um exemplo de construção da 

personalidade do acusado pode ser constatado no "boletim de identificação e modos operandi" constante no 

apenso do processo, onde são encontrados dados expressos a título de identificação do infrator: cútis; tipo de 

cabelo; cor do cabelo; cor dos olhos; grau de instrução e estado civil. No entanto, a repetição de tais 

informações ao longo do processo, faz-se presumir que o motivo da prisão do indivíduo repousa mais sobre 

a análise das suas características, do que no próprio delito em si. 

Resultado:  

Um dos prontuários analisados, fora de um rapaz preso por porte ilegal de arma de fogo e penalizado com 3 

anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa. O detento configurou o estereótipo do 

delinquente: negro, desempregado e com registros policiais. Havia atingido o lapso temporal para a 

progressão de regime, porém permanecia preso no regime fechado. Em pesquisa feita no dia 18/07/2018, 

observou-se que a população carcerária do CDP de Taubaté equiparou-se a 1.521 reclusos, possuindo 

capacidade de comportar apenas 844. Há dois anos, o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária instituiu a RESOLUÇÃO No 5, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016, fornecendo indicadores 

para fixação de lotação máxima nos estabelecimentos prisionais. Os resultados obtidos na presente pesquisa, 

leva-nos a constatar o recorrente encarceramento da classe monetariamente inferior, tornando-os alvos da 

máquina repressora. 
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Conclusão:  

O percentual de aprisionados no CDP de Taubaté está relacionado à construção do estereótipo do 

delinquente, enquanto a superlotação do presídio gera uma indagação acerca da efetivação da justiça no 

Brasil. A influência da cifra negra, afasta os membros da elite da qualificação de "criminosos", conduzindo o 

sistema penitenciário a colocar-se a serviço da opressão dos mais pobres, auxiliando na engrenagem de um 

cenário pautado em desigualdades sociais. O sistema prisional demonstra-se falido e incapaz de 

desempenhar a sua função regeneradora. É uma questão governamental, que deverá ser solucionada através 

de políticas públicas de ressocialização. 
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